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Historisk sett har Sjøforsvaret alltid levd med omstillinger, men de har aldri
vært større og mer gjennomgripende over korte tidsrom enn akkurat nå.
Forsvaret foretar en personellreduksjon på hele 24 prosent, og 5000 årsverk skal
bort. Jeg tror knapt noen vet hva en slik omstilling egentlig innebærer, utover at
dette gir en merbelastning for vårt personell - og at den er tvingende nødvendig.
Men om belastningen kan være slitsom, er den også inspirerende. Ikke minst gir
det inspirasjon og motivasjon når vi ser at de mål vi setter oss, oppfylles. For det
er stor forskjell på å drive omstilling som bare handler om reduksjoner, og det å
drive en omstilling som gir et vitalt og robust Sjøforsvar med fartøyer, våpensy-
stemer og personell som fremtiden fordrer.

Sjøforsvarets målsetting er å være best når det gjelder maritime operasjoner i
kystnære farvann. Vi skal ha operative enheter med en troverdig stridsevne til-
gjengelig for såvel nasjonale behov som for internasjonale engasjement. Det er
derfor helt avgjørende at enhver bretter opp ermene og deltar i den omstillings-
jobben som skal gi oss et Sjøforsvar med en struktur som er i stand til å løse de
mange oppgavene vi er satt til å løse. For det er dette det handler om. Forsvaret
er ikke til for sin egen del, men er et redskap for det norske samfunn. 

Samfunnet viser Sjøforsvaret stor tillit. Stortingets vedtak om fregatter, om
Skjold, om å beholde Hauk, nye helikoptre, nye sjømålsmissiler, utvikling av kyst-
jegere, oppgraderinger av eksisterende fartøy-klasser, «KV Svalbard», er alle
erklæringer om tillit. De viser også en utstrakt forståelse av Norge som en mari-
tim nasjon. Det beste vi kan vise tilbake er at vi gjør den jobben vi er satt til å
gjøre. Det er slik Forsvaret skaper troverdighet. 

Ikke minst skaper Kystvakten troverdighet gjennom sitt daglige virke. For fire
måneder siden fikk vi overlevert «KV Svalbard», et flott fartøy, og Sjøforsvarets
største med sine 6500 tonn. Det er en glede å se Kystvaktens flaggskip seile net-
topp i denne måned som Kystvakten kan feire sine 25 år. For selv om det sjømili-
tære fiskerioppsynet ble etablert i det unge selvstendige Norge allerede 1907, ble
Kystvakten som selvstendig våpengren i Sjøforsvaret opprettet først i 1977. Da
stod Norge overfor store og nye oppgaver på kontinentalsokkelen. Det område
Sjøforsvaret skulle håndheve suverenitet og myndighet i ble voldsomt utvidet, og
ressursene i og under havet ble Norges nye rikdom.

Dette var bakgrunnen for at det sjømilitære fiskerioppsynet skulle bygges ut
til en kystvakt. 1. april 1977 ble så Kystvakten oppretter som en del av
Sjøforsvarets organisasjon. Med dette vil jeg gratulere Kystvakten med de 25 år,
og ønske lykke til med markeringene. 

Kjell-Birger Olsen
Kontreadmiral
Generalinspektør for Sjøforsvaret

Kjære kollega
Vi er allerede godt inne i et år som står i utfordringenes og endringenes tegn.
De store omstillingstiltakene som vi over tid har jobbet med, vil i stor grad
finne sin praktiske løsning i år.  2002 står dessuten i optimismens tegn.
Regjeringen har igjen bekreftet at MTB-våpenet har prioritet, og tar sikte på å
inngå kontrakt i høst om bygging av fem nye Skjold-klasse. Sammen med de
oppgraderte Hauk’ene og nye fregatter vil det gi Norge et troverdig Sjøforsvar
også i fremtiden.
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Helseundersøkelsen 
er kommet godt i gang

For litt over et år siden ble rapporten
om krefttilfellene ved Rødbergodden -
og Meløyvær gjort kjent for ledelsen i
Sjøforsvaret - gjennom media.
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
(GIS) beordret da gjennomføringen av
en helseundersøkelse for å kartlegge
eventuelle problemområder i forsvars-
grenens arbeidsmiljø. 

- Jeg ønsker på bred front å ta tak i
alle forhold som har tilknytning til per-
sonellets helse og sikkerhet i
Sjøforsvaret. Det mener jeg vi har
muligheten til med denne undersøkel-
sen, sier GIS, kontreadmiral Kjell-
Birger Olsen.

Målet er å trekke erfaringer fra
arbeidet og således kunne utarbeide nye
og bedre rutiner for helse, miljø og sik-
kerhet (HMS) i Sjøforsvaret. Samtidig
får man også innsyn om det finnes flere
negative HMS-saker som enda ikke er
blitt avdekket.

Todelt prosjekt
I august i fjor ble kontrakten med
Universitetet i Bergen (UiB) og
Kreftregisteret om undersøkelsen sig-
nert. - Vi er nå godt i gang med pro-
sjektet, og er så godt som ferdige med
arbeidsplassvurderingene, forteller pro-
sjektkoordinator Koefoed.

I dette arbeidet har arbeidsgruppen
fra UiB besøkt fartøyer, fort, skoler og
anlegg. For å avdekke så mye som
mulig informasjon har man også gjen-
nomført intervjuer, samtidig som mest
mulig av statistikker, rapporter og ruti-
ner har blitt stilt til rådighet.

- Arbeidet har blitt veldig godt 
mottatt ute på avdelingene, og det har
ikke vært noen problemer å få utlevert

data eller snakke med
personellet. De eksterne
deltakerne i prosjektet
har faktisk blitt positivt
overrasket av åpenheten
de møter under arbeidet,
sier kommandørkaptei-
nen. 

- Hva med forhold
som er vanskelige å
avdekke, for eksempel i
tilfeller der fortene er
stengt? 

- Det er klart at vi
ikke får sett alt. Men det
vi ikke klarer å få over-
syn på kan vi forhåpent-
ligvis få vite ut fra sta-
tistikk og spørreskjemaer, forklarer
Koefoed.

Spørreskjema klart til høsten
Den andre delen av HMS Sjø går ut på
å gjennomføre en statistisk analyse der
man knytter tjenestehistorikk opp mot
Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

- Dette blir den neste store milepæ-
len i prosjektet. Her vil vi koble perso-
nellinformasjon opp mot disse register-
ne for å se om det finnes tjenesteforhold
som kan fremstå som potensielt helse-
farlige.  Spørreskjemaet som vil gå ut
til tidligere og nåværende ansatte i
Sjøforsvaret er nå under utarbeidelse.
Fremdeles ansatte kan vente at dette vil
være ute rundt september, mens tidlige-
re ansatte vil trolig først få sitt skjema i
2003, uttaler kommandørkapteinen.

Prosjektet er ventet å være ferdigstilt
i 2004, men delkonklusjoner vil komme
underveis og eventuelle problemområ-
der blir rapportert fortløpende.

- Vårt foreløpige inntrykk, etter
arbeidsplassvurderingene, er at det fin-
nes rom for forbedringer innen HMS.
Positivt er det at de fleste vi har snakket
med gir uttrykk for at de har et greit
miljø, men ser dette som en god anled-
ning til å bedre sine rutiner, avslutter
Koefod.

Av Øyvind S. Johansen

Med 19 millioner til rådighet skal 
helseundersøkelsen HMS Sjø bidra til å avdekke
og endre potensielt farlige arbeidsforhold i
Sjøforsvaret. Kommandørkaptein Vilhelm F.
Koefoed leder prosessen. Han kan rapportere 
om tilfredsstillende utvikling.

Stolt statsråd

- Det er fantastisk at norske soldater på én dags varsel
stiller på NATO-oppdrag, og jeg ville personlig ønske
dem lykke til.
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold besøkte mann-
skapet på KNM "Uthaug" før de seilte til Middelhavet. 

– Helseundersøkelsen
går etter planen, for-
teller kommandør-
kaptein Vilhelm F.
Koefoed.
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15. desember ble Kystvaktens nye fart-
øy KV "Svalbard" døpt av forsvarsmi-
nister Kristin Krohn Devold. Bare to år
og 675 millioner etter kontraktssigne-
ringen er fartøyet så godt som klart til å
ta fatt på sine oppgaver i Nord-Norge.

- Et slikt fartøy har vi ventet på
lenge. I utgangspunktet begynte plan-
leggingen av "Svalbard" på slutten av
80-tallet, og beslutningene har tatt lang
tid. Men da kontrakten først ble signert
gikk det rekordraskt, forteller sjef
Kystvakten, flaggkommandør Arild-
Inge Skram.

Allsidighet i stort monn
Ved dåpen påpekte kontreadmiral Jan
G. Jæger, sjef for FLO/Sjø at
Sjøforsvaret i "Svalbard" har fått "en
isbryter, en helikopterbase, et rednings-
fartøy og et forskningsskip".

Flaggkommandør Skram skryter
også av fartøyets allsidighet:

- Det unike med "Svalbard" er alle
kapasitetene som finnes på én kjøl. Vi
får flere muligheter og større fleksibili-
tet. Spesielt kan jeg trekke frem slepe-
kapasiteten og evnen til søk og redning

(SAR) - med den økende trafikken i
nord vil dette være utrolig viktig!

Viktig verktøy
Sjef om bord er kommandørkaptein
Ottar Haugen - og han kunne tydelig
fornøyd vise fartøyet sitt frem til pres-
sen under jomfruturen.

- Kystvakten har et ansvar for å
beskytte store ressurser og yte assistan-
se til  fiskeriflåten som sørger for at dis-
se ressursene kommer landet til gode. I
"Svalbard" har vi således fått et verktøy
til å tjene nasjonen Norge - noe vi er
veldig stolte av! Og når sommeren
kommer - da skal vi yte full innsats,
uttaler Haugen.

Men først skal besetningen sørge for
å fase inn fartøyet og gjøre det klart til
operative oppdrag. Blant annet skal
kommandosystemene testes og helikop-
terdekket sertifiseres for bruk. Etter
påske er det planlagt at "Svalbard" skal
prøves i Barentshavets isforhold for før-
ste gang. Og da er det sannsynlig at
Svalbard får besøk av "Svalbard"!

Tekst og foto: Øyvind S. Johansen

Super "Svalbard"

Malerier av kunstneren Ørnulf Opdahl, gitt av gudmor Kristin
Krohn Devold og Langsten AS som bygde "Svalbard", pryder
offiserenes salong.

På NATO Foracs testsenter på Ulsnes orlogsstasjon
gjennomgikk "Svalbard" to dager med testing av rada-
rer, sonarer og elektroniske våpensystemer. Under tes-
tene prøves nøyaktigheten på disse sensorene. Dette er
en del av innfasingen av fartøyet som etter planen skal
være i operativ stand 1. august.

Positivt resultat
Umiddelbart etter testingen var ferdig fikk besetningen
en foreløpig tilbakemelding på hvilke resultater prøve-
ne gav. Som med andre nye fartøyer, knyttet deg seg
ekstra spenning rundt gjennomføringen. - Jeg har tidli-
gere vært med på testing av innfasete fartøyer, men ved testing
av et nytt fartøy er det alltid litt usikkerhet hos begge parter.
Fra mitt ståsted virker resultatene bra - vi oppdaget noen feil,
men disse vil bli rettet på,  sier skipssjef og kommandørkaptein
Ottar Haugen etter tilbakemeldingen. En fullstendig rapport
utarbeides i løpet av ti dager etter at fartøyet har gjennomført
alle prøvene.

Interntesting
Besøket på teststasjonen er likevel ikke å betrakte som en del av
den formelle godkjenningen av fartøyet før det endelig overtas
av Sjøforsvaret. En slik godkjenning vil bli gjort senere.

- Nå jobber vi en del med interntesting av utstyr, samt at leve-
randører er inne for å se til at utstyret til har levert fungerer som
det skal, sier Haugen.
I slutten av april vil besetningen begynne de første prøvene av
fartøyets egenskaper i is i Barentshavet.

Av Øyvind S. Johansen

Innfasingen av KV "Svalbard" går stadig fremo-
ver. I slutten av februar var fartøyet i Stavanger
for testing av sensorer.

Testet i
Stavanger

Hver av "Svalbard"s motorer  yter 7.800 hestekrefter.
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Solfylt Oslo-besøk
Etter testingen i Stavanger gikk
turen videre til Oslo for KV
"Svalbard". I denne anledning fikk
gudmor og forsvarsminister Kristin
Krohn Devold sjansen til å seile
med fartøyet.

Den siste strekningen, fra
Kragerø til Oslo, var gudmoren til-
stede på "Svalbard" for første gang
siden dåpen i desember 2001.  I
morgentimene en fredags morgen
gled fartøyet inn til kai i Oslo -
med vårsolen som stemningsskaper.
Dette var også første gangen
"Svalbard" besøkte hovedstaden. 

Viktig investering
Forsvarsministeren var tydelig for-
nøyd med Sjøforsvarets nyervervel-
se:

- Å se et slikt fartøy er gledelig i
en tid der det bli fokusert mye på at
Forsvaret bygger ned. "Svalbard"
viser at dette er en sannhet med
modifikasjoner, med tanke på de
investeringene som er gjort helt
frem i nåtiden for å gi Norge denne
kapasiteten, sier Krohn Devold.

I tillegg er kommende "Fridtjof
Nansen"-klasse fregatter og en
"Skjold"-klasse med MTBer i nær
fremtid bevis på slike investering-
er.

Med dette fartøyet faller brikke-
ne på plass for å skape en ønsket
struktur for Kystvakten.
Innfasingen av "Svalbard" vil også

skape rom for å ha et helikopterbæ-
rende fartøy også i Nordsjøen, noe
man ikke har i dag.

- "Svalbard" kommer til å øke
tilstedeværelsen i de nordlige hav-
områdene våre, og kombinert med
helikopter vil dette fartøyet har sto-
re muligheter, uttaler forsvarsmi-
nisteren.

- Mobilt er fremtiden
Noen år frem i tid kommer også de
første NH-90 helikopterne som kjø-
pes i samarbeid med Sverige og
Finland. Også Tyskland og
Nederland går til innkjøp av denne
helikopertypen. "Svalbard" har
hangarplass til to av disse om bord,
samt at et kan plasseres på helikop-
terdekket. 

- At vi nå går til innkjøp av en
enhetshelikopter som også andre
land investerer i, gir også mulighe-
ten til å drifte disse i samarbeid
sammen med NATO-land.
Helikopterkapasiteten gjør dessuten
at fartøyet er en betydelig plattform
for søk -og redningsoppdrag, noe
som kan være av betydning i alliert
sammenheng. mener statsråden.

- Store landbaserte anlegg er nå
på vei ut. Slike mobile plattformer
er nok fremtiden, avsluttet for-
svarsministeren.

Av Øyvind S. Johansen

Klipprunden
God tid enda, Haugen!
- For meg er dette det beste jeg kan drive med. I denne jobben
føler jeg at jeg gir et bidrag og gjør noe nyttig for nasjonen
Norge hver eneste dag, så det blir nok rart å skulle slutte i en
sånn type jobb. Egentlig er jeg heldig som har fått så mye tid på
sjøen. 
Kommandørkaptein Ottar Haugen på KV "Svalbard" går i land i
2004 - men filosoferer allerede over livet til sjøs.
Askøyværingen, 22.01.02.

Jæger på flyttefot
- Vi føler oss litt i skyggen av Hæren når vi holder til på
Haakonsvern. Å overta Bergenshus er en besnærende tanke, og
det hadde ikke trengt å koste all verden.
- Det bygges altfor mye nytt, samtidig som Forsvaret må kutte
utgifter. Det er galskap!
Kontreadmiral Jan G. Jæger vil ha FLO/Sjø til Bergenshus og
tar til orde for gjenbruk av gamle forsvarsbygninger.
Bergensavisen, 25.01.02.

Kystjegerkommandoen - bedre enn Kinderegg?
Sjøforsvarets Kystjegerkommando (KJK) representerer i høyeste
grad vårt nye Forsvar med sin kraftsamling, sin mobilitet, hurtig-
het og fleksibilitet. 
Daværende Øverstkommanderende i Nord-Norge, generalløyt-
nant Einar Smedsvig, i Harstad Tidende 11.12.01.

Sårt Brennpunkt
- Det er ikke synsere i Forsvaret som bestemmer hva slags for-
svar vi skal ha. Det gjør Stortinget.
Leder av forsvarskomiteen, Marit Nybakk (Ap), likte ikke GIH,
generalmajor Roar Haugens uttalelser i Brennpunkt. Nordlys
06.02.02.

Helst ikke sivile jegere under Strong Resolve
Lederen for jeger -og fiskerforeningen i Surnadal, Ragnar Halle
har forståelse for at Forsvaret ønsker at jegerne skal holde seg
unna. Han vil imidlertid ikke nekte dem å gå på jakt. - Jeg regner
med at det ikke kommer jagerfly og stuper ned på folk dersom de
ser to-tre mann på rypejakt, sier Halle til NRK.
Aftenposten, 07.02.02

Nytt om navn
Sjef for Landsdelskommando Nord
Flaggkommandør Jan Eirik Finseth er i statsråd utnevnt til kon-
treadmiral og beordret til tjeneste som sjef for
Landsdelskommando Nord. Beordringen gjelder fra det tids-
punkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Finseth innehar i dag
stillingen som sjef KNM "Tordenskjold".

Sjef for Kystvakten
Kommandør Arild-Inge Skram er i statsråd utnevnt til flaggkom-
mandør og beordret til stillingen som sjef Kystvakten (SJKV).
Skram kommer fra stillingen som assisterende Kystvaktinspektør
og har siden september 2001 vært fungerende Kystvaktinspektør.

Nytt fra Sjøforsvaret gratulerer!
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Skipssjef og kommandørkaptein Ottar Haugen har mange jern i ilden nå som
"Svalbard" skal innfases og besiktiges av offentligheten.



6

TIDLIG torsdag morgen, Bergen:
Kikker ut av vinduet, opp mot himme-
len. Grått. Ganske enkelt. På bakken -
et tynt lag våt snø som kom i løpet av
natta. Jeg tusler tilbake til senga - skuf-
fet over værgudene. Hadde jo håpet på
litt bedre vær før seilturen med for-
svarsministeren! Til tross for min mør-
keblå uniform fra Sjøforsvaret er jeg
ikke altfor sjøvant - på rekruttskolen
gikk jeg til og med glipp av roingen i
speiltravaljen - så dette blir nok kanskje
litt mye for meg!

TORSDAG ettermiddag, Bergen luft-
havn, Flesland: Himmelen er blå.
Kvikksølvet i gamle temperaturmålere
viser blå, kalde grader. Og sola - den
skinner lavt over fjellene. Jeg er litt
roligere nå. Og litt senere:
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold
ankommer fra Oslo - sprudlende for-
nøyd og klar for sjøen.

Noen steinkast fra flyplassen ligger
stoppestedet for ekspressen som trafik-
kerer strekningen Stavanger - Bergen,
Flesland snøggbåtkai. Der ligger et fart-
øy som også er vel verdig begrepet
snøggbåt - en Stridsbåt 90 med potensi-
ell toppfart på 40 knop.

Denne tar oss ut til Sjøkrigsskolens
havseilere "Castor" og "Pollux". I
rasende fart, under kyndig veiledning
av orlogskaptein Ola Skauge, slipper
forsvarsministeren til bak spakene. 

Ikke lenge etter har hun roret på
"Castor" - som går litt saktere, men er
minst like krevende å ha kontroll over.

- Slike dager må da være en av de
store fordelene med jobben, ymter jeg
frempå.

- Ja, det er det så absolutt! Jeg har jo
fått fly F-16, kjøre tanks alene i en
meter løssnø, manøvrere en stridsbåt og
nå seile med Sjøkrigsskolen. Det er
ikke rart regjeringskollegaene mine av
og til synes det er litt urettferdig!
Miljødepartementet har vel en snøscoo-
ter og Kommunaldepartementet knapt
det, sier hun lattermildt, og legger til:

- Du kan si det sånn at jeg har ver-
dens dyreste "leketøy" til rådighet -
men det er jo ikke sånn hele tiden.

Ikke bare lek
Og seilbåtene er ikke til ren forlystelse
for Sjøkrigsskolen (SKSK) heller.
Nesten hver dag er de på vannet med
seilene oppe, ment for å gi fremtidens
offiserer nær kjennskap til sjømanns-
skap og naturkreftene.

- Jeg synes seilingen er et godt initi-
ativ, samtidig som det er en viktig del
av sjøfartstradisjonen vår. Det er viktig
at sjøoffiserene kan grunnleggende sjø-
mannskap - noe man ikke tar til seg
med all verdens teknologi til rådighet.
Vi må ta vare på den praktiske innsik-
ten, understreker Devold.

Praktisk innsikt har hun, og sjøvant
er hun også. Forsvarsministeren fikk
seiling i blodet allerede fra barnsben av.
Begge foreldrene seilte, og faren var
formann i Ålesund Seilforening. Da
hun var sju fikk hun sin første båt - en
a-jolle.

- Det blir ikke så mye seiling nå
lengre. Det blir bare med et par turer
om sommeren. Men de beste seilminne-
ne er fra den årstiden - bare seile rundt,
fire uker i strekk, forteller forsvarsmi-
nisteren i et drømmende øyeblikk.

- Men sjøen er da ikke alltid så god å

ha med å gjøre, tenker jeg for meg selv.
Må innrømme at jeg er litt dårlig nå

- kjenner kombinasjonen av bølger og
intens notering plager magen litt.

- Går det alltid bra med forsvarsmi-
nisteren?

- En gang det ikke var så morsomt,
var da vi seilte langs Svenskekysten i
en forferdelig stampesjø. Da var jeg
gravid i sjuende måned - og ble skikke-
lig dårlig, erindrer Devold.

Klart, graviditeter hindrer forsvars-
ministeren i å seile. Marsteinseilasen
gjennomførte hun fem måneder på vei,
så svangerskap har ikke lagt noen dem-
per på seiliveren. Noen meritter har hun
også å vise til:

- Jeg har vært med på ganske mye.
Færderseilasen har jeg vært med på å
vinne fem ganger, sier hun - og viser at
konkurranseinstinktet er klart tilstede.

Apropos konkurranser - sjef SKSK,
kommandør Atle Karlsvik, er med - og
han har konkurranseinstinktet i behold
også. Det er jo tross alt regattabåter
skolen hans har kjøpt inn.

- Jeg hører at Sjøkrigsskolen har
tenkt å være med på Færderseil… -, sier
Devold, men kommer ikke lengre før
hun blir avbrutt av sjef SKSK, kom-
mandør Atle Karlsvik:

- …har tenkt å vinne Færder'n, retter
han.

For konkurrere skal SKSK i alle fall
- og satser på å stille en båt i hver regat-

På tur med "Seilforsvar
Siste helgen i januar arrangerte Sjøkrigsskolen Nasjonalt Kadettstevne. I
den anledning inviterte de forsvarsminister Kristin Krohn Devold på tur
med sine havseilere "Castor" og "Pollux".
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ret"

ta dette året. Og i følge sjefen skal det
også vinnes! 

For seilglade kadetter må en slik
ordre være den største glede å etterleve.
I tillegg til utdanning og erfaring kom-
mer friluftsopplevelsene.

- Dersom man er glad i natur og fri-
luft, må det være et godt valg å jobbe i
Forsvaret. På den ene siden er det en
internasjonal bransje der man må reise
rundt i verden og vise hva man er god
for. På den andre siden får man alle fri-
luftsopplevelsene. Det er jobb og hobby
på én gang - og det er det ikke alle som
har sjansen til, oppsummerer forsvars-
ministeren.

Mørket har for lengst begynt å senke
seg over Bergen, og statsråden haster
videre. Bare et kvarter til middag nå -
og senere på kvelden skal hun åpne
kadettstevnet. Selv rusler jeg av gårde
smilende og tenker at en liten "seilg-
nist" er tent i meg - av selveste for-
svarsministeren!

Tekst og foto: Øyvind S. Johansen

Sjøkrigsskolen vant

- Vi måtte jo bevise at dersom vi skal
være den beste krigsskolen - må vi
også være best i idrett. Så nå kan
Krigsskolen bare gå og legge seg, sier
en lattermild - og ikke rent lite patrio-
tisk skolesjef. Til sommeren står
Nordisk Kadettstevne i Finland for
tur - og Karlsvik forventer seier der
også.

Overbevisende innsats
Under hjemlige forhold overbeviste
SKSK  med fire seire av seks idretts-
grener, fordelt på pistol -og miniatyr-
skyting, volleyball og svømming. I
fotballturneringen endte SKSK på
andreplass, mens de måtte ta til takke
med sisteplassen i gateløpet.

– Var det hjemmebanefordelen som
gjorde utslaget?
- Nei, jeg vil vel heller tro at hjemme-
bane er snarere enn ulempe, siden så
mange av kadettene er opptatt med å
arrangere det hele. Men vi har en fin
gjeng på skolen, både blant de som
deltok og resten som heiet dem frem,
så dette er en laginnsats!

Fysisk form prioriteres
- Hva var da nøkkelen til seier?
- Vi har nå lagt større vekt på god
fysisk form hos kadettene våre, og
vært mer konsekvente på kravene vi
stiller til dem. For å legge til rette for
dem har vi ryddet bedre plass i time-
planen, oppgradert idrettsanleggene
våre og forventet egentrening for at
kravene skal nås. At vi vant er et
tydelig tegn på at kadettene har tatt
seg selv i nakken. Nå håper jeg bare
at dette er et tegn på at også

Sjøforsvaret skjønner at det er viktig
med god fysisk form - og at dette
gjenspeiles på fartøyer og operative
avdelinger, avslutter Karlsvik.

Av Øyvind S. Johansen

Volleyball var en av fire grener Sjøkrigsskolen
vant under Nasjonalt Kadettstevne.

Sjøkrigsskolen (SKSK) gjorde
som Luftkrigsskolen i fjor -
vant Nasjonalt Kadettstevne på
hjemmebane. Noe mindre krav
stilte da heller ikke skolesjef og
kommandør Atle Karlsvik i sin
formaning til kadettene på for-
hånd - for i år var det 18 år
siden sist SKSK vant stevnet!

F
oto: Ø
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Sjøforsvarets mann i Central Command,
kommandørkaptein Svein Jacobsen, følger
den amerikanske krigen mot terrorisme på
nært hold. Sammen med fem andre norske
offiserer deltar han i en internasjonal koali-
sjon ved militærkommandoen i Florida i
USA. Herfra ledes Afghanistan-operasjonen.
- Faglig er dette svært utfordrende og gir oss
viktig kompetanse, uttaler Sjøforsvarets
mann i CENTCOM. 

Kommandørkaptein Jacobsen er stasjo-
nert i militærhovedkvarteret Central
Command (CENTCOM) i byen Tampa i

Florida. Herfra leder amerikanerne
Afghanistan-operasjonen. Det norske ele-
mentet i CENTCOM, som omfatter seks offi-
serer, deltar sammen med 25 andre nasjoner i
et koalisjonssenter som støtter USA. 

Hovedoppgaven for nordmennene er å
være et forbindelseselement mellom det nor-
ske og det amerikanske forsvaret. På denne
måten kan både militære og politiske myn-
digheter holdes løpende oppdatert om utvik-
lingen i kampen mot terrorisme. Jacobsen er
eneste representant for Sjøforsvaret. De nor-
ske offiserene har vært stasjonert i Florida

siden november i fjor og skal være her fram
til sommeren. Nordmennene er blitt godt
integrert i fellesskapet og holdes kontinuerlig
oppdatert om utviklingen i Afghanistan.   

CENTCOM er lokalisert ved MacDill Air
Force Base. Militærkommandoen, som tidli-
gere besto av ca 1100 personer, har siden ter-
rorangrepene 11. september i fjor vokst kraf-
tig og sysselsetter for øyeblikket ca 3000
personer. Nærmere 250 av disse, fordelt på
26 land, utgjør den internasjonale koalisjo-
nen. 
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Sjøforsvarets mann i Central Command
Kommandørkaptein Svein Jacobsen følger den amerikanske krigen mot terrorisme på nært hold. Sammen med fem
andre norske offiserer deltar han i en internasjonal koalisjon ved militærkommandoen i Florida i USA. Herfra ledes
Afghanistan-operasjonen. - Faglig er dette svært utfordrende og gir oss viktig kompetanse, uttaler Sjøforsvarets mann i
CENTCOM. 

VIP-besøk på KNM
F
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Statssekretær Gunnar Heløe i samta-
le med viseforsvarsminister Pete
Aldridge på broen på KNM "Skjold".
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Interessen for KNM Skjold har vært stor
siden missiltorpedobåten kom til USA i
september i fjor. Med base i Little
Creek, Virginia, har fartøyet gjennom-
gått omfattende testing med tanke på at
det amerikanske Forsvaret skal ta i bruk
den norskutviklede teknologien. Onsdag
var representanter for norske og ameri-
kanske myndigheter samlet om bord for
å diskutere et videre samarbeid i forbin-
delse med fartøyet. Statssekretær og tid-
ligere marineoffiser Gunnar Heløe i
Forsvarsdepartementet var i Little Creek
i forbindelse med sin rundtur i USA. I
tillegg var Kommandøren for sjøstrid-
skreftene i Sør-Norge, kontreadmiral
Jan Reksten, tilstede. Under Secretary
of Defense, Edward C. Aldridge, repre-
senterte amerikanske myndigheter. En
kontrakt om et videre Skjold-samarbeid
skal etter planen undertegnes av de to
landene i midten av februar.

- Det har stor betydning at høytståen-
de representanter fra både Norge og

USA kommer på besøk og får innblikk i
fartøyet og testprogrammet, sier skips-
sjef Rune Andersen til Forsvarsnett.
Han sørget også for at de prominente
gjestene fikk en prøvetur med KNM
Skjold på Chesapeake Bay.

KNM Skjold er unik på flere måter.
Aldri tidligere har et marinefartøy hatt
denne spesielle kombinasjonen av egen-
skaper. Blant annet er dette et lavsigna-
tur-fartøy, det vil si at det er vanskelig å
oppdage på radarer og sonarer. I forhold
til sin størrelse, kan KNM Skjold frakte
uvanlig store mengder våpenlast for
overflatekrigføring - faktisk større
mengder enn de nye norske fregattene.
Med last, har KNM Skjold de samme
sjøgående egenskapene som et dobbelt
så stort tradisjonelt marinefartøy.

Den store styrkeprøven fikk både
KNM Skjold og den norske besetningen
allerede i form av den lange overfarten
fra Norge til USA i fjor høst. Vel frem-
me, har testprogrammet i USA omfattet

både korte og lengre turer. Blant annet
har MTB'en jevnlig deltatt i øvelser med
amerikanske marinefartøyer, som gjerne
kan vare i opptil to uker om gangen. Før
jul var fartøyet på tur til Florida som en
del av testprogrammet. 

- Faglig er det svært spennende å
være så integrert i den amerikanske
marinen, forteller Andersen. Under opp-
holdet i USA har han fire amerikanske
offiserer i sin besetning, for eksempel er
en av dem marinejeger. 

Testene fortsetter på østkysten av
USA frem til våren, før KNM Skjold
etter planen skal sette kursen for San
Diego på USAs vestkyst. Der skal fart-
øyet blant annet delta i en stor eksperi-
mentell øvelse. Seilasen vestover er
omtrent dobbelt så lang som turen fra
Norge. Underveis blir det stopp på flere
karibiske øyer. 

Av Gro Anita Furrevik/FMS

Hektiske dager
Jacobsen og teamet han tilhører har en
hektisk og svært variert hverdag. I
utgangspunktet er offiserene i tjeneste
døgnet rundt, sju dager i uken. I praksis
kan en arbeidsdag gjerne bli opp til ti
timer, så fritid og hjemreiser har det så
langt vært lite av. Kona til Jacobsen har
imidlertid vært og besøkt ham i Florida.

- Reising og perioder borte fra fami-
lien er en del av det å jobbe i Forsvaret,
i hvert fall hvis man ønsker nye utfor-
dringer, sier kommandørkapteinen. Han
er etablert i Bergen og til vanlig stabs-
sjef for Norwegian Task Group ved
Kysteskadren ved Haakonsvern orlogs-
stasjon.

Til tross for lange arbeidsdager og -
uker, er stemningen blant de norske
offiserene god. At de har tilfredsstillen-
de arbeidsforhold betyr mye. 

- Vi føler at vi blir tatt på alvor av

amerikanske myndigheter og at både
politiske og fagmilitære myndigheter i
Norge har fokus på det vi gjør, uttaler
Jacobsen. 

Nordmennene lider heller ingen nød
med hensyn til forlegning, de er inn-
kvartert på befalshotell som holder høy
standard. Kontoret som nordmennene
tilbringer store deler av arbeidstiden på,
ligger i en container - selvsagt med air-
condition. Militærbasen MacDill er
ellers som et lite samfunn i seg selv;
med blant annet skole, kirke, sykehus
og butikker. Her kan de fleste praktiske
ærend gjøres innenfor portene. Mange
av de amerikanske offiserene bor også
med sine familier inne på basen, noe
som er svært vanlig i USA. 

Av Gro Anita Furrevik/FMS

M Skjold

KNM Skjold
har hatt base i
Little Creek
siden fartøyet
ankom USA.

Interessen for KNM Skjold er stor i USA. Missiltorpedobåten
har hatt base i Little Creek, Virginia, siden september i fjor. -
Faglig er det svært spennende å være så integrert i den ameri-
kanske marinen, uttaler skipssjef og kapteinløytnant Rune
Andersen. Onsdag var representanter for norske og amerikanske
myndigheter samlet om bord for å diskutere et videre samarbeid
i forbindelse med fartøyet.
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Kommandørkaptein Svein Jacobsen er Sjøforsvarets rådgiver
i Central Command.
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For å gjøre senteret enda mer slagkraftig
ønsker Finseth å samle mest mulig res-
surser under samme tak. Dette innebærer
at Skyteskolen for Kystartilleriet (SSKA)
flytter fra sine lokaler på Korvetten og
opp til skolesenteret, under navnet
Stridsskolen for Kyst -og
Amfibieoperasjoner.

Fri kompetanseflyt
- Samtidig med dette jobber vi for å lage
til en etasje i bygget som kan brukes til
undervisning, utvikling, prosjektering -
så å si hva som helst! Poenget er å lage
et rom der man kan samle kompetanse
innenfor fire vegger; hvor kunnskap kan
utveksles uten å være hindret av dører og
kontorvegger, sier flaggkommandør
Finseth. 
Dette gjøres nå i første omgang for
SSKA, dernest for taktikkutviklingsav-
delingen ved "Tordenskjold".

- Når tror du dette vil være på plass?
- Prosessen går uhyrlig fort fra vår side -
dette satser vi på å ha på plass om noen
få måneder! Jeg håper bare at vi unngår å
måtte tråkke i sirup og bli hindret av
byråkratiske kontrollregimer på veien,
sier Finseth ettertrykkelig.

Tettere bånd
"Kompetanseetasjen" står til Finseths
filosofi om et tettere bånd mellom for-
svarsgrenene. I stillingen som kystartille-
riinspektør var også han tungt involvert i
utviklingen av Kystjegerkommandoen.
- Når Norge skal ut i internasjonal tje-
neste må våre allierte vite at profesjona-
litet står i høysetet og vi må jobbe mer
for å løfte denne. For å klare det må vi
være mer opptatt av fellestanken - ha et
mye tettere samarbeid og samvirke mel-
lom forsvarsgrenene. Nå som det
omstruktureres blir miljøene så små at
kompetansen ikke kan bevares hos alle.

For eksempel bør Sjøforsvaret ta seg av
all utdanning til forsvar i kystnære ope-
rasjoner, men Luftforsvaret tar seg av
baseluftvern - samme hvilken gren som
skal motta kompetansen. Da bruker vi
pengene på best mulig vis, sier Finseth.
"Tordenskjold" er på rett vei i så måte,
og rekker å legge inn en anbefaling til
alle som snart skal skifte tjenestestilling:
- Vi har en ramme satt i forhold til struk-
turen i 2004/05, og vi er i full gang med
å besette stillinger til denne størrelsen.
Dersom noen vil ha en interessant tjenes-
te, tjene gode penger og være med på
utviklingen av det nye Sjøforsvaret, så er
KNM "Tordenskjold" det beste valg.
Ikke minst er det utrolig mange dyktige
og flotte mennesker her - en motivator
med stor M!

Av Øyvind S. Johansen

Med Sjøforsvaret på vei inn i en ny tid, seiler
kompetanse -og utdanningssenteret KNM

"Tordenskjold" i front. Fra sjefsstolen, som
han nå forlater, gleder flaggkommandør Jan

Eirik Finseth seg over utviklingen.

På vei mot ny struktur

- Vi kjører knallhardt på den nye strukturen, og tenker hele tiden på å utvikle
evnen til sjøkrig. Her skal vi ha klart fokus på produksjon og grunnlag for å
sette opp maritim slagkraft, uttaler flaggkommandør Finseth. 

Ny struktur
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KNM
"Tordenskjold" er
Sjøforsvarets
utdannings -og
kompetansesen-
ter, lokalisert på
Haakonsvern.
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- Vi er nå i rute med alt vi
har regnet med, og planen
har blitt gjennomført slik vi
ønsker. Det skyldes at
mange har jobbet mye og
veldig bra. Når mange stil-
linger i tillegg står ledige, er
resultatet kanskje over det vi
kunne ventet oss. Vi må bare
ta av oss hatten for det arbei-
det som er gjort - det er helt
nødvendig for Sjøforsvarets
modernisering og effektivi-
sering,  forteller kontreadmi-
ral Olsen.

Tiltak fremskyndes
Innsatsen har også gjort det
mulig å gå enda fortere frem
i omstillingsarbeidet. Derfor
har enkelte av tiltakene som
skal gjennomføres i 2002
blitt fremskyndet tidsmessig.
Dette gjelder blant annet
nedleggelsen av orlogssta-
sjoner og sjøforsvarsdistrik-
tene. 
- Disse tiltakene var planlagt
gjennomført innen utgangen
av 2002, men vi har justert
tidsplanen frem til at de skal
skje 31. juli. Vi gjør ikke det
for å være flinke, men det er
mer hensiktsmessig å sette
en dato, samtidig som det gir
en mer håndfast tidsplan,
sier GIS.

Fordel
Generalinspektøren mener at

det er en fordel både for per-
sonellet og organisasjonen at
gjennomføringen av omstil-
lingen skjer så raskt som
mulig:
- For våre ansatte gjør en
fast dato det lettere å plan-
legge fremover, mens orga-
nisasjonsmessig håper vi å
kunne frigjøre ressurser tid-
ligere. Da får vi postive
utfordringer i forhold til å
overføre penger til den
"spisse ende", slik at vi kan
sette i gang prosjekter og
investeringer for fremtiden.

Holde trøkk
For dette året håper GIS at
personellet makter å holde
oppe driven som har vært
med på å legge et så godt
grunnlag for Sjøforsvarets
nye struktur:
- Nå er det viktig å holde
"trøkket" vi har bygget opp,
samtidig som det gjelder å
bevare motivasjonen og
interessen på samme nivå
som vi har hatt hittil. Da
skal det ikke være noe pro-
blem å få til vårt mål, som er
å være praktisk talt ferdige
med den organisatoriske
omstillingen 1. august 2002.
Da kan vi sette full fokus på
det nye Sjøforsvaret!

Av Øyvind S. Johansen

Tiltak til nå:
- Fartøyer utfases, en fregatt, en minelegger, to landgangsfartøyer og fire
Kobben-klasse ubåter.
- KV "Svalbard" er under innfasing.
- Arbeidet med prosjektet for anskaffelse av fem nye Skjold-klasse MTBer
pågår.
- Marine -og kystartilleriinspektoratene er lagt ned, og Kysteskadren er opp-
rettet.
- Norwegian Task Group (NoTG) er permanent etablert. - Bolærne-, 
Nes -og Herdla øvingsfort, samt Hysnes - og Trondenes øvingsavdeling
nedlegges.
- Kystjegerkommandoen i Harstad er opprettet.
- Sjøforsvarets Forsyningskommando (SFK) legges ned og personellet 
overføres til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) under FLO/Sjø.
- Haakonsvern orlogsstasjon og Ramsund orlogsstasjon overføres til FLO.
Olavsvern overføres også, forslått som base under Haakonsvern.
- Kystradarkjeden og radioorganisasjonen overføres til FLO/IKT.
- Marinemusikken overfører til Forsvarets Overkommando/ Personell 
og Økonomi.

Tiltak i 2002
1. juli
Minedykkertroppene Nord og Sør slås sammen og videreføres som
Minedykkerkommandoen. - Minesveiperen "Glomma" utfases og bygges
om til støttefartøy for Minedykkerkommandoen.
- Befalsskolene for Marinen og Kystartilleriet legges ned. Befalsskolen 
for Sjøforsvaret (BSS) opprettes i Horten.

31. juli
- Sjøforsvarets MP-utdanning ved KNM "Tordenskjold" i Bergen nedlegges.
En felles militærpolitiskole opprettes på Sessvollmoen.
- Sjøforsvarsdistriktene Nord, Sør og Vest legges ned. Orlogsstasjonene
Hysnes, Ulsnes, Marvika og Karljohansvern nedlegges.
- Oscarsborg festning utrangeres og overføres til Forsvarsbygg.
- Forsvarets felles forvaltningsskole (FFS) etableres ved Forsvarets skole-
senter Akershus festning (FSAF) med avdelinger i Oslo og Halden.
Sjøforsvarets forvaltningsskole på Haakonsvern legges ned.

1. august
Mannskapsutdanning for Luftforsvaret etableres ved Sjøforsvarets rekrutt-
skole KNM "Harald Haarfagre".

31. desember
Forsvarskommando i Sør og -Nord-Norge legges ned. 1. januar 2003 opp-
rettes et fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå i Stavanger, samt en landsdel-
skommando (LDK) på Reitan i nord og en LDK i Trondheim i sør.
- Forsvarets Hundeskole vil trolig etter hvert overføres til
Generalinspektøren for Hæren.

Omstillingen 
på skinner
I overgangen til 2002 er
Sjøforsvarets omstilling i
rute. Generalinspektøren
(GIS), kontreadmiral
Kjell-Birger Olsen, er
meget fornøyd, og gir 
det hardtarbeidende 
personellet æren 
for dagens status. 
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- For oss i SFK var 2001 et
meget godt år. Vi  jobbet med
mange store prosjekter, la pre-
missene til rette for effektiv drift
av organisasjonen og fokuserte
på vår rolle i det nye Forsvaret,
sier Jan G. Jæger.

Tar sats inn i fremtiden
Jæger kommer raskt inn på
Stortingets vedtak fra 13. juni. I
langtidsmeldingen ble den frem-
tidige forsvarsstrukturen fastlagt,
og spesielt striden rundt MTB-
våpenet var frustrerende for
mange. 

- Dette medførte tøffe utfor-
dringer også for oss, spesielt i
forhold til drift av strukturele-
menter og prosjekter. Endringene
som proposisjonen medførte,
gjorde at vi nå får en større struk-
tur enn hva
Forsvarsdepartementet anbefalte.
I utgangspunktet bygde vi ned -
men nå er vi nødt til å bygge opp
igjen, understreker kontreadmira-
len.

Motløse er FLO/Sjø likevel
ikke. I løpet av 2001 har de tatt
med seg LEAD, et  utviklings-
program for Forsvarets ledere på
toppnivå, inn i sin egen organisa-
sjon. Formålet er øke endrings-
kompetansen i forbindelse med
omleggingen. Bak prosessens
forkortelse ligger elementene 

Ledelse, Endring, Ansvar og
Driv. 

- Fra toppen og nedover har vi
gitt 100 ledere i vår organisasjon
en innføring i hva denne proses-
sen går ut på. Slik setter vi fokus
på vår rolle i omstillingen, mens
vi samtidig bearbeider vår egen
strategi i forhold til å vår visjon

om å være kundefokuserte, kon-
kurransedyktige og ha en kompe-
tanse rettet mot Sjøforsvarets
drift, forteller Jæger. 

Omfattende fartøysprosjekter
I høysetet for prosjektarbeid har
arbeidet med de nye fregattene
stått. Mye av året som gikk har
blitt brukt til å få på plass avgjø-
rende designmessige detaljer.

- Den første designanalysen
startet våren og rundt høsttider
kunne vi begynne den avslutten-
de runden - Critical Design
Review (CDR). Når man ser fre-
gattprosjektet under ett, er frem-
driften tilfredsstillende, sier
Jæger.

IZAR begynte å kutte stål til
den første fregatten rett før jule-
tider, men fremdeles gjenstår noe
arbeid med CDR. 

- For vår egen del har vi vært
nødt til å være litt kostbare for å
sikre oss at vi får fregattene
akkurat slik vi vil ha dem, fortel-
ler Jæger.

Når han er inne på skipsbyg-
ging, kan admiralen heller ikke
unngå å kommentere Kystvaktens
nye fartøy - som ble døpt i 15.
desember.

- En spesielt stor begivenhet
var ferdigstillingen av KV
"Svalbard" - en sak det virkelig
står respekt av - og ikke minst i
forhold til gjennomføringen av
prosjektet, sier han. Bare to år
gikk det fra kontrakten om byg-
ging av fartøyet ble underskrevet,
til det ble døpt av forsvarsminis-
ter Kristin Krohn Devold.

Mye på beddingen
I 2002 fortsetter det videre arbei-

Full fart forover!
1. januar 2002 var en merkedag for kontreadmiral Jan G. Jæger.

Da gikk Sjøforsvarets forsyningskommando (SFK) inn i 
Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Nå leder Jæger FLO/Sjø,

og med et godt fjorår i ryggen har 
Sjefen krystallklart fokus på fremtiden. 

- Historisk dag
Avtalen om vekttalstildeling for elever ved
Sjøforsvarets befalsskoler ble høytidelig markert under
en lunsj i den Norske Løve på Karljohansvern i Horten.
Avtalen sikrer elevene 20 vekttall etter endt toårig
befalsutdanning.

- Dette er en historisk dag. Den kan være begynnel-
sen på en utvikling der hele Forsvarets utdanningssy-
stem får en naturlig plass i høyskole -og universitetssy-
stemet, der vi til slutt kan få en mulighet til å tildele
grader og titler, som for eksempel bachelor/master og
høyskoleingeniør, uttalte sjefen for Befalsskolen for
Marinen, kommandørkaptein Espen Brinck-Johnsen.

Byttet fartøy
I forbindelse med Norges kontinuerlige deltakelse i
NATOs stående Atlanterhavsstyrke (STANAVFOR-
LANT) dette året har orlogskaptein Dag Jentoft overtatt
kommandoen på KNM "Narvik". Orlogskaptein Hans
Petter Midttun halte samtidig sin kommando på
"Narvik" og overtok "Bergen".

Jentoft og mannskapet fra KNM "Bergen" skal seile
"Narvik" i NATO-styrken frem til sommeren, mens
"Bergen" er inne til overhaling. For "Narvik"s del vil
deltakelsen i STANAVFORLANT bli den 14. i løpet av
hennes 35 år. Mannskapet deltok i øvelse Strong
Resolve, før de satte kursen mot Middelhavet.
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det med utviklingen av ubåt-
klassen "Viking". I løpet av
året må det avgjøres om pro-
sjektet skal videreføres eller
om man skal gå sterkere inn for
andre alternativer. Kontrakten
for bygging av fem nye
"Skjold"-klasse MTBer satser
Jæger på at vil bli signert i
oktober. Innen våpen -og sen-
sorutvikling vil det bli arbeidet
videre med NSM (Nytt
Sjømålsmissil) for MTBer og
fregatter. - Her vil vi se flere
milepæler - blant annet skal vi
ha den første testfyringen i
løpet av 2002, forteller Jæger. 

Parallelt med den daglige
driften av FLO/Sjø vil tilpas-
singen av Forsvarets forsy-
ningskommandoer i én organi-
sasjon være en viktig oppgave i

den kommende tiden. 
- Organisasjonsendringen

betyr at vi må venne oss til å
arbeide på en ny måte, og
omstille organisasjonen mot et
større fellesskap, noe jeg har
store forventninger til.
Utfordringene ligger i å bli
vant med en ny organisasjon og
nye oppgaver, men ikke minst
motivere våre medarbeidere til
å gå inn i endringene på en
positiv måte. Totalt sett skal vi
klare å utgjøre en enda bedre
funksjon enn hittil, avslutter
Jæger.

Av Øyvind S. Johansen

Kombinasjon 
av befalsutdanning 
og lærlingkontrakt
Når Befalsskolen for Sjøforsvaret oppret-
tes kommende høst, vil skolen kunne tilby
en kombinasjon av befalsutdanning og
lærlingkontrakt. Dette innebærer at eleve-
ne føres frem til fagbrev i løpet av de to
årene utdanningen varer.

I første omgang vil ordningen Lærling Befal (LB)
tilbys innen fagene serviceelektronikk og automa-
tikkmekaniker. Det er satt av inntil 20 elevplasser
for søkere med fullført VK II fra videregående
skole. 
- Med dagens søkermasse vil Sjøkrigsskolen ikke
uteksaminere nok personell innen fagfeltet elektro-
nikk/våpen til å bemanne ny struktur, forteller
orlogskaptein Rune Aure Pedersen, som er stab-
soffiser for fagutdanning ved Sjøforsvarsstaben. 
Sjøforsvaret setter derfor i gang Lærling Befal som
en prøveordning fra høsten 2002. 

Målsettingen er å rekruttere fagpersonell som kan
bekle lavere befalsstillinger ved våre operative
enheter, samt å øke rekrutteringsgrunnlaget til
Sjøkrigsskolen. Ordningen skal også bidra til at
Sjøforsvaret i større grad er tilpasset reform 94 og
endringer i den videregående skole.
- Kombinert med et nytt kontraktregime og et flek-
sibelt utdanningssystem, har jeg tro på at LB-ord-
ningen vil bidra til å løse vårt kompetansebehov,
sier orlogskapteinen.

Befalslærlingene vil følge samme opptaksprosedy-
re og aspirantperiode som andre søkere til
Befalsskolen. Utdanningens første del vil bestå av
militære fellesfag i Horten, deretter følger 18
måneders verdiskapning som innbefatter fagkurs
ved KNM "Tordenskjold" i Bergen og praksis på
fartøy. Befalslærlingene vil også ha samme vilkår
og avansementsmuligheter som andre befalselever.

Av Øyvind S. Johansen

"Full fart forover begge!" 
Kontreadmiral Jan G. Jæger leder FLO/Sjø 

med full gass og godt humør inn i 2002.
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- Det er enda vanskelig å måle
resultatene av samordningen, men
vi håper jo at dette øker effektivite-
ten. Dessuten regner vi å se ring-
virkninger utover i organisasjonen,
blant annet innenfor utdanning,
vedlikehold og kompetanseutvik-
ling, sier Sandbekk.

Lys fremtid
- En marine uten MTBer er som en
marinejeger uten høyrearm, uttalte
flaggkommandør Sandbekk på den-
ne tiden i fjor - og refererte til
Forsvarssjefens innstilling om ned-
leggelse av MTB-våpenet. Ett år
senere er SJKE fornøyd med resul-
tatet av de folkevalgtes behandling
av saken: 

- Jeg mener Stortingets vedtak er
en erkjennelse av at Norge er en
kyststat. Fremtiden ser spennende
ut, og når vi kommer til 2010 skal
vi ha Europas mest moderne mari-
ne.

Da vil vi ha nye fregatter, flotte
undervannsbåter og mineryddere,
en liv laga MTB-struktur, samt
minedykkere, marinejegere og
Kystjegerkommandoen, sier
Sandbekk med overbevisning i
stemmen.

NoTG
En annen viktig hendelse i 2001 var
den permanente opprettelsen av
Norwegian Task Group (NoTG).
Dette taktiske ledelseselementet
har tidligere vært opprettet midler-
tidig i øvelsessammenheng, men
består nå av en fast kjerne under-
lagt SJKE.

- NoTG vil sette oss i bedre
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Gode u

Etter et halvt år i NATO-tjeneste kom KNM "Narvik" hjem
til Norge i slutten av februar. Siste del av reisen hjem fra
Middelhavet gikk fra Spania til Haakonsvern i Bergen.
Mandag 21. januar kastet den norske fregatten loss i Rota i
Sør-Spania.
- Nå er det 122 timer og et kvarter til vi er hjemme, fol-
kens!
Etter nærmere seks måneder på sjøen, la KNM Narvik
endelig ut på sin siste etappe for denne gang. Neste stopp
var en etterlengtet havn; Haakonsvern orlogsstasjon. Noen
savnet Tine melk. Andre lengtet mer etter snø og vinter.
Men alle gledet seg til å se venner, kjærester, familie og
Pizza Grandiosa igjen. Og når vi tar lengden på oppdraget
med i betraktningen, er det lett å unnskylde at stemningen
sto i taket da mannskapet fikk inn "Norge rundt" et sted
utenfor sørvestlandet kvelden før ankomst.

Minner for livet
Til tross for at det var en sliten gjeng som nærmet seg
Bergen i anslagsvis 20 knop, var moralen imponerende
høy.
- Dette er uten tvil en av de bedre besetningene jeg har job-
bet med, både sosialt og med tanke på utføring av oppdrag.
Jeg er spesielt imponert over de menige. De har hatt en
eksepsjonell spirit og det har ikke vært nevneverdig kla-
ging, sa skipssjefen, orlogskaptein Hans Petter Midttun.
- Det blir godt å komme hjem, men vi har hatt det veldig
moro. Vi har vært veldig heldige, var kommentaren som
gikk igjen på reisen hjem.
Å ha besøkt tre verdensdeler, ridd på kameler og et bad i
Middelhavet 2. juledag er minner som vil sitte for livet. 

Hjemme!
Store forventninger til tross; innseilingen på Haakonsvern
ble ingen nedtur. Noen hundre spente pårørende hadde møtt
opp for å hilse velkommen og da fregatten kom til syne, ble
det liv på brygga. Båter tutet, folk vinket og noen små
raketter føk til himmels. Da langgangen var på plass kunne
de virkelige gledesscenene utspille seg. Alle strålte, kjæres-
ter kysset og noen felte en tåre.

Det skulle da også bare mangle når staute sjømenn vender
hjem!

Av Eirik Espolin Johnson
Forsvarets mediesenter

Ved årsskiftet ble Kysteskadren
permanent opprettet, og inspek-

toratene for Marinen og
Kystartilleriet er historie. Nå

mener sjefen for Kysteskadren
(SJKE), flaggkommandør Arild

Sandbekk at grovarbeidet for
fremtiden er gjort.

Skipssjef Hans Petter
Midttun er ikke i tvil
om at denne besetning-
en er en av de bedre
han har seilt med. Han
er spesielt imponert
over de menige om
bord. 

Fenrik Ståle Daae
Børnes med 16 måne-
der gamle Jeanett på
armen etter fregatten
har lagt til kai.

Hjem fra
Middelhavet
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stand til å drive kommando,
kontroll og informasjon på
taktisk nivå på sjøen. En fast
stab vil i forkant av øvelser
føre til bedre planlegging og
programmer, mens det i etter-
kant er enklere å ta med seg
erfaringene og dra nytte av
disse. Dette er noe jeg har
stor tro på, og vi er allerede
godt i gjenge, sier Sandbekk.

Internasjonalt kaliber
I 2001 ble NATOs artikkel 5
utløst for første gang, etter
terrorangrepene i USA. For
Sjøforsvaret preget dette siste
kvartal av året stort. Samtidig
fortsatte den faste deltakelsen
i NATOs stående styrker.

- For oss betydde 11. sep-
tember at KNM "Narvik" ble
sendt til det østlige
Middelhav for patruljevirk-
somhet der, samtidig som
deres innsats i STANAV-
FORLANT ble forlenget til
slutten av januar 2002. I
NATOs minerydderstyrke
fortsatte vi innsatsen og del-
tok i ryddeoperasjonen i
Rigabukta. Dessuten hadde vi
minedykkere med under Task
Force Harvest i Makedonia,
der de gjorde en så god jobb at
de nå er i Afghanistan, sier
SJKE.

USA
I august reiste KNM "Skjold"
til USA, der den skal evalueres
for bruk i amerikanske forhold.
Sandbekk er strålende fornøyd
med signalene dette sender til
omverdenen. 

- Det sier noe om kvaliteten
på det vi har i Sjøforsvaret. En
stormakt som USA kommer til
oss for å prøve vårt fartøy -
hvis ikke det borger for kvalitet
vet ikke jeg hva som gjør det!

Dyktig personell
- Jeg går ut fra at vi kommer i
mål med det vi har planlagt for
2002, men vi må likevel regne
med at det vil være ting og for-

utsetninger som endres under-
veis. Det skjer aldri at ting går
100 % som planlagt - men slikt
gjør også jobben og livet spen-
nende. Derfor kan jeg trygt si
at jeg har Sjøforsvarets fineste
jobb - med en dyktig stab som
står på døgnet rundt!

Oppmuntrer
Flaggkommandøren passer også
på å gi de operative mannska-
pene noen oppmuntrende ord å
ta med seg inn i året.
- Vi er utrolig heldige å ha så
usedvanlig mye dyktig perso-
nell der ute som gjør en kjem-
peinnsats for oss. Det er en

balansert sammensatt gruppe
mennesker som utfyller hveran-
dre, som gjør at vi har perso-
nell som evner å løse oppdrag
på kort tid. Og det sier jeg - de
er ti ganger flinkere enn hva
som var tilfelle på min tid,
skryter Sandbekk - uten tegn til
overdrivelse. 

Av Øyvind S. Johansen

tsikter 

Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Arild Sandbekk, ser positivt på
utsiktene for det nye Sjøforsvaret.

Foto: Øyvind S. Johansen.



Flaggkommandøren må medgi at Kystvakta
ikkje har vore så tilgjengelege som de sjølve
kunne ønska. - Turbulent har det tidvis vore,
spesielt sidan vi har fartøy inne til oppdate-
ring, medan "Nornen" vart tidleg teken ut av
teneste i forbindelse med bygginga av KV
"Svalbard". Tidvis har vi måtte spørje oss
sjølve om dekninga har vore god nok, men vi
meiner likevel at vi har utnytta fartøya våre
så godt som mogeleg. Ein må huske at vi har
eit breitt oppgåvespekter med eit omfattande
regelverk som skal forvaltast, fortel han.

Fortsatt sterk innsats
Statistikken frå 2001 viser at Kystvakta har
noko færre fiskeriinspeksjonar å vise til i for-
hold til tidlegare år. - Men aktiviteten er
minst like stor. Imidlertid vil vårt fokus vil
variere i forhold til dei problemstillingar som
til ei kvar tid er aktuelle. I 2000, til dømes, la
vi mykje vekt på å kontrollere etter fisk under
minstemål, seier Skram.

- I 2001 gjennomførde vi mellom anna
såkalla NEAFC-kontrollar frå irske KV-fart-
øy vest for Irland, og i Smutthavet har vi hatt
russiske inspektørar om bord for kontrollar 

frå våre
fartøy.
Med
Russland
har vi og
ei årleg
utveks-
ling av offiserar, og fiskerimyndigheitene i
dei to landa er i direkte kontakt med kvaran-
dre, seier SJKV.

-Oppdragsstatistikken generelt syner òg
stor aktivitet, både i høve til søk og redning,
samt assistanse og bistand til samarbeidande
etatar i 2001. Folk gjer ein kjempejobb og til-
bakemeldingane frå aktørar vi samarbeider
med er svært positive. Samstundes registrerer
vi at Kystvakta sin kompetanse og tenester er
høgt akta blant våre samarbeidspartnerar, for-
tel flaggkommandøren.

KV "Svalbard" - ein ny dimensjon
I desember 2001 vart KV "Svalbard" døypt i
Tomrefjorden, og ein månad seinare kunne
ho legge ut på jomfruturen til Haakonsvern.
Skram karakteriserer dette fartøyet som ein
milepæl i Kystvakta si historie:

- "Svalbard" er ein ny dimensjon
for Kystvakta, Sjøforsvaret og ikkje
minst Noreg som kyststat og polar-
nasjon. Det unike med fartøyet er
samlinga av kapasitetane som er å
finne på ein og same kjøl. Dessutan
oppnår vi større fleksibilitet i høve
til dei andre fartøya våre - neste
steg vert å ha ein Nordkapp-klasse
med helikopter i Nordsjøen, uttalar
Skram.

Ser fram mot 2003
- I 2002 vil vi arbeide med innfasinga av
"Svalbard", og framleis ha fartøy opphengde i
modernisering. Difor vil vi enno slite med å
vere synlege i god nok grad. Men vi ser spe-
sielt fram til neste år. Då vil "Svalbard" vere
operativ og alle fartøy skal vere godt oppda-
tert. Samstundes er vi veldig glade for avgjer-
da om anskaffelse og innfasing av nye heli-
kopter i 2005 - dei vil føre til ei vesentleg
heving av vår kapasitet, seier flaggkomman-
døren. 

Skram noterer seg òg med glede at
Kystvakta sitt driftsbudsjett er heva for inne-
verande år. Han legg til at mykje av dette rett
nok kjem av høgare drivstoffkostnader, drifta
av "Svalbard" og ekstrakostnader knytt til
oppdatering av fartøy.

- Eg vel å ta dette som eit signal på at bud-
sjettet for Kystvakta vert løfta, noko som vil
vere positivt for utnyttinga av den kapasiteten
som ligg i vår struktur. Det er viktig å ha for-
utsigbarheit i budsjettet, slik at vi kan gjen-
nomføre god nok dekning og gje personellet
sjansen til langsiktig planlegging. For oss er
det ei utfordring å behalde og vidareutvikle
kompetansen i organisasjonen. Langsiktighet
er eit viktig faktor i så tilfelle og då må folk
vite kva dei kan rekne med i åra som kjem,
påpeikar Skram. 

Av Øyvind S. Johansen
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Auka
oppgåver 

for Kystvakta

- Det er ikkje til å kome unna at alle år er utfor-
drande, og 2001 var ikkje noko unnatak i så måte,

seier sjef for Kystvakten (SJKV), 
flaggkommandør Arild-Inge Skram.

Flaggkommandør Arild-Inge Skram er
nyutnemnd  sjef for Kystvakta, med
lang erfaring som assisterande kyst-
vaktinspektør som ballast.
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Internasjonal inspeksjon
I fjor gjennomførde Kystvakta òg inspeksjonar i
internasjonalt farvatn, samstundes som samarbeidet
med tilsvarande miljø frå andre nasjonar fortsette. 


