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Mye er gjort, mye gjenstår
Nå, ved begynnelsen av 2003, kan vi se resultatet av vår store omorganisering. Alle
sjøforsvarsdistriktene er nedlagt. De stasjonære kystfortene er plassert i såkalt møllpose.
Kysteskadren er på plass, befalsskolene er slått sammen, og to minedykkertropper er gjort
om til en minedykkerkommando. For å nevne noe.

Nå står vi midt oppe i arbeidet med integrert strategisk ledelse, det at den politiske og
militærfaglige ledelsen skal under samme tak. Hva effekten til slutt vil være, og hvordan
den enkelte forsvarsgren vil få det i en slik ledelse, er for tidlig å si noe om. Hva vi derimot
kan si, er at Sjøforsvaret skal bidra på en mest mulig konstruktiv måte for å få dette til. 

Det er imidlertid bekymringsfullt at generalinspektørenes helthetlige ansvar- og myndig
stadig svekkes. Vi er inne i en utvikling hvor det dukker opp en rekke nye myndighetsper-
soner i form av både felles personell- og økonomistab, skolesenter, sanitet og feltprest.
Dette gjelder alle generalinspektørene, og det er på tide at vi roper et kraftig varsko for en
utvikling som fragmenterer, i stedet for å holde klare linjer. Allerede idag henger ikke
ansvar og myndighet sammen. Det er min mening at evnen til helhetlig styring svekkes
betydelig.

Forsvarets Maritime Kapasiteter (FMK)
Like før jul ga jeg mitt hovedinnspill til den militærfaglige utredning (MFU) som nå pågår
for fullt. Grunnlagsarbeidet med denne har skjedd i våre egne kompetansesentra; med
KNM Tordenskjold i spissen. Jeg er stolt over at vi har en organisasjon som også konseptu-
elt kan legge et grunnlag for en norsk sjømilitær strategi, som en del av arbeidet med en
norsk forsvarsstrategi. I et videre perspektiv er dette også et innspill til forståelse av et
større hele; en samlet norsk maritim strategi; såvel sivilt som militært.

“Forsvarets Maritime kapasiteter” er en dynamisk beskrivelse av hva vi kan bidra med
for å oppfylle de mål og føringer som Stortinget, Forsvarsministeren og Forsvarssjefen har
lagt. Innspillet er tuftet på strategiske føringer, nasjonale doktriner, internasjonale utvik-
lingstrekk og de funn som er gjort i arbeidet med et operativt maritimt konsept. At andre
begrensende hensyn vil kunne føre til at anbefalingene ikke får fullt gjennomslag, minsker
ikke dette arbeidets verdi på noen måte. 

Det er også vår kultur å legge til rette for en svært fri meningsutveksling om alle faglige
temaer. Slik har det vært tidligere, og slik er det nå. Det ligger dessuten i vår debattkultur å
fremkomme med slike innspill på et tidligst mulig tidspunkt, for at debatt og viktige inn-
spill skal ha muligheter til å påvirke og endre. I Sjøforsvaret skal det være en kultur for alle
debattinnspill; fra gast til admiral. FMK er dermed ikke et dokument som ikke har latt eller
lar seg debattere. Tvert om, skap debatt! Jeg kan love at alle innspill mottas med takknem-
lighet.

Utfordringene står i kø
Selv om mye er gjort, gjenstår mye. Mange utfordringer står fortsatt i kø i 2003. Ikke minst
har vi en stor utfordring i å øke nærværet i kystområdene, særlig i nord. Det skal skje blant
annet ved å la fregattene få betydelig mer tid på sjøen enn før. Vi skal fortsette omstillingen
med økt fokus på effektiv ledelse samt å forberede organisasjonen for nye strukturelemen-
ter som bl.a. nye fregatter og Skjold-klasse MTB’er.  
Dette får vi ikke til uten godt personell. Det er tre ord jeg synes
kjennetegner de ansatte i Sjøforsv aret; excellence i utførelse av
arbeidet, entusiasme og endringsvilje.  Med dette som funda-
ment har jeg stor tro på fremtiden. Jeg vil derfor her gi uttrykk
for min dype takknemlighet til alle Sjøforsvarets ansatte for
den jobben dere gjør.

Kjære kollega
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n Fridtjof Nansen tar form.
Bildet er tatt på det 
spanske byggeverftet i
november. 
Planlagt kjølstrekk skjer i
april.

“Fregattene er
Sjøforsvarets største og
mest allsidige fartøyer og
danner kjernen i vår mari-
ne. De nye fregattene
representerer også en
bærebjelke for videreut-
viklingen av kompetanse
hos våre offiserer og
mannskaper til sjøs, og
dermed i hele vårt sjøfor-
svar.”
Fra regjeringens innstil-
ling til Stortinget 1999.

Fregattprosjektet er i god gjen-
ge. I april  strekkes kjølen til
det første av en serie på fem.
Prosjektlederen, kommandør
Per Erik Gøransson, sier han
stort sett er godt fornøyd.

- Vi holder budsjettet, og vi holder frem-
driften. Prosjektet går som det skal, med
unntak av et par ting. Det ene er overfla-

te-til-luft-systemet Evolved Sea Sparrow,
som er fordyret fra USAs side. Men iste-
det for å bruke buffer-midler til dette, må
vi kanskje heller velge å seile med færre
missiler.

- Ellers merker vi kulturforskjeller
mellom oss og byggeren i Spania. I første
rekke går dette på tolkninger og defini-
sjoner innen kvalitetssikring, og her må
vi stadig gå noen runder. Men dette er
overkommelige problemer, sier han.  

Prosjektets totalramme, slik Stortinget,

har vedtatt prosjektet, holder. Dette
omfatter fartøyene med våpen og tekno-
logi. Det er imidlertid ting som ligger
utenfor denne rammen, som kan komme i
tillegg. Dette henger sammen med hvor-
dan verden ser ut i dag og i fremtiden,
med bl.a. forsterket vekt på taktisk kom-
munikasjon og etterretning. Dette er noe
som ikke bare gjelder Sjøforsvaret, men
for Forsvaret generelt. 

Av Kjell A. Bratli
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Forsvarets maritime kapasiteter
frem mot år 2015

På grunnlag av strategiske føringer, nasjonale doktriner, internasjonale utviklingstrekk
og de funnene som er gjort i arbeidet med et operativt maritimt konsept gir her
Generalinspektøren for Sjøforsvaret sine anbefalinger vedrørende utvikling av
Forsvarets maritime kapasiteter mot 2015.

Norges geostrategiske og økonomiske
betydning kombinert med lavt folketall og
begrenset militær kapasitet, gjør at vi
befinner oss i en strategisk ubalanse.
Norge må derfor vektlegge troverdighet i
håndhevelse av nasjonale oppgaver, sam-
tidig som vi viser aktiv deltakelse og rele-
vante kapasiteter i løsning av internasjo-
nale oppgaver i samarbeid med våre
allierte. Samlet må vår vilje og kapasitet
fremtre med tilstrekkelig avskrekkende
effekt nasjonalt, og bidra til avskrekking i
forhold til trusler mot våre allierte og
interesseområder.

Forsvarets nasjonale oppgaver stiller en
hel rekke kapasitetskrav. Vi må kunne
opererer effektivt både i våre enorme
jurisdiksjonsområder i åpent hav og i
kystsonen. Norsk samfunnssikkerhet kre-
ver videre tilstrekkelig kapasitet til kyst-
og havovervåkning, maritim tilstedeværel-
se og respons. Alt dette er svært sammen-
fallene med de kapasitetskrav våre priori-
terte allierte (USA og Storbritannia) og
NATO beskriver for å dekke sine fremti-
dige behov. Derved er det

grunnleggende balanse mellom nasjonal
nødvendighet og internasjonal aktualitet.
Trenden er at de militære operasjonene i
fremtiden vil være bygget opp omkring
maktprojeksjon. Det beskrives dog et
dilemma som må løses for å oppnå til-
strekkelig handlefrihet i fellesoperativ
maktprojeksjon. Dette er forbundet med
det faktum at fellesoperativ maktprojek-
sjon krever operasjonsfrihet og sikkerhet i
kystområder som stadig får økende komp-
leksitet. Økende behov for kontroll og
økende kompleksitet presenterer samlet et
fellesoperativt kapasitetsgap for våre alli-
erte og våre samarbeidspartnere.
Reelle bidrag

Norge har spesielle kapasiteter, tradisjon
og kompetanse som vil være reelle bidrag
i løsning av det beskrevne dilemmaet i
fremtidige NATO- eller koalisjonsstyrker.
NATO sitt "Response Force Concept" og
våre nærmeste samarbeidspartnere etterly-
ser nettopp slike kapasiteter som vi over
tid har utviklet. Dette er en nisje som er
høyaktuell i et langtidsperspektiv. Det er
åpenbart at dette må videreutvikles og til-
passes nye operasjonskonsepter og møn-
stre. Hele vår struktur har forbedringspo-
tensiale innenfor viktige operasjonelle
kapasiteter som tilgjengelighet, deployer-
barhet, mobilitet, interoperabilitet, beskyt-
telse, utholdenhet, effektiv ildkraft, etc.
Det betyr ikke at vi ikke er aktuelle, men
at vi som de fleste andre nasjoner har noe
å arbeide med den nærmeste tiden. Vi må
sørge for at vi hurtig kan være tilgjengelig

i hele NATOs interesseområde med uthol-
dende, mobile, overlevelsesdyktige, inter-
operable og, ikke minst, relevante kapasi-
teter.

Følgende må legges til grunn:
· tilgjengelighet må sikres hele året både
for nasjonale og internasjonale operasjo-
ner.
· våre strukturelementer og kapasiteter må
tilføres og opereres med integrert tilpasset
logistikk for understøttelse av operasjoner
med 6 måneders varighet.
· samtlige enheter må kunne deployeres i
hele NATO's interesseområde.
· alle komponenter må tilføres relevante
sambandsbærere for oppknytning i et nett-
verksbasert forsvar.
· sensorsystemer som effektivt kan gi øket
kapasitet til å bygge situasjonsforståelse
samt mulighet for å hente ut manøverpo-
tensialet i våre enheter og langtrekkende
våpensystemer må få prioritet.
· samtlige enheter må kunne bidra i en fel-
leoperativ kontekst ute og hjemme.

Kapasitet til maktprojeksjon bør ha pri-
oritet i omstrukturering og langsiktige pla-
ner. Dette betyr konkret at vi bør satse på
spesialstyrker, langtrekkende våpen med
landmålskapasitet, amfibiekapasitet og tett
integrering av luftmakt i sjøoperasjonene.
Dette må vi få til, samtidig som vi ivaretar
den kapasitetsmessige bredden som er
nødvendig for å løse nasjonale oppgaver
og det fellesoperative dilemmaet knyttet
til kystoperasjoner hjemme og ute.

Fridtjof Nansen-klasse (FN) med NH-90
bør få økte kapasiteter til maktprojeksjon.
Det må tilføres langtrekkende våpen med
effektiv landmålskapasitet. FN må få
kapasitet til områdeluftvern, og i størst
mulig grad anvendes som ressurs for luft-

“Maktprojeksjon 
Bredde 

Fellesoperative”



Samvirke og fellesopersajoner. Her soldater fra 6. divisjon med TOW ombord i KNM “Skjold.”
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romskontroll. Fartøyet bør tilføres kapa-
sitet for strategisk og operasjonell etter-
retning.

Norsk sjømålsmissil (NSM) bør
videreutvikles med landmålskapasitet
for både fartøyer og NH-90 helikopter.

Ula-klassen vil selv med fortløpende
oppdateringer mot 2010 være teknolo-
gisk utdatert innen 2020. Ny ubåt må da
tilføres for å gi oss kapasitet til skjult
strategisk, operasjonell og taktisk etter-
retning. Våre ubåter må ha kapasitet til å
deployere spesialstyrker og bør vurderes
for langtrekkende missilkapasitet mot
land- og overflatemål i tillegg til torpe-
doer og miner (større våpenlast). Ubåter
vil i et langt perspektiv spille en viktig
rolle nasjonalt ettersom den med sin
spesielle "fleet-in-being" effekt er særlig
avskrekkende og har et vesentlig bidrag
i nektelsesscenarioer.

Marinejegerkommandoen må ha
operativ evne innen alle kategorier spe-
sialoperasjoner. Selv om det skal legges
spesiell vekt på de maritime aspektene,
er det avgjørende for avdelingens anven-
delighet at den videreutvikler sin opera-
tive evne innen alle typer spesialopera-
sjoner. Avdelingen skal på meget kort

varsel kunne settes inn i hele konflikt-
spekteret nasjonalt og i internasjonal
koalisjonssammenheng. Interoperabilitet
med våre hovedallierte skal ha prioritet i
den videre utviklingen. Avdelingen bør
derfor  videreutvikles i størrelse og
kapasitet for å møte nye oppgaver og en
stadig større operativ anvendelse.

Mineryddingskapasitet er viktig
også i et langt perspektiv og bør videre-
utvikles. Minerydding må kunne utføres
som en integrert del av større operasjo-
ner (interoperabilitet) og i større grad
baseres på organisk mineryddingskapa-
sitet i supplement til tradisjonell mine-
rydding. Mineryddingsfartøyer vil der-
for være nødvendig også etter 2015.
Minedykkerkommandoen vil med sin
EOD-rolle bli ytterligere aktualisert i
fremtiden. Enhetene må i så måte vide-
reutvikles og sikres økt mobilitet og til-
gjengelighet. Kommandofartøy for
mineryddingsoperasjoner bør videreut-
vikles og stilles til rådighet på rotasjons-
basis for internasjonale styrker.

Miner er et kosteffektivt og fleksibelt
våpen som med sin "fleet in being-
effekt" i vesentlig grad kan understøtte
sjønektelse, nasjonale manøvermulighe-

ter og avskrekking. Dette vil ha avgjø-
rende betydning for å kunne utligne den
strategiske ubalansen. Nye uavhengige
miner bør derfor anskaffes og videre
kunne deployeres på basis av bred mine-
leggingskapasitet.

Hauk-klassen må videreføres til de
kan erstattes av plattformer som gir økt
kapasitet til maktprojeksjon.
Videreføringen frem til 2015 er viktig
for å sikre operasjonsfrihet og sikkerhet
i kystområder nasjonalt og internasjo-
nalt, samt for å ha tilstrekkelig bredde i
strukturen til å ivareta nasjonale oppga-
ver. Et annet viktig aspekt ved MTB’er
er å bygge opp maritim operativ kompe-
tanse.

Skjold-klassen må tilføres langtrek-
kende våpen med effektiv landmålska-
pasitet (NSM). Den må også utrustes
bedre for understøttelse og deployering
av spesialstyrker. Artilleriet må få
moderne ammunisjon for å ytterligere
øke overlevelsesevnen. Fartøyet vil kun-
ne tilføre Forsvaret et unikt anvendelig
manøverpotensial og kapasitet til hurtig
respons.

Kystjegerkommandoen må videreut-
vikles som en integrert del av en taktisk
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...Forsvarets maritime kapasiteter....

maritim styrke for å tilføre denne økt kapasitet til å bygge situa-
sjonsbilde, å benytte taktisk og operasjonell ildkraft samt evne til
beskyttelse. Dette er en viktig brikke i fremtidige operasjonskon-
septer som skal gi den maritime styrken evne til å skape handlings-
rom i kystnære områder. Kystjegerkommandoen må ha en viss
kapasitet til å kunne bekjempe "Time Critical Targets". Denne
kapasiteten er viktig for å dekke behovet for egenbeskyttelse og
samtidig tilføre den maritime styrken en kapasitet til å kunne hånd-
tere måltyper som egner seg dårlig for ildkraft med lang rekkevid-
de. I tillegg vil denne kapasiteten øke den maritime styrkens kapa-
sitet til å håndterer asymmetriske trusler i en kystsone.

Kystvakten må i et langt perspektiv i hovedsak kunne løse sam-
me oppgavespekter som i dag. Det funksjonelle skillet mellom
Kystvakten og Marinen skal fortsatt legges til grunn for videre
utvikling. En utvidet anvendelse av Kystvakten må likevel vurde-
res for å sikre økt fleksibilitet på tvers av hele Forsvarets oppgave-
spekter. Fremtidig Kystvakt-kapasitet bør tilføres økt interoperabi-
litet (effektiv integrering i et nettversbasert forsvar) og
overlevelsesevne. Økt bruk av eleverte sensorer med lang ståtid og
stor dekning vil kunne effektivisere Kyst-vakt-operasjonene.
Uansett må Nordkapp-klassen erstattes fra 2015. 

Norwegian Task Group (NoTG) må videreutvikles for ytterli-

Fiskeriinspeksjoner fra helikopter er også maritime kapasiteter.

Sjøforsvarets Minerydderkommando gjør en formidabel innsats
overalt. Her er det utenriksminister Jan Pettersen som er på
besøk.
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KLIPPRUNDEN

Gir tyrannene verden på et sølvfat
Innvendingen om at USA handler i egeninteresse
og ikke for å frigjøre det irakiske folk, er naturligvis
korrekt, men bygger på den samme filosofiske mis-
forståelsen som kapitalismekritikken: innbilningen
om at én persons egeninteresse er i konflikt med en
annens. Det motsatte er tilfelle: I et fritt samfunn
inngår folk selvvalgte forbindelser, og dette gagner
alle parter. Frihet er derfor et gode for alle, alltid.
Både verden utenfor og Iraks undertrykte befolk-
ning kan puste lettere etter et regimeskifte. Hvis
militær motstand bannlyses fordi liv vil gå tapt, gir
vi tyrannene verden på et sølvfat, og forårsaker
indirekte lidelse og død i mye større omfang. 
Jon Anstein Olsen og Monika Jørgensen 
i en kronikk i Dagbladet 15.02.03.

James Bond
Befalsskolen for Sjøforsvaret ønsket et økt fokus på
rekruttering, bl.a. til Fridtjof Nansen-klasse fregat-
tene. James Bond-filmen synliggjør befalselevene
og Sjøforsvaret på en arena som tiltrekker seg ung-
dom og media... 
Jeg ble ikke informert om saken på forhånd, og det
har heller ikke vært nødvendig. Dette er et rekrutte-
rings- og velferdstiltak som er godt innenfor de
rammer og fullmakter Forsvaret har... 
...Forsvaret skal i alle sammenhenger opptre seriøst
og verdig. Det betyr likevel ikke at man skal være
redd for å vise seg i uniform. I våre dager skal
Forsvarets personell bære uniformen med stolthet -
også når de går på kino. Det håper jeg vi kan la dem
fortsette med. Med den utfordringen som ligger i
Forsvaret til å rekruttere ungdom, og med den lin-
jen vi har lagt oss på når det gjelder delegering av
ansvar og fullmakter, vurderer jeg det slik at dette
er en beslutning som er innenfor de gitte fullmakter,
og som har hatt den klare intensjon å øke rekrutte-
ringen til Sjøforsvaret og å få markert Sjøforsvaret
på en positiv måte. 
Forsvarsminister Krohn Devold i Stortingets spør-
retime 29.01.03.

Fra Orkla til Alta
Av mannskapet fra KNM «Orkla» på 33, har fem
menige dimittert etter endt førstegangstjeneste. De
øvrige 28 har ingen betenkeligheter med å seile
samme fartøystype igjen. 
- Vi har fått en fantastisk god oppfølging etter bran-
nen. Vi har fått se at Sjøforsvaret har et regime som
fungerer etter slike krisesituasjoner, sier kaptein-
løytnant Skorge. 
Artikkel i Bergens Tidende 16.01.03

Bondevik støtter Krohn Devold
Regjeringen vil sette fullt trykk bak en kampanje
for å få forsvarsminister Kristin Krohn Devold
valgt som NATOs neste generalsekretær, dersom
det er hold i spekulasjonene om at hun kan være en
sterk kandidat.
Statsminister Bondevik til Aftenposten 25.01.03 

gere tilpassning til fellesoperativ integrasjon,
taktisk integrasjon mellom forsvarsgrenene,
og tettere ledelse av alle maritime kapasite-
ter. NoTG skal muliggjøre desentralisert
utførelse i operasjoner etter de krav som
fremkommer i Forsvarets fellesoperative
doktrine og konsept for nettverksbasert for-
svar. NoTG bør kunne deployeres som sjø-
gående stab uavhengig av Fridtjof Nansen-
klassen.

Sjøheimevernet må kunne fungere som et
integrert element i fellesoperativ sammen-
heng. De må kunne samvirke effektivt med
marine- og kystvaktenheter og bidra i det
nettverksbaserte forsvaret.

Fellesoperativt bør Norge utvikle en amfi-
bisk kapasitet. Optimalt er Forsvarets inn-
satsstyrke Hær oppsatt på amfibiefartøyer og
derfra luftmobile. Dette vil gi Forsvaret
maksimal effekt av de fordelaktige egenska-
pene i maritim deployerbarhet samt maritim
og luft mobilitet. Dette vil i vesentlig grad
kunne oppheve ulikhetene i faktorene tid og
rom mellom land-, luft- og sjøoperasjoner og
betraktelig kunne øke vårt fellesoperative
manøverpotensiale. Samlet vil vi med slike
helhetlige konsepter få et meget fleksibelt og
slagkraftig manøverelement som kan anven-
des nasjonalt og internasjonalt.

Integrering av luftmakt i de maritime ope-
rasjonene må ha prioritet. Eleverte sensorer
og luftbårne våpen har avgjørende og kom-
plementære egenskaper for fullgod utnyttel-
se av de maritime kapasitetene. Vi må vide-
reutvikle maritim overvåkning, effektivt
kunne integrere luftmakt i beskyttelse av
egne operasjoner og anvende luftbåren ild-

kraft i støtte til egne operasjoner.  
Forsvaret bør i en fellesoperativ ramme

kunne operere organisk luftmakt fra mariti-
me plattformer, eksempelvis ved å kombine-
re et amfibiefartøy med kamp- og transpor-
thelikoptre. En slik kapasitet vil gi betydelig
øket evne til maktprojeksjon og øket nasjo-
nal fleksibilitet til å være aktuelle i et vidt
oppgavespekter (alt fra humanitær assistanse
og evakueringsoperasjoner til spesialopera-
sjoner og amfibisk landsetting).

Innebygget fleksibilitet
Vi har innbygget fleksibilitet til ved oppjus-
teringer å fylle den rollen de politiske myn-
dighetene beskriver for vårt moderne
Forsvar,-  nasjonalt og som tellende bidrag i
internasjonal sammenheng. 

Ubalansen mellom Norges goestrategiske
betydning og nasjonens begrensede militære
kapasitet krever at vi utvikler helhetlige fel-
lesoperative konsepter slik at vi kan få mest
mulig synergi av vår luft-, land- og sjømakt.
Det er til syvende og sist vår evne til her å
tenke og operere helhetlig og nytt som vil
avgjøre om vi i fremtiden blir et effektivt
virkemiddel for norsk sikkerhetspolitikk.

Bearbeidet av Atle Sommer

Modifisert HAUK-klasse er en
formidabel kapasitet som også
våre allierte kan dra nytte av., 

F
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- For det første: Norges sikkerhet er ikke
et rent nasjonalt anliggende.  Norsk sik-
kerhet er en integrert del av europeisk og
internasjonal sikkerhet - enten vi liker det
eller ei.

For det andre:  Vi reduserer ikke
Forsvarets virksomhet i nord.  Tvert imot
øker vi den.  I 2003 blir nivået for
Sjøforsvarets aktiviteter, i henhold til
Kysteskadrens planer, høyere enn i fjor -
og høyere enn på svært lenge.
Kysteskadrens planer er at KNM
Valkyrien, med sin slepe og bergingska-
pasitet, vil oppholde seg mer i Nord-
Norge.  Det vil få betydelige positive

beredskapsmessige konsekvenser.  Videre
vil tilstedeværelsen av fregatter øke fra 8
til 26 uker.  Den ytre kystvakten vil styr-
kes i Nord-Norge, ved å ta inn et syvende
fartøy.  Tilstedeværelsen i Nord-Norge bli
ytterligere styrket når alle de 14 fartøyene
i Hauk-klassen er ferdig modifisert.  Når
nye Skjold-klasse MTB'er og nye fregat-
ter blir levert, får vi ytterligere styrket
aktivitet i nord.  Dessuten er fem av seks
Orion-fly nå fullt operative.

Devold slår fast at det blir to store øvel-
ser i nord i 2003: Joint Winter 03 og
Flotex 03.  

- Videre styrkes den militære virksom-
heten i Nord-Norge gjennom
våre høye ambisjoner for alli-
ert trening i Norge.  Det er i
2003 planlagt 320.000 uten-
landske øvingsdøgn i Norge -
i hovedsak i Nord-Norge.
Dette gir markant norsk og
alliert aktivitet i landsdelen
og i våre nordlige områder.
Vi har i dag mindre strate-
gisk betydning for våre alli-
erte knyttet til vårt "nabo-
skap" med Russland", men vi
har økt strategisk betydning
som et unikt øvings- og tre-
ningsområde.  Få steder i
Europa egner seg bedre for
fellesoperasjoner og intero-
perabilitet i praksis.

- Hva er det som gjør våre
allierte så interessert i å trene
i Norge, sammen med norske
styrker? Mitt svar er at det er
ikke bare en krevende natur
og gode øvingsfelt.
Gjennom vårt militære uten-
landsengasjement i

Afghanistan og Kosovo, har våre allierte
erfart at norske styrker er dyktige og rele-
vante å trene sammen med.  De vet at de
får utbytte av det.  Og det gjør så avgjort
også våre norske styrker.  Det er altså
ikke slik at vårt Afghanistan- og Kosovo-
engasjement skjer til fortrengsel for vår
tilstedeværelse hjemme og i nordområde-
ne.  

Vårt utenlandsengasjement er ikke en
gjøkunge som spiser av den vedtatte fireå-
rige budsjettrammen på 118 milliarder.
Det er tvert i mot planlagt å bruke kun
900 millioner kroner på utenlandsopera-
sjoner pr.  år, et lavere beløp enn vi har
sett på flere år.  Økt forsvarsramme, kom-
binert med mindre til internasjonale ope-
rasjoner gir en betydelig ressursøkning
nasjonalt.  Dette er fakta.  I tillegg gir
erfaringene fra vår deltakelse i Kosovo og
Afghanistan, og økt samarbeid med våre
nærmeste NATO- allierte, grunnlag for
økt nærvær og økt militær aktivitet i nord.  

Det er en avgjørende sammenheng mel-
lom det vi gjør ute og det vi får til her
hjemme, og det er på tide at det synker
inn, sier hun.

Nordsjøstrategi
- I årene som kommer vil vi også styrke
samarbeidet med våre nærmeste allierte.
Her står USA og landene rundt Nordsjøen
i en særstilling - Storbritannia, Nederland,
Tyskland og Danmark.  Samarbeidet kal-
les "Nordsjøstrategien", og ivaretar både
den transatlantiske og den europeiske
dimensjon.  Nordsjøstrategien innebærer
økt satsing på flernasjonale løsninger ved
anskaffelser, drift og vedlikehold, strate-
gisk transport, logistikkstøtte, kommando-
og kontrollsystemer, opplæring, trening,
og øving og operasjoner - for alle for-
svarsgrener.

Nordsjølandene har i stor grad sam-
menfallende sikkerhetspolitiske interes-
ser.  Vi samarbeider godt både kulturelt,
militært og politisk.

Mindre og mer
- Forsvarets øverste ledelse skal bli min-
dre og mer effektiv.  Den politisk-militæ-
re samordningen skal bli bedre.

I Nord og i Nordsjøen
Nordsjøstrategien, økt tilstedeværelse i Nord-Norge, rekruttering til Forsvaret.
Dette er tre av flere satsningsområder statsråd Kristin Krohn Devold har på
blokka si for 2003. - Noen påstår at vårt internasjonale engasjement skjer på
bekostning av Forsvarets virksomhet hjemme.  Dette er ikke riktig, sier hun.

Statsråden er opptatt av
rekruttering.  På mange
måter er det hun som har ini-
tiert den aktive "driven" som
nå skjer for å bedre rekrutte-
ring - og modernisere virke-
midlene. Her under tokt med
Sjøkrigsskolen.F
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Organisasjonen skal bli flatere og mer moderne.
Det er konsekvensen av Stortingets vedtak.  Det
nye og integrerte forsvarsdepartementet skal
være en realitet allerede til høsten.  Og inntil et
nybygg er på plass på Akershus Festning - til-
passet og underordnet historisk byggningsmasse
- vil departementet holde til i eksisterende byg-
ninger på Akershus som Forsvaret allerede dis-
ponerer.  

Når et nybygg er på plass, vil vi få et moder-
ne situasjonssenter der alle tråder - politiske og
militære - kan samles for effektiv krisehåndte-
ring.  I dag mangler vi det.  Samlokalisering
med den nye Forsvarsstaben vil, sammen med
Forsvarets Høyskole, Stabsskolen, Institutt for
forsvarsstudier og andre forsvarsenhetene på
Akershus, skape et tyngdepunkt på strategisk
nivå - beslutningsmessig, kunnskapsmessig,
kompetansemessig og utdanningsmessig - på
Akershus, poengterer statsråden.

Devold har også gitt føringer på at generalin-
spektørene skal være sterke og synlige i det nye
ledelsesstrukturen.  Hvilke utslag dette gir for
grenstabene, er fortsatt ikke avgjort.

Innunder "nye" Norfolk?
- En annen og svært viktig utfordring blir å fin-
ne Norges plass i den nye allierte kommando-
strukturen.  En ny og strømlinjeformet operativ
kommandokjede vil trolig medføre at både
dagens tredjenivå-hovedkvarter på Jåttå og
dagens allierte luftkontrollsenter på Reitan blir
avviklet.  Det betyr i såfall at et fremtidig

NATO-nærvær på norsk jord vil bli noe helt
annet enn det vi har hatt frem til i dag.  Mye
spenning knytter seg derfor til den andre strate-
giske kommandoen, den som skal ligge i USA, i
Norfolk.  Den skal hete Allied Command
Transformation, og skal sørge for alliert trans-
formasjon.  

- Militær transformasjon handler om konsept-
og doktrineutvikling, styrkeplanlegging, tre-
ning, utdannelse og eksperimentering.
Utfordringen er ikke minst å kunne bekjempe
motstandere som benytter asymmetrisk krigfø-
ring - såkalt fjerde generasjons krigføring.

Militær transformasjon er virksomhet som
skal gi oss helt nye kapasiteter, parallelt med
modernisering som videreutvikler og forbedrer
de kapasiteter vi allerede har.  

Dersom bare noen allierte gjennomgår en
omfattende militær transformasjon, mens andre
blir hengende etter, blir NATOs styrker ikke
lenger interoperable.  Her har vi allerede et
transatlantisk problem, fordi vi europeiske alli-
erte henger etter i utviklingen.

- Vi ønsker selvsagt et størst mulig alliert
andel i Norge, og vi arbeider hardt for å vise at
Norge vil være et meget godt valg for alliansen.
For eksempel vil et hovedkvarter med ansvar
for utdannelse og samtrening i NATO passe
godt sammen med vårt nasjonale hovedkvarter i
Stavanger.  Norge kan tilby ypperlige trenings-
muligheter for både land-, sjø- og luftstyrker -
særlig i Nord-Norge.  Dette er en løsning som
vil passe godt for våre allierte, passe godt for

Norge og passe særdeles godt for Nord-Norge,
fastslår Devold.  

Rekruttering
Statsråden er opptatt av rekruttering.  På mange
måter er det hun som har initiert den aktive "dri-
ven" som nå skjer for å bedre rekruttering - og
modernisere virkemidlene.  For Sjøforsvarets
del har dette sparket i gang en rekke nye hendel-
ser, nye rekrutteringsfilmer, mobil- og SMS-
arbeid, ungdomskonkurranser og et noe annerle-
des målrettet arbeid mot skolene.  Ikke minst
har Befalsskolen for Sjøforsvaret fått merke
trøkket for å øke aktivitet.

- Alt henger sammen, sier Devold.  - Det
handler om endringsvilje i praksis.  Men vi
trenger også entusiasme, entusiasme basert på
kunnskap, om at vi nå er på rett vei, basert på
forståelse av overordnede mål og at vi faktisk
foretar viktige og riktige prioriteringer.  

Av Kjell A.  Bratli

Forsvarsministeren forteller NATOs general-
sekretær, Lord Robertson, hva norsk 

soldatkost er, mens statsminister 
Kjell Magne Bondevik følger med.
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I tillegg kommer Jan Mayen med fiskerisonen
- totalt ca. to millioner kvadratkilometer.
Dette gjør Norge til Europas største havstat.
Nesten 90 prosent av disse områdene ligger
utenfor kysten av Nord-Norge. Ressursene i
disse områdene kommer til å spille en avgjø-
rende rolle for norsk økonomi. Den videre
vekst og velferdsutvikling vil derfor i sterk
grad bli påvirket av hvordan Norge er i stand
til å forvalte disse ressursene. Her vil
Landelskommando Nord-Norge (LDKN) spil-
le en viktig rolle.

Sjøsikkerhet og beredskap langs kysten er
et annet viktig ansvar som LDKN har. Vi har
allerede i dag et stort ansvar når det gjelder
kystberedskap og aksjonsledelse.

Fremtidig norsk oljeutvinning i
Barentshavet, russisk utvinning og utskipning
fra det nordvestlige Russland, og mulig frakt
av atomavfall på kjøl, stiller klare og nye
utfordringer for LDKN. Større fartøyer og far-
ligere last enn i dag vil trafikkere gjennom
våre fiskerike områder i nord, noe som er en
ny dimensjon for oss. Dette stiller klare krav
om kapable aksjonsressurser i form av fartøy-
er og helikoptre, men ikke minst er det en stor
utfordring på kompetansesiden. En utvidelse
av den norske territorialgrensen fra 4 til 12
nautiske mil, opprettelse av meldeplikt for
fartøyer med miljøfarlig last og separasjonsso-
ner langs kysten er derfor klart ønskelig. Slike
tiltak vil kunne gi oss en bedre kontroll ved at
vi får skipstrafikken noe lenger ut fra kysten
enn i dag, og det vil gi oss noe mer aksjonstid
når ulykken eller problemene inntreffer.

Overvåking
God overvåking av kyst- og havområdene er
en helt sentral forutsetning for å danne et best
mulig beslutningsgrunnlag for de prioritering-
er vi skal gjøre. En stadig økende militær og
økonomisk interesse for Barentshavet og
Svalbard-regionen fra vår nabo i øst under-
streker dette behovet.

Det jeg har til rådighet for overvåking, res-

Gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner er Norge gitt
forvaltningsansvar over et hav- og sokkelområde som er mer
enn seks ganger større enn fastlandsnorge. Området strekker
seg over 26 breddegrader, fra Ekofisk i Nordsjøen til Polhavet
nord for Svalbard. 

Vårt store forvalteransv

Det  er enorme havområder som Norge har jurisdik-
sjon over. Diisse  må forvaltes på en rettferdig og for-
nuftig.  Her har Norge et stort ansvar.



Admiraler med store havområder.
Kommandøren forSjøstridskreftene, 

Arild Samdbekk, FOHK, 
og Sjef for 

Landsdelskommando Nord-Norge, 
Jan Eirik Finseth. 
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surskontroll og jurisdiksjon - som er noen av mine hovedoppgaver - er
først og fremst våre Orion-fly, Kystvakten med de havgående kyst-
vaktfartøyene og grensevakten. I tillegg benyttes ulike ressurser, som
for eksempel andre fartøyer og satellittbilder for å holde kontroll på
aktiviteten i disse områdene. Jeg legger ikke skjul på at det er svært
ønskelig med en stabil tilstedeværelse av regulære marinefartøyer.
Aktivitet av norske marinefartøyer i våre nordlige farvann bør være
normalsituasjonen. Jeg setter pris på at det både fra politisk hold og
fra Sjøforsvarets side er intensjoner om å øke aktiviteten i nord..

Schengen 
Schengensamarbeidet har gitt nye utfordringer til Grensevakten. I de
to siste årene har Grensevakten fått tilført ny og bedre utrustning, og
det har blitt arbeidet særdeles godt for å heve kvaliteten ytterligere på
denne tjenesten. I tillegg har LDKN ansvaret for anløpskontroll av
utenlandske fartøyer; en aktivitet som også er økende. Dette fordi
utviklingen av den petroleumsbaserte virksomheten på sokkelen uten-
for Nord-Norge og transporten langs kysten øker.

Utfordringer
LDKN er organisert i tråd med de nye utfordringer vi ser kommer.
Utviklingen må gå i retning av et tilgjengelig og mobilt forsvar med
fleksibilitet som kan brukes nasjonalt og internasjonalt. Vi må ha
enheter med høy personellkompetanse, som er godt utrustet med
våpen og ammunisjon, og oppsatt med moderne sambandssystemer
som kan kommunisere. Og sist, men ikke minst, et nettverksbasert for-
svar med land-, sjø- og luftbaserte plattformer som kan levere våpen i
høyt tempo og med plattformer som lar seg konfigurere.
Nettverksbasert krigføring er vesentlig for å kunne minimalisere tiden
fra måloppdagelse til "ilden sitter i målet". Vi snakker også her om
desentralisert utførelse basert på sjefens intensjon. Vi må altså bruke
ny teknologi til å desentralisere utførelsen - ikke sentralisere den. 

Dette er forhold som selvsagt krever mye trening, men også en rik-
tig organisering. LDKN - som er et hovedkvarter på taktisk nivå - har
organisert seg for å optimalisere nettopp disse aspektene. Fra den
gamle organisasjonen med forsvarsgrenvise operasjonsrom har vi nå
rendyrket et fellesoperativt konsept hvor operasjonsrommet sitter med
full kontroll over alle tilgjengelige ressurser. Kombinert med høy
kompetanse på personellet og effektive sambandssystemer vil LDKN i

fremtiden være klar for å kunne lede operasjoner i et moderne og
framtidsrettet scenario. Dette gjelder militære operasjoner og opera-
sjoner innen de viktige oppgavene som går på kystberedskap, aksjons-
ledelse, overvåking av vårt interesseområde og samarbeid med sivile
etater.

God pr. i dag
En av de tingene som opptar meg i disse omstillingstider er behovet
for å kunne være god i dag, det vil si at man ikke til enhver tid lener
seg mot fremtiden med tanke på hva som skal komme av materiell og
nye organisasjonsstrukturer. Det er behovet for militære enheter klar
til innsats i dag som er avgjørende, ikke om vi er så og så gode om
fem år, ti år osv.

For er vi ikke gode i dag, blir vi i hvert fall ikke bedre i morgen. Det
hjelper lite med et forsvar på lager, når jobben skal gjøres her og nå.
Forsvarets organisasjon som helhet er nok fremdeles for lite fokusert
rundt den operative virksomheten. Vår berettigelse er kort og godt at
organisasjonen kan stille gripbare avdelinger hurtigst mulig her og nå
- det vil si tilgjengelighet og reaksjonsevne - og at personellet har
solid kompetanse. Selvsagt var det som ble gjort under den kalde kri-
gen viktig, men tilpasset situasjonen den gang. Imidlertid har den sik-
kerhetspolitiske hverdagen endret seg og ting må gjøres annerledes.

Vi befinner oss i en unik situasjon, ettersom Stortinget har besluttet
at Norge skal ha et forsvar av høy kvalitet og samtidig gitt oss forut-
sigbare økonomiske rammer for en gitt periode.

Nå er det opp til Forsvarets militære organisasjon å omsette de poli-
tiske beslutningene i reell handling og ikke skusle bort denne meget
gode muligheten til å utrette noe. Vi kan i hvert fall ikke skylde på
politikerne om resultatet skulle bli annerledes! 

Av Jan E. Finseth

Sjef LKDN

Foto : FM
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Overflateflotiljen (OFF) består i dag av de tre
seilende fregattene KNM Bergen, KNM
Trondheim og KNM Narvik.  I tillegg kom-
mer KNM Horten og KS Norge.

Fregattene våre er helt sentrale elementer i
alle operasjoner og øvelser både hjemme og
internasjonalt.  Det er en stor mangel på fre-
gatter til å løse alle de nasjonale oppgavene
NATO-landene har.  Dette går derfor ut over
deltakelse i multinasjonale styrker, som den
stående atlanterhavsstyrken STANAVFOR-
LANT.  Som en følge av dette, har Norge
bidratt med fregatter til denne styrken langt
utover det som kan forventes av en nasjon
med kun tre tilgjengelige fartøyer.  Vi har
bidratt til STANAVFORLANT tilnærmet
kontinuerlig i halvannet år.  Det er klart dette
sliter på både personell og materiell.  Likevel
er tilbakemeldingene fra NATO entydig posi-
tive.  KNM Trondheim kom hjem like før jul

etter flere måneder i styrken og i operasjon
Active Endeavour.  Den spanske sjefen for
styrken lovpriste fartøyet og skipssjefen OK
Kjetil Berge på følgende måte "There is no
such thing as a small ship when the people
inside are great".

Oslo-klassen har nettopp fullført et program
for å bedre driftssikkerheten på fremdrifts-
maskineriet.  Dette virker så langt meget
lovende og bør sette fartøyene i stand til å sei-
le som planlagt frem til 2007, da den siste
Oslo-klassebesetningen begynner på kurs for
å kunne overta den fjerde nye fregatten.

KNM Horten er beholdt for å kunne være
reserveplattform dersom en av fregattene
skulle få defekter som gjør at den ikke kan
seile og dermed ikke kunne produsere perso-
nell til Nansen-klassen.  I tillegg vil vi benytte
KNM Horten som bofartøy for besetningen
som skal overta den første nye fregatten.  Om

lag 25 av besetningen er allerede identifisert
av de 30 som vil danne kadren til KNM
Fridtjof Nansen.  1. august 2004 kommer
ytterligere 40 befal og matroser, de siste 50
kommer på vårparten 2005.  Den store datoen
er selvsagt kommandoheis 1. oktober 2005.

Det er store fordeler med KNM Horten som
kadrefartøy.  Det er ikke utpekt noe egnet
lokale på Haakonsvern som kan dekke beho-
vet.  Uansett så vil denne utgiften nå unngås.
Besetningen får mulighet til å trene sikkerhet
og navigasjon, og dette vil korte kraftig ned
på tiden som er nødvendig for å operere de
nye fregattene sikkert.  Dermed kan opplæ-
ringsperioden ombord kortes ned tilsvarende,
noe som gir utvidet mulighet til å teste fartøy-
et i garantiperioden.  Videre vil vi spare
mange millioner kroner bare i hotellutgifter i
Spania.  Fordelene er så mange og innsparing-
ene så betydelige at vi arbeider med et forslag

Utfordringer i kø for  

De nye fregattene av Fridtjof Nansen-
klassen begynner å ta form. Samtidig skal
Oslo-klassen være operativ i flere år frem-
over. Begge deler gir i disse dager

Sjøforsvaret en rekke utfordringer. Dette
gjelder ikke minst Kysteskadren (KE) og
Overflateflotiljen.

KNM Trondheim passerer Valhall 18 des
2002 etter avsluttet oppdrag i STANAVFOR-
LANT og operasjon Active Endeavour
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for tilsvarende bruk av fartøyet også etter
2005.  Vi vil få ytterligere innsparinger på
vedlikehold av Oslo-klassen i disse fartøye-
nes siste 'leveår' og fokus kan rettes forover
tidligere.

Overflateflotiljen er også tungt involvert i
utarbeidelsen av kravene til Nytt
Logistikkfartøy (NLF).  Eldste tjenestegjø-
rende offiser (ETO) ved OFF, KK Hans
Petter Midttun, forklarer at arbeidet allerede
er kommet godt i gang.

Målsettingsdokumentet nærmer seg ferdig-
stillelse.  Det har vært ute på høring og er
blitt meget godt mottatt i sin nåværende
form.  Det er allerede klart at vi her ser kon-
turene av det største fartøyet KNM noen
gang har hatt.  Vi snakker om et fartøy på
muligens 20 000 tonn, hvis hovedoppgave er
å forsyne en styrke av større overflatefartøy
med drivstoff og andre tjenester.  Dette pro-
sjektet har stor politisk støtte og vil gå frem-
over så fort det lar seg gjøre på en forsvarlig
måte.

Fridtjof Nansen-klassen
Ansvaret for bygging og utrustning av de nye
fregattene, samt all kontakt med byggeverftet
IZAR i El Ferrol i Spania og underleveran-
dører gjøres gjennom FLO, prosjekt 6088.
Byggingen av de første modulene er i gang
og følges nøye opp av både prosjektet og
Sjøforsvarets personell i Spania.

- Det er viktig at vi som fremtidige bruke-
re av fartøyet gir de som er ansvarlige for
byggingen fred til å fullføre oppgavene.
Ukentlig kommer det forslag til oss med
foreslåtte forbedringer.  Mange av disse for-
slagene er gode, men felles for de fleste er at
de vil medføre enten økte kostnader eller for-
sinkelser.  Av begge grunner må vi forsøke å
holde antallet endringsforslag nede.  Vi må
ikke glemme at fartøyene også i nåværende
form vil innebære et enormt sprang fremover
i forholdet til dagens fregatter.  Derfor er nå
det på sin plass å sette strek for alt annet enn
de aller viktigste endringene og konsentrere
oss om det vi har bestilt og betalt for.

Sjøforsvaret står overfor to andre milepæ-
ler i utviklingen av nye fregatter.
Integrasjonen av helikoptre i Marinen er en
omfattende oppgave som skal løses i nært
samarbeid med Luftforsvaret.  Dette vil øke

effektiviteten av fregattene som et fellesope-
rativt våpensystem drastisk.  Den andre mile-
pælen er ambisjonen om at Norge skal dekke
stillingen som Commander STANAVFOR-
LANT i ett år fra april 2008.  Dette er en
oppgave KNM ikke tidligere har kunnet dek-
ke da vi ikke har hatt de nødvendige fasilite-
tene som kreves av et flaggskip.  Fra samme
tid skal Norge bidra kontinuerlig med en fre-
gatt.  Ubåter, MTB'er, minefartøyer,
Minedykkerkommandoen og
Marinejegerkommandoen bidrar også til
NATO og allierte operasjoner.

Utfordringer
Det har vært reist spørsmål og kritiske røster
til fregattprosjektet.  Mange av disse er aller-
ede besvart eller gjort til skamme.

Tidlig hørte vi argumenter om at det var
nok fregatter i NATO og at vi burde bruke
midlene på noe det var mangel på og behov
for.  

Fregatter er arbeidshestene i all maritim
krigføring og behovet for disse er stort.  Vi
ser en tydelig underdekning i NATO allere-
de, gitt alle de nye oppdragene fleksible og
mobile marinestyrker tildeles.  Norges bidrag
vil dermed bli uvurderlig for alliansen.  Det
har også blitt hevdet at det blir 'umulig' å fin-
ne personell til fartøyene.  Dette er også en
påstand som ikke kan bli uimotsagt.  De nye
fregattene selger seg selv ! Vi har søknader
inne fra alle avdelinger i Sjøforsvaret, også
fra det sivile og andre forsvarsgrener.  Hele
vår organisasjon har rekruttering som mål for
alt vi gjør.  Forsvarets skoler arbeider bevisst
inn mot dette.  Luftforsvarets personell vel-
ges ut i disse dager.  Dette er jeg overbevist
om at vi skal løse fullt ut tilfredsstillende.
Alle som ønsker å vite mer om dette oppfor-
dres til å ta kontakt.  Med grads- og alders-
trukturen på de nye fregattene burde mange
se dette som en sjanse til å starte med et nytt
karriereløp om bord.

På driftssiden er det klart at det vil koste

mer å drifte fem fartøyer i forhold til dagens
tre.  Våre oppgaver kommer fra Stortinget og
den politiske ledelsen.  Det er derfor tilfred-
stillende å lese at Forsvarsministeren nå går
ut og gir føringer og presiseringer om våre
fremtidige oppgaver.  Her har Marinen en
rolle å spille som går som hånd i hanske med
våre kapasiteter, både hjemme som krise-
verktøy og ute i samarbeid med våre allierte.
Viktig er det som Forsvarsministeren også
sier; at disse oppgavene skal løses uten hen-
syn til tidligere 'balanse' og fordeling mellom
forsvarsgrenene.  Jeg er overbevist om at vi
vil få de nødvendige midlene til driften av
fartøyene.  Vår politiske ledelse ser meget
klart hvilket potensiale som ligger i de sei-
lende enheter - politisk anvendbarhet, mili-
tær fleksibilitet, mobilitet, utholdenhet og
ildkraft er stikkord i denne sammenhengen.

Kysteskadren
Også i de tre andre flotiljene arbeides det
meget hardt om dagen.  Øvelse FLOTEX
viste hvilken militær anvendelighet det ligger
i norske maritime styrker i å kontrollere et
avgrenset kystområde, hvor det måtte være.
Norge har lenge vært god på å hindre fiendt-
lige operasjoner mot våre kyster.  Nå benyt-
tes disse kunnskapene til å gå et skritt lengre,
nemlig til å ta kontroll over et kystområde.
Dette inkluderer i en viss grad havet utenfor
og landet innenfor.  Sjøforsvaret har satt seg
som ambisjon å være verdens beste på kyst-
nære operasjoner.  Dette er en oppgave som
burde vært felles for hele Forsvaret, siden det
aller meste av Norge kommer under beteg-
nelsen 'kystnær'.

KE er samtidig Sjøforsvarets del av FIST,
Forsvarets Innsatsstyrke.  Dette er opprettet
uten økning i stillingsrammen og baserer seg
på Marinens årelange tradisjon med å sende
enheter i operasjoner og øvelser internasjo-
nalt.  Sjøforsvaret er i stor grad ferdig med
sin omstilling.  Hele det stasjonære kystartil-
leriet er lagt ned, sammen med alle våre
Sjøforsvarsdistrikter.  Skoleorganisasjonen
er omorganisert.  KE fremstår i dag som en
liten, men meget slagkraftig organisasjon,
hvis oppgave, drift av Marinen, gjennomfø-
res på en meget effektiv måte.

Av Hans Christian Helseth

Overflateflotiljen

“There is no such thing as a
small ship when the people
inside are great”
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I internasjonale operasjoner
Ubåtvåpenets høye aktivitet i 2002 har bekreftet UVBenes berettigelse,
evne og potensial samt utfordringene i årene fremover.  I forbindelse med
KNM Uthaugs deltakelse i "Operation Active Endeavour" i Middelhavet i
første del av året ble ubåtvåpenets fleksibilitet bekreftet. 

Ordre om deployering ble mottatt under
seilas nord av Bergen og fartøyet var klart
til avgang etter kun 22 timer langs kai.
Dette viser en meget god evne til hurtig å
omstille seg til oppdraget samtidig som
det bekrefter viktigheten av å planlegge
for mulige, men uforutsigbare oppdrag.
At fartøy nr. 2 ville vært klart ila noen få
ekstra dager bekrefter at ubåtvåpenet har
opprettholdt sin iboende dynamiske evne
og samarbeider tett og godt med under-
støttende avdelinger.

Internasjonale operasjoner
I årene som kommer vil Sjøforsvarets
evne til å være tilstede i internasjonale
operasjoner (herunder også Stanavforlant)
bli utfordret.  Behovet for økt personell

tilgang til  Overflateflotiljen (OFF) i.f.m.
innfasing av Fridtjof Nansen-klassen er
kjent, samtidig som personellet må gies
tid til å opparbeide nødvendig kompetanse
på det som vil bli Sjøforsvarets nye flagg-
skip.  Erfaringer med innfasing av ULA-
klassen tidlig på 90-tallet viser at dette
kan ta tid og deltakelse i internasjonale
operasjoner kan derfor måtte bli nedprio-
ritert.   Å benytte ULA-klassen som
erstatning for fregatter i denne overgangs-
fasen kan vise seg i gi gjensidig faglig
utbytte for alle deltakere under operasjo-
nen, noe som også bekreftetes av våre
samarbeidspartnere.

Sammenlignet med andre avdelinger er
ULA-klassen økonomisk svært fordelak-
tig å sende ut i internasjonale operasjoner.

Imidlertid er deltakelse i internasjonale
operasjoner ressurskrevende og utfordren-
de på andre områder.  Personellet er borte
fra sine familier over lang tid og på sikt
kan en nærmest kontinuerlig deltakelse
føre til slitasje og redusert motivasjon for
personellet.  Med kun fem operative fart-
øyer fordrer det derfor balansert deltakel-
se for å kunne opprettholde evne til å utfø-
re andre oppdrag.  Med Stortingets utrykte
ønske om økt tilstedeværelse i Nord-
Norge vil vi de kommende år bli utfordret
på evnen til å kunne tilfredstille diametralt
forskjellige oppdrag og samtidig ivareta
personellet.  Allerede nå registrer vi at
dagens UVB-struktur er for liten til å dek-
ke de oppgaver som forefinnes nasjonalt
og internasjonalt.  Resultatene av den
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pågående militærfaglige utredning (MFU) kan i
så måte bli spennende lesning, for UVBene
viser her sin berettigelse både nasjonalt og
internasjonalt i hele spekteret fra fred til full
krig.  

Våpen som virker
I juni i fjor deltok KNM Utstein på
Sjøforsvarets skyteavsnitt vest av Træna.  Etter
flere års påvirkning fikk vi gjennomslag for å
benytte en DM2A3 torpedo mot et egnet mål.
Det er ikke å legge skjul på at vår deltakelse
medførte at skyteavsnittet vekket så stor nasjo-
nal og internasjonal interesse.  Virkningen av
torpedoen mot EX-KNM Stavanger var svært
overbevisende og gir motivasjon og trygghet
for så vel besetninger som Forsvaret for øvrig.
Det må også fremheves at de generelt gode
resultatene fra dette skyteavsnittet viser nytten
av arbeidet som er gjennomført over flere år i
hele Sjøforsvaret.

Kobben-klassen lever videre 
Det siste året har vi sett Kobben-klassen for-
svinne fra Norge.  Prosjekt "Kobben til Polen"
har innen svært mange områder vært vellykket.
Samtidig har det medført, og da spesielt for
FLO/SJØ gjennom UVB-Bunkeren, særlige
utfordringer.  Klargjøring av fartøyer som avgis
til Polen og gjennomføring av programmerte
vedlikeholdsrutiner for ULA-klassen krever
nøyaktig planlegging og tett samarbeid for at
ikke overraskelser skal få innvirkning på frem-
drift.

Det er heller ikke rom for ekstraordinære
hendelser eller uhell. I lys av dette er det med
tilfredshet at en kan se tilbake på et nytt år uten
vesentlige tekniske problemer for UVBene.

Undervannsbåtflotiljen (UVBF) var ansvarlig
for opplæringen av de første polske besetninge-
ne, som nå er begynt å operere Kobben-klassen
på egenhånd.

Oppdatering ULA-Klassen
Tiltross for at en ULA-klasse nå har sluttet seg
til "Operation Active Endeavour" for andre
gang på under et år, er ikke fartøyene fullt ut
klargjort for operasjoner i Middelhavet.  De
foreløpige tekniske løsninger som er valgt har
et midlertidig preg og kan være begrensende ift
oppdragstype.  I lys av dette har vi valgt å vide-
reutvikle fartøyene slik at operasjoner kan gjen-

nomføres i varme farvann gjennom hele året.
Dette innebærer at første fartøy klargjort med
kjøleanlegg (tropikaliseringsanlegg) designet
og dimensjonert for ULA-klassen, vil starte sin
testperiode etter sommeren.  Resultatene fra
testene vil medvirke til at designet eventuelt
kan justeres før implementering i de påfølgende
hovedrutiner.

Forsvarsjefen har anbefalt å kansellere Mid-
Life Update (MLU) som en helhetlig oppdate-
ring for Ula-klassen og erstatte denne med en
kontinuerlig oppdatering frem mot år 2010.
Dette gir UVBF særlige utfordringer i å med-
virke til at oppdateringene gis en utforming og
design, som sammen med den tilførte kapasitet,
vil gi plattformen en forbedret kapasitet og
høyere operativ evne.  Oppdateringene er til en
viss grad vedlikeholdserstatning for komponen-
ter som går ut på dato.  Den teknologiske utvik-
ling siden de opprinnelige krav ble satt har
medført at de nye komponentene naturlig har
en bedret kapasitet ift det de erstatter.

Den kontinuerlige oppdateringen skal også
bedre fartøyenes evne til å kunne inngå i en
styrke (f.eks. Stanavforlant) som en fullverdig
deltaker også hva angår billedoppbygging og
samband.  Satellittkommunikasjon (SATCOM)
og direkte billedoverføring (LINK) vil i løpet
av året være implementert på første fartøy, og
senere kommer tauet antenne (LOFAR).  Dette
vil gi utfordringer for personellet om bord mtp
kompetanseoppbygging, men det er også andre
forhold som må utvikles.  De nye kapasitetene
medfører at styrken, som får tilført en oppdatert
ULA-klasse, må inneha nødvendig kompetanse
for å utnytte plattformens unike egenskaper
som en fremskutt udetekterbar sensor og

våpenplattform.  I den første perioden vil dette
kreve at vi deltar med kvalifisert personell i
styrken for å sikre optimal utnyttelse av de nye
kapasitetene

Fortløpende oppdatering
I årene som kommer vil ULA-klassen gjen-
nomgå en kontinuerlig oppdatering som også
vil medføre at de ulike fartøyene har forskjellig
utstyr om bord.  Den største utfordring gjen-
nom denne perioden vil være å ivareta, holde
på og motivere personellet samtidig som opp-
dragsmengden øker og kravene til økt kompe-
tanse tiltar med nytt utstyr om bord.  Det vil
være svært viktig å kunne tilby personellet
størst mulig grad av forutsigbarhet av arbeid og
fritid.

UVBene er unike ved at de kan operere
nasjonalt og internasjonalt i hele trusselbildet
fra fred til full krig.  UVB-våpenet er på vei inn
i en ny tidsepoke vel forberedt og med planene
klare for hvordan UVBen skal tilpasses, samt
hvordan personellet skal utdannes og videreut-
vikles.

Av Yngve Skoglund

KNM “Utvær” deltar i kampen mot terror.  Skipssjef
er Øistein H.  Jensen, som sier han har gledet seg
lenge til toktet.   

Statssekretær Gunnar Heløe vinket 
KNM “Utvær” farvel.
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KNM Orkla var tatt ut av øvelse Flotex 2002.
De var på vei mot Haakonsvern for å utbedre
en vannlekkasje.  Kl. 06.54 den 19. november
får vaktsjef meldingen om brann.  En handle-
kraftig skipssjef og strenge sikkerhetsrutiner
var avgjørende for at ingen liv gikk tapt like
nord for Lepsøyrevet utenfor Ålesund.   

- Jeg er veldig glad for at det ikke skjedde
personskader.  Sikkerheten til mannskapet har
vi ikke lov til å gå på akkord med! Ordene
kommer fra kontreadmiral Arid Sandbekk på
pressekonferansen om bord KNM Alta den 15.
januar.  Dette var dagen hele landet skulle få
høre hva som egentlig hadde hendt med KNM
Orkla i de dramatiske morgentimene den kalde
novemberdagen.  

- Kommisjonen har gjort et fremragende
arbeid.  De har kommet frem til objektive vur-
deringer og konklusjoner som gjør oss i stand
til å håndtere situasjonen videre, legger admi-
ralen til, samtidig som han påpeker at Det
Norske Veritas ikke kommer med sin tekniske
rapport før den 15.  mars.

Sikkerhet først - så brannbekjempelse 
Pål Skorge opplevde alle skipssjefers mareritt
da han fikk meldingen om brann i løftevifte-
rommet.  Uten å diskutere avgjørelsen med
andre enn seg selv, valgte skipssjefen å slå
"forlat fartøy".  Brannbekjempelsen fikk ikke
den ønskede effekt, da trykket i vannslangen
forsvant etter bare tretti sekunder.  26 av
mannskapet blir evakuert til M/S Solskjel, men
syv stykker, inkludert skipssjef Pål Skorge

som havarileder, blir igjen om bord KNM
Orkla for å fortsette slukkingsarbeidet.  De får
hjelp fra flere fartøy, både militære og sivile.
Rundt klokken 09.50 beordret Skorge evakue-
ring av de resterende, først og fremst på grunn
av frykt for antennelse av ammunisjonslager
og bunkers.

Det eneste riktige!
I rapporten fastslår kommisjonen at Skorge har
tatt avgjørelser som resulterte i at slukkingsar-
beidet og bergingen av skipet ikke ble så effek-
tiv og virkningsfull som den kunne vært.
Kommisjonen påpeker blant annet at Skorge
selv sendte nødmelding på VHF til Ørland fly-
stasjon, noe som var korrekt å gjøre.  Men han
burde delegert oppgaven, slik at han hadde hatt
bedre tid til å etablere situasjonsforståelse.
Likevel finner ikke kommisjonen at Skorge har
handlet klandreverdig.  I tråd med
Bestemmelser for Sjøforsvaret;
"Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret", har han
arbeidet for å ivareta personellets sikkerhet.  -
Jeg kan leve resten av livet med avgjørelsen
om å beordre "forlat fartøy", uttalte Skorge
under pressekonferansen.  

- Slik jeg oppfattet situasjonen fantes det
ingen annen løsning.  Jeg er lykkelig for at jeg
tok de valgene jeg gjorde.

Ingen alvorlige skader
Seks av de i alt 26 som ble evakuert testet
unormalt på en pusteprøve (spirometriprøve)
umiddelbart etter ankomst Ålesund sykehus.

Tre av de hadde tidligere hatt astmalignende
symptomer.  Men etter en god uke hadde alle,
bortsett fra en, normalisert sin spirometri.
Blant de syv som ble igjen for å fortsette sluk-
kingsarbeidet om bord KNM Orkla ble det
meldt om fire som hadde problemer med svim-
melhet og hodepine.  Alle disse hadde tilgang
på verneutstyr og maske, men det påpekes i
rapporten at ikke alle brukte utstyret hele tiden.
Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret skal nå følge
opp de som ble eksponert for røyk og gassut-
vikling med tanke på senskader.  Ved ankomst
Ålesund sykehus var det også noen av mann-
skapet som klaget over lettere skader da eva-
kueringen innebar at man måtte hoppe fire
meter ned fra båten for å treffe redningsflåten.
Det ble ikke påvist skjelettskader på noen av
disse.  Kommisjonen konkluderer med at
mannskapet har sluppet fra ulykken uten alvor-
lige fysiske skader.  Samt at den psykososiale
oppfølgingen har gitt et godt resultat.  I rappor-
ten nevnes det at flere av mannskapet har uttalt
at de følte seg tatt godt vare på av
Sjøforsvarets støttelag.  Men selv om det gikk
bra med alle de involverte, foreslår rapporten
at sanitetsinspektøren blant annet må stille
strengere krav til seleksjon av personer med
astma/ allergi for tjeneste på fartøy av denne
klassen, og videre at det må arbeides for å gi
bedre informasjon til personell om spesielle
farer ved brann i denne båttypen.

Hvordan kunne det ta fyr?
Ulykkeskommisjonen slår fast at brannen skyl-

Undersøkelseskommisjonens rapport
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"Brannen på KNM Orkla
kunne kanskje vært bekjem-
pet…
…men det kunne ha satt liv
og helse i fare"

Minerydderen KNM Orkla ble total-
skadd ved Lepsøy rev 19.  november.
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des et havari på akselsystemet til babord løf-
tevifte.  I rapporten spekuleres det også om
hvorvidt høy temperatur på kardang og løfte-
vifteaksling, samt brudd på hydraulikkrør
førte til at rundt 20 liter hydraulikkolje ble
sprøytet, med høyt trykk, inn i løftevifterom-
met.  Oljen ble antent av de varme maskin-
delene etter havariet på akselsystemet.  Det
påpekes at brennbart isolasjonsmateriale i
taket i løftevifterommet har resultert i at
brannen ble mer intensiv, og spredde seg
mye raskere.

Ikke spesielt brannfarlig
Pressen har fokusert på at KNM Orkla var
en plastbåt.  Og fra flere hold har det blitt
hevdet av minerydderen, på grunn av materi-
alet, var brannfarlig.  Sjef for teknisk divi-
sjon i Forsvarets logistikkorganisasjon / sjø,
kommandør Geir Kilhus avviser dette.  
- Alt henger sammen med alt.  Brannfaren
bestemmes også av hva du putter inn i fart-
øyet, ikke bare hva skroget er bygget av, for-
klarer han, og legger til.  - Det foregår for
tiden en utredning rundt dette i NATO- regi,
da det ikke bare er i Norge det finnes plast-
fartøyer.  Dette materialet brukes jo i de fles-
te NATO-land.  Men det er ingen ensidig
konkludering med at brannfaren er større på
et fartøy bygd i plast enn et stålfartøy.  Det
som sviktet på KNM Orkla, var at de sentra-
le komponentene i systemet for å bekjempe
brann ikke fungerte.  De mistet vanntrykket
raskt og klarte ikke å starte hovedpumpene,
og da var slaget egentlig allerede tapt.

Sikkerhetsrutinene var avgjørende.
Han kunne kanskje tenkt seg en litt mer ano-
nym tilværelse som skipssjef på en mineryd-
der, langt unna filmkamera, fotoapparat,
mikrofoner og blitslamper, men Pål Skorge
var et yndet objekt for det titalls store pres-
sekorpset som romsterte om bord KNM Alta
under pressekonferansen den 15.  januar.
Likevel gjør ikke kritikken ham usikker.  -

Jeg vet drillingen, eksersisen og stadig ter-
ping på sikkerhet er årsaken til at det gikk så
bra som det gikk med mannskapet.  Den kri-
tikken som nå reises betyr egentlig ingen-
ting.  Jeg er bare glad vi berget hele mann-
skapet, sier skipssjefen.  Han gleder seg til å
komme på sjøen igjen.  - Å få heise kom-
mando på KNM Alta, samt at noe av mann-
skapet på Orkla får bli med over dit er den
beste terapien jeg kan få.  Jeg gleder meg til
å komme ut på sjøen igjen, forteller han og
koster på seg et lite smil i all tragedien.  Nå
skal han å mannskapet legge brannen bak
seg, se fremover og rydde vekk flere miner.

Valgte å være åpne
Etter den nesten halvannen time lange pres-
sekonferansen er det en sliten kontreadmiral
som står på babord brovinge om bord KNM
Alta.  Han er klar over at både han og kom-
misjonen la hodet på blokka, da de lot et
samlet pressekorps stille de mest kritiske og
granskende spørsmålene.  Men han er ikke
enig med meg når jeg påstår at det må være
tung å svare på så mye kritikk.  - Nei, selv-
følgelig ikke.  Vi har tatt et bevisst valg.
Ved å være helt åpne rundt det som skjedde,
håper og tror jeg vi vinner mye sympati på
det.  Og man må jo bare regne med at de blir
stilt spørsmål i en slik situasjon, svarer
admiralen bestemt.    - Selvfølgelig kan intet
bli helt perfekt, ei heller sikkerheten om
bord et fartøy.  Gjennom denne rapporten
har vi mulighet til å gå etter i sømmene hva
som kan utbedres, men jeg tror da likevel
mye funger svært godt.  Det er i hvert fall en
kjempebesetning, og jeg gleder meg over at
Skorge nå heiser kommando på dette skipet,
forteller Sandbekk før han må svare på flere
spørsmål fra en flere journalister.  

Av Joakim N.  Reigstad

- Han gjorde det eneste riktige.  Hadde
Skorge slått havarialarm ville det vært
folk løpende rundt i hele båten, det had-
de tatt for lang tid og flere av oss ville
ikke vært i live i dag, sier UM Erik
Hatlehol (bildet) alvorlig.  Han var
menig mannskap på KNM Orkla da
brannen brøt ut, og en av de 26 som
først fikk gå i redningsflåtene da skips-

sjefen beordret "forlat fartøy".
- Alle som var om bord den morgenen
er ikke i tvil om hvorvidt Skorge fattet
de riktige beslutningene.  Vi har snak-
ket mye sammen om dette i ettertid, og
hele mannskapet gir ham full støtte, for-
teller Hatlehol.

F
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Kommandør og sjef for teknisk divisjon i
FLO/SJØ, Geir Kilhus, 

forklarer pressen hvordan brannen mest
sannsynlig artet seg i babord løftevifterom.
Han understreker samtidig at minerydder-

ne ikke er mer brannfarlig enn andre båter,
kun fordi den er bygd i plast.

Kontreadmiral Arild Sandbekk nedsatte en
undersøkelseskommisjon umiddelbart etter

brannen om bord KNM Orkla.  Han tror
åpenhet rundt det som hendte i morgenti-

mene 19. november gir rom for mye kritske
spørsmål fra pressen, men samtidig vinner

man mye mer på ærlighet og redelighet.  

Takker sjefen for livet!
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Sjøforsvaret trenger flere offiserer
med teknisk utdanning for å bemanne
de nye fregattene.  Det er derfor eta-
blert en ordning for vernepliktige og
andre som ønsker å kvalifisere seg for
de tekniske linjene ved Sjøkrigsskolen.

Sjøkrigsskolen tilbyr en kombinasjon av
ingeniørutdanning og lederutdanning
som er unik i Norge.  Studiet har et høyt
innslag av av lederskapsfag, gir et kom-
petansenivå tilsvarende norske ingeniør-
høgskoler, og leder frem til tittelen
Høgskoleingeniør/Bachelor.  Aktuelle
linjer er Elektronikk/Våpen og
Skipsteknisk maskin.  Sistnevnte gir
mulighet for å løse maskinoffiser sertifi-
kat klasse 1.

Opptakskravet til de tekniske linjene
ved Sjøkrigsskolen er gjennomført
befalsutdanning, generell studiekompe-
tanse med realfaglig fordypning
(3MX+2FY), bestått opptaksprøve samt
tilfredstillende vandel, helse og fysikk.  

For de som mangler det formelle
grunnlaget er det reservert inntil 10 plas-
ser på befalskurset (UBMA) i perioden
april 03 - juni 03 og ved forkurs ingeniør

(FKI) i perioden august 03 - juni 04.
Hovedstudiet ved Sjøkrigsskolen begyn-
ner i august 04.  

Ved bestått befalskurs blir man
beskikket til kvartermester med lønn
under utdanning.  Som offiser får man
lønn etter grad og ansiennitet.  Etter stu-
diet får man fast ansettelse i Sjøforsvaret
med praksis som offiser på et av
Sjøforsvarets fartøyer.  

Ordningen er i første rekke et tilbud til
vernepliktige som i april har avtjent mer
enn 6 måneder av verneplikten, samt til
lærlinger og vervede.  Befal med ansvar
for denne typen personell bes bidra til å
gjøre ordningen kjent.  Detaljer rundt
søknadsprosedyrer, seleksjon og inter-
vjuer vil bli kunngjort så snart disse fore-
ligger.  Kandidater som er motivert og
som anses skikket må snarest meldes inn
til SjøPB ved 

OK Stein Erik Paulsen (0540 3467) 
eller til Sjøkrigsskolen ved
KL Øystein Aasbø (0540 5005).

Teknisk utdanning:

Ny mulighet for vernepliktige!

Plakat for årets rekrutteringskampanje, med CD med filmsnutt
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Den 22.  juni 2001 mottok forsvars-
sjef(FSJ) Sigurd Frisvold den for-
melle fullmakten (iverksettingsbre-
vet) fra Forsvarsdepartementet til å
gjennomføre omstillingen av
Forsvaret slik Stortinget vedtok den
13.  juni samme år.  5.  juli sendte
FSJen ut sitt iverksettingsdirektiv
med hovedmål som;

· Innen 31.  desember 2005 skal all virksomhet ha
opphørt ved avdelinger som er vedtatt nedlagt, og
nye enheter skal være fullt operative.
· Antall ansatte skal være redusert med 5000 i
omstillingsperioden.
·  Bygningsmassen skal reduseres med 2 millioner
kvadratmeter i samme periode.
·  Materiell som ikke er en del av den nye struktu-
ren skal være avhendet.
·  Samlet driftsutgifter for Forsvaret skal reduseres
med minimum 2 milliarder kroner per år sammen-
lignet med et alternativ uten omlegging.

Full gass
Generalinspektøren for Sjøforsvaret (GIS), kontre-
admiral Kjell-Birger Olsen, ønsket full gass i snu-
operasjon av Sjøforsvaret.  
- Det nye Sjøforsvaret skal være på plass så raskt
som mulig, og helst innen de tidsfrister som er
satt.  Av hensyn til personellet er jeg opptatt av at
denne prosessen går hurtig og effektivt, sa Olsen
sommeren 2001.  

Det gikk troll i ord, og ved inngangen til 2003
kan GIS se tilbake på en rekke nedleggelser, utfa-
singer, nyanskaffelser, sammenslåinger og nyopp-
rettelser i Sjøforsvaret.  Resultatet er blitt en bety-
delig slankere landorganisasjon, færre toppledere
og en økt fokus på de operative enhetene på sjø og
land.  Med unntak av de ennå ikke leverte nyan-
skaffelser som bl.a.  fregatter og Skjold-klasse
MTBer, er Sjøforsvaret i hovedsak i mål med den
planlagte omstillingen, og det to år før endelig
tidsfrist!

En bevisst strategi
Den betydelige endringen av Sjøforsvaret de siste
årene, er et resultat av en bevisst strategi fra ledel-
sen.  GIS ønsket å vri ressursene fra land og over
til den spisse ende.  Omstillingsarbeidet startet
med Poseidon i 1996 med en reduksjon i antall
sjøforsvarsdistrikter(SD) fra syv til tre.  Gjennom
Post Poseidon ble distriktene og de fleste orlog-
stasjonene foreslått fjernet sammen med en rekke
andre tiltak både på land og sjø.  Resultatet av
Forsvarsstudien 2000 og Stortingets behandling av
denne, resulterte i de endelige beslutningene for
omstillingen av Forsvaret som helhet, og det er på
sin plass å se tilbake på hva som har skjedd siden
midten av år 2000/01.

· Fregatten KNM Stavanger, fire Kobben-klasse
undervannsbåter og en Vidar-klasse minelegger er
utfaset.
·  15 stasjonære KA-anlegg langtidslagres.  Ni fort
med 120mm og 75mm kanoner, og seks under-
vannsanlegg (mine/torpedo).
·  Styrkeproduksjon til stasjonære KA-anlegg
stanset.
·  Norwegian Task Group (NoTG) etablert ved
Kysteskadren.  
· Bolærne-, Nes- og Herdla øvingsfort sammen
med Hysnes- og Trondenes øvingsavdeling ned-
lagt.
·  KV Svalbard innfaset.
·  Kystartilleriinspektoratet og Marineinspektoratet
lagt ned. Kysteskadren på Haakonsvern opprettet.
·  Kystjegerkommandoen på Trondenes etablert og
avdelingsutdanningen startet.
·  Alt personell i Sjøforsvaret med stillinger innen
forsynings- og vedlikeholdstjeneste og tilhørende
infrastruktur er overført til Sjef for Forsvarets 

Logistikkorganisasjon(FLO).
·  Minedykkertroppene Nord og Sør er slått
sammen til Minedykkerkommandoen.
·  Befalsskolen for Marinen og Befalsskolen for
Kystartilleriet er lagt ned, samtidig som
Befalsskolen for Sjøforsvaret er opprettet i
Horten.
·  Sanitetsutdanningen på Haakonsvern, med unn-
tak av dykkermedisinsk kompetanse, er overført
til et felles militærmedisinsk kompetansesenter
(MUKS) på Sessvollmoen.
·  Sjøforsvarets MP-skole er lagt ned, og en felles
militærpolitiskole på Sessvollmoen er etablert.
·  Sjøforsvarets aktiviteter innenfor luftvern ved
Nes fort er lagt ned.
·  Sjøforsvarets virksomhet knyttet til kjøreskoler
og vognføreropplæring er lagt ned, og et felles
kompetansesenter for vognførerutdanning er
etablert på Sessvollmoen.

·  Sjøforsvarets forvaltningsskole på Haakonsvern
er lagt ned, og Forsvarets felles forvaltningsskole
er etablert ved Forsvarets skolesenter Akershus
festning med avdelinger i Oslo og Halden.
·  KNM Harald Haarfagre har overtatt mannskaps-
utdanningen for Luftforsvaret.  Videre har KNM
HH etablert førstegangstjeneste for mannskaper til
Sjøheimevernet.
·  Orlogsstasjonene Olavsvern, Hysnes, Ulsnes,
Marvika og Karljohansvern er nedlagt.  Olavsvern
er videreført som base under Haakonsvern orlogs-
stasjon.
·  Sjøforsvarsdistrikt Nord, Vest og Sør er lagt
ned.
·  Sjøforsvarets forsyningskommando er lagt ned
og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) med
FLO/Sjø er opprettet.
·  Hundeskolen er overført til Hæren.
·  Sjef for Sjøforsvarets Skoler er opprettet.
·  Sjøforsvaret med Sjef Sjøforsvarets Skoler har
overtatt kommandantskapet på Bergenhus fest-
ning.

Bemanning
Som et resultat av omstillingen, har antall ansatte
som tilhører Sjøforsvarets organisasjon blitt sterkt
redusert.  Dette skyldes i hovedsak at mange
ansatte er overført til FLO og Forsvarsbygg, sam-
tidig som en del befal og sivile har sluttet som et
resultat av omstillingen.  

I år 2000 var det 7920 befal, vervede, menige
og sivile i Sjøforsvaret organisasjon, hvorav 1956
var sivile.  I løpet av perioden er antallet redusert
med hele 2969 personer, og i dag er det 4951 per-
soner som danner ryggraden i Sjøforsvaret.  Disse
fordeler seg med 2214 befal, mannskap 2519 og
kun 218 sivilt ansatte.  

For å bemanne den nye strukturen etter at bla
nye fregatter og Skjold-klasse MTBer blir innfa-
set, har Sjøforsvaret et behov for flere ansatte i
forhold til i dag.  Dette behovet er primært i bun-
nen av organisasjon, og rekruttering er derfor et
satsningsområde for GIS.  I denne sammenheng er
Sjøforsvarets personell og kompetanseplan utar-
beidet.  Planen synliggjør morgendagens perso-
nellbehov og lister konkrete rekrutterings- og
utdanningstiltak.

Av Stein Rørvig

Omfattende snuoperasjon = fleksibelt Sjøforsvar

“Tilstedeværelsen i Nord-Norge
kan ytterligere styrkes når alle de

14 fartøyene i Hauk-klassen er
ferdig modifisert fra 2004 og

fremover.  Når nye Skjold-klasse
MTB'er og nye fregatter blir

levert, får vi betydelige kapasi-
tetsøkninger og mulighet for

styrket aktivitet i nord.”

Forsvarsminister Krohn Devold
i Tromsø 4.  februar 2003.
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Til tross for begrenset nærvær til havs,
har Kystvakten gjennomført nær 2700 fis-
keriinspeksjoner.  60 fiskefartøyer er
anmeldt eller oppbragt for brudd på gjel-
dende fiskeribestemmelser.
Kystvakten har lagt bak seg et av de mest utfordrende år
noensinne.  Hovedfokus har i år som tidligere vært lagt på
overvåkning og kontroll med fiske underlagt norsk forvalt-
ningsområder til havs.  Tilstedeværelsen til havs har vært
svekket ved at kun ett av de fire helikopterbærende fartøye-
ne kan seile med helikopter om bord.

KV "Svalbard" ble overtatt i januar 2002, og teknisk inn-
seiling er foretatt med meget gode resultater.  Fartøyet ble
satt i full operativ drift med to besetninger fra august i år.
Fartøyet har tilført Kystvakten nye dimensjoner gjennom
sine kapasiteter i ett og samme skrog.

Kystvaktens støtte til andre statlige etater, assistanse og
hjelp til fiskeflåten, og bistand til det sivile samfunn for
øvrig, har utgjort over 1500 oppdrag i tillegg til faste ståen-
de oppdrag.

Kystvakten har i 2002 utført 57 slepeoppdrag, deltatt i
86 søk- og redningsoppdrag, dykkerassistanse i 70 tilfeller,
og syketransport eller legehjelp utgjør 20 oppdrag.

Av spesielle hendelser nevnes følgende: 
18.  januar: KV "Svalbard" overleveres og heiser kom-

mando.  

17.  august: KV "Agder" og KV "Eigun" deltar i tollak-
sjon som fører til et av de største tobakksbeslag i Norge til
sjøs.  

20.  november: KV "Andenes" berger 12 personer når
fiskefartøyet Vestkapp kommer i brann i Barentshavet.  I
samarbeid med KV "Tromsø" slukkes brannen og
"Vestkapp" slepes til land.

Aktivitet
Kystvakten er Statens primære organ for utøvelse og

myndighet utenfor territorialfarvannet i fredstid.  En av
hovedoppgavene er overvåking og kontroll med at norske
bestemmelser om forvaltning av fiskeressursene til havs blir
etterlevd.

Samtidig er det en av primæroppgavene for Kystvakten
å bidra med assistanse til sjøfarende.

Kystvakten har gjennomført ca 2700 fiskeriinspeksjoner
om bord på norske og utenlandske fiskefartøy i norsk øko-
nomisk sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskerivernsonen
ved Svalbard, og i internasjonalt farvann.

Ved disse inspeksjonene har ca 60 fartøyer hatt så alvor-
lige brudd på gjeldende bestemmelser for utøvelse av fiske,
at det har resultert i anmeldelse eller oppbringelse.

Støtte til andre statlige etater, assistanse, og hjelp til fis-
keflåten og bistand til det øvrige sivile samfunn har i år
utgjort over 1500 oppdrag.

I tillegg er det utført faste miljø- og naturoppsyn og

2700 inspeksjoner i 2002
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KV “Svalbard” har
betydd en lenge
etterlengtet kapasi-
tetsøkning for
Kystvakten



løpende kontroll med blant annet overholdel-
se av los- og anløpsforskriftene.

Eksempler på assistanse og bistandsopp-
drag er sleping av fartøy med havari, dykker-
assistanse, ambulanse, søk- og redning, miljø-
relaterte oppdrag og bistand til
forskningsmiljøene.

Kystvakten har bistått med blant annet
registrering av vågehval.  telling av sel, leng-
demåling og prøvetaking av fisk, siktmåling-
er.  All bistand i forskningssammenheng kva-
litetssikres av Norges forskningsråd, og
gjennomføres vanligvis parallelt med kyst-
vaktfartøyenes andre oppdrag.

Redning og assistanse
Kystvakten er en sentral sikkerhetsfaktor ved
at det alltid er kystvaktfartøy til stede både på
kysten og i havområdene.  I 2002 har
Kystvakten utført 86 søk- og redningsopp-
drag.  Det er videre gitt legehjelp, medisinsk
assistanse og syketransport i 20 tilfeller, og
andre former for assistanse (slep, teknisk,
dykking) i 148 tilfeller.

Innen sjøsikkerhet generelt utgjør
Kystvaktens fartøy en viktig aksjonsressurs.  I
mange tilfeller er det Kystvakten som kom-
mer først til stede.  Det bekrefter viktigheten
av tilstedeværelse og å være "alltid til stede"
på patrulje.

Ressurskontroll
Oppgavene relatert til ressursforvaltning er
mest arbeidskrevende.  Kartlegging av hva
som tas ut av havet er en av Kystvaktens vik-
tigste oppgaver, herunder også fiskets gang.
Fokus fra Kystvaktens side har dreid fra å
være arealfokusert til å bli mer problemfoku-
sert.  Dette innebærer i større grad vektleg-
ging på kvalitet fremfor kvantitet.

Viktige fokusområder også i 2002 har vært

bifangstproblematikk, vern av ungfisk samt
grenseproblematikk i Nordsjøen.

I tillegg har Kystvakten i år intensivert
kontroll frekvensen av omlasting til havs i
Barentshavet og systematisk samlet informa-
sjon etter inspeksjoner av fartøyene.

Trenden vedrørende grove overtredelser er
i år som i fjor at noen av disse sakene er mer
komplekse sammenlignet med tidligere år.
Mange av de alvorlige sakene i 2002 har vært
meget ressurskrevende for Kystvakten å kom-
me til bunns i.

De siste års innføring av kontrollpunkt og
kontrollområder sammen med satellittsporing
gjør at Kystvakten kan monitorere aktiviteten
på en bedre måte enn tidligere og på den
måten sette inn ressursene der de trengs mest.

Smutthullet og Smutthavet)
I Smutthullet har Kystvakten i år bare regis-
trert ett fartøy fra land uten rettigheter i
Barentshavet.  Kystvakten har ellers registrert
en god del aktivitet av norske, russiske og
baltiske reketrålere som har fisket i området i
kortere eller lengre perioder.

I Smutthavet har Kystvakten også i år
registrert en god del aktivitet av fartøyer fra
EU, Færøyene, Island og Russland og de bal-
tiske land.  I perioder var det press på norsk
økonomisk sones yttergrense fra fiskeflåten
som lå i Smutthavet.

Kystvakten har foretatt noen inspeksjoner
av fiskefartøyer i Smutthavet uten at det er
avdekket vesentlige ulovligheter.

Samarbeid med andre land
Det har i 2002 vært et godt samarbeid mellom
Norge og flere andre kontroll myndigheter til
havs.

Kystvakten har også i år hatt to utveks-
lingsperioder av fiskeriinspektører med den

russiske grensevakten.  Det russiske grense-
vaktfartøyet "Neptun" besøkte Tromsø i sep-
tember.  Kystvakten har også bidratt med fly-
støtte til Kystvaktfartøyer fra EU på patrulje i
Smutthavet.  Det tyske

Kystvaktskipet "Seeadler" besøkte i for-
bindelse med avslutningen av patruljen i
Smutthavet kystvaktbasen på Sortland.

Fremtiden
På materiellsiden er den største utfordringen
for Kystvakten I nær fremtid å gjøre alle de
fire helikopterbærende fartøyene i stand til å
seile med og operere helikopter slik at til-
gjengelige ressurser kan utnyttes optimalt.
Føringer i forhold til budsjettet for 2003 tilsi-
er at antallet bruksvaktsfartøyer blir redusert
fra sju til fem.

Innen ressurskontroll blir det for
Kystvakten å fortsette oppfølging og kontroll
med omlasting til havs.  Men også de tradi-
sjonelle fokusområdene som bifangst og vern
av ungfisk vil bli viet stor oppmerksomhet.

Schengenkontroll (utlendingsloven) og
samarbeid med politiet og tollvesenet spesi-
elt, vil også bli en prioritert oppgave i 2003.

En mulig utvidelse av Norges territorial-
grense fra fire nautiske mil til tolv nautiske
mil i 2003 samt en mulig opprettelse av sepa-
rasjonssoner langs kysten for å presse den
risikofylte trafikken lengre til havs, vil by på
økte utfordringer for Kystvakten gjennom
krav til tilstedeværelse i kystsonen med egne-
de kapasiteter og ressurser med henblikk på
sjøsikkerhet og kystberedskap.

Av Arild-Inge Skram
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Kystvakten foretok
2700 inspeksjoner i
2002, og 60 fartøyer
ble oppbragt eller
anmeldt.
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Det er sikker folkerettslig adgang til å la
sjøterritoriet strekke seg inntil 12 nautis-
ke mil (22 224 meter) ut fra kysten, og
de fleste kyststater har etterhvert fastsatt
en slik grense.

Tilstøtende sone
Ved en utvidelse av sjøterritoriet, mener
Regjeringen det er formålstjenlig også å
etablere en tilstøtende sone utenfor sjø-
territoriet ut til 24 nautiske (44 448
meter) mil fra kysten.  

Folkeretten gir gjennom FNs havretts-
konvensjon rammer for kyststatenes
adgang til å fastsette sitt territorialfar-
vann, dvs.  de indre farvann og sjøterrito-
riet, og tilstøtende soner.  Kyststatene
kan i henhold til Havrettskonvensjonens
artikkel 3 opprette et sjøterritorium som
strekker seg inntil 12 nautiske mil ut fra
grunnlinjene.  Territorialfarvannene
innenfor grunnlinjene betegnes som
indre farvann.

Norges sjøterritorium grenser opp mot
henholdsvis Russland og Sverige, som
begge har sjøterritorier på 12 nautiske
mil.

Sjøgrensen mot Russland er regulert
gjennom overenskomst.
Overenskomsten tar høyde for mulighe-
ten for fremtidig utvidelse av sjøterritori-
et, ved å sette geografiske rammer for
slike tiltak.

Sjøgrensen mot Sverige ble først fast-
lagt gjennom en internasjonal voldgifts-
dom ("Grisebå"-dommen) i 1909.  I en
erklæring om Norges og Sveriges sjøter-
ritorier i det nordlige Skagerrak, forplik-
tet de to statene seg til ikke å utvide sine
respektive sjøterritorier utover nærmere
angitte linjer.

Sjøterritoriet
Grensen for sjøterritoriet angir yttergren-
sen for Norges territorium, og betegnes
derfor også som territorialgrensen.
Innenfor denne grensen har Norge suve-
renitet.  Utgangspunktet er at kyststaten

har samme myndighet i sjøterritoriet som
på sitt landterritorium.  Nasjonal lovgiv-
ning kan dermed gis anvendelse og det
kan utøves tvangsmakt.  Det viktigste
unntak for sjøterritoriets vedkommende,
er fremmede fartøyers rett til uskyldig
gjennomfart. Denne rett følger av folke-
retten.

Statens kartverk har beregnet at en
utvidelse til 12 nautiske mil rundt
Fastlands-Norge vil omfatte et område
på tilsammen ca.  40.000 kvadratkilome-
ter.  For Jan Mayen vil en utvidelse
omfatte et område på ca.  3.000 kvadrat-
kilometer, og for Svalbard ca.  25.000
kvadratkilometer.  

Som følge av statens suverenitet over
sjøterritoriet vil et utvidet sjøterritorium
gi et større geografisk virkeområde for
norsk offentlig rett, herunder strafferet-
ten og privatretten.  Særlig betydning
antas en utvidelse å kunne få for hensy-
net til miljøvern og sikkerheten til sjøs.

Åpning for norsk suverenitetshevdelse
i et geografisk større område, gir også
mulighet til i enkelte tilfeller å gripe inn
noe tidligere med håndhevelse av norsk
lovgivning som blant annet skal ivareta
miljø- og sikkerhetshensyn.

Uskyldig gjennomfart
En vesentlig begrensning i kyststatenes
suverenitet er fremmede skips rett til
såkalt uskyldig gjennomfart gjennom
sjøterritoriet.  Gjennomfarten er å betrak-
te som uskyldig så lenge den blant annet
ikke er til skade for kyststatens fred,
orden og sikkerhet, og så lenge vedkom-
mende seilas har det formål å krysse sjø-
territoriet.  Regelen avspeiler en avvei-
ning mellom den internasjonale
skipsfarts interesse i opprettholdelse av
mest mulig fri navigasjon basert på hevd-
vunne prinsipper og kyststatens adgang
til å hevde suverenitet over sitt territori-
um og treffe tiltak for å beskytte viktige
interesser knyttet til sistnevnte.

Et utvidet sjøterritorium og etablering

av en tilstøtende sone vil også gi mulig-
het til å håndheve lovgivning for å
bekjempe internasjonal narkotika- og
menneskesmugling sjøveien i et større
geografisk område enn i dag med mulig-
heter for bedret reaksjonstid.
Håndhevelse av Schengen-regelverk vil
også kunne styrkes som følge av et utvi-
det sjøterritorium og muligheter for kon-
troll i den økonomiske sone.  Også som
ledd i bekjempelsen av internasjonal ter-
rorisme anses det formålstjenlig å kunne
utnytte de utvidede håndhevelsesmulig-
heter som havretten åpner for.

I et lengre tidsperspektiv kan også
andre sikkerhetspolitiske og forsvars-
messige hensyn anføres til støtte for en
utvidelse av sjøterritoriet.  En utvidelse
vil innebære en viss geografisk inn-
skrenkning for fremmede militære sjø-
og luftfartøyers aktiviteter i og over kyst-
nære områder, og vil gi Forsvaret anled-
ning til å iverksette nødvendige tiltak i et
større område i eventuelle krisesituasjo-
ner.

Fremmede undervannsfartøyer er
pålagt å seile i overflatestilling og vise
flagg i uskyldig gjennomfart gjennom
sjøterritoriet.  Dette er nødvendig for å gi
kyststaten mulighet til å kontrollere at
slike fartøyer overholder de skranker
som gjelder for uskyldig gjennomfart.

Forsvarsdepartementet har i sin
høringsuttalelse fremholdt at både
Forsvarets fartøyer og Forsvarets elektro-
niske overvåking av kysten bidrar til
kontroll og oversikt over havområdet og
kan således forebygge kriser og ulykker.
Fordi Forsvaret er en vesentlig bidragsy-
ter ved suverenitetshevdelse og myndig-
hetsutøvelse i sjøterritoriet, vil
Forsvarets evne til å løse disse oppgave-
ne påvirkes av et utvidet territorialfar-
vann.

Av Kjell A.  Bratli

12-mils grensen kommer

Spørsmålet om å utvide sjøterritoriet fra 4 til 12 nautiske mil er aktualisert av behovet
for mer effektivt å beskytte Norges kyst og det marine miljø, ved å forebygge skipsulyk-
ker samt å redusere forurensningsskader som følge av skipsulykker og ulovlige utslipp
fra skip langs kysten og i de nære havområder.  Nå er det bare et tidsspørsmål for 12
nm-grensen er her.
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14.  februar møtte Forsvarskomiteen ledelsen ved
Haakonsvern.  I en tid da nesten all forsvarsdebatt er
knyttet til en mulig krig i Irak, var komiteen på
Haakonsvern, hjemmebasen til ubåten KNM "Utvær"
som er med i operasjonen "Active Endeavour".

Tøffe sparetiltak til tross.  13.  januar seilte KNM Utvær ut fra
Haakonsvern.  Den kongelige norske marine er med denne ubåten
med i kampen mot terrorisme under operasjonen med navnet "Active
Endeavour".  Ubåten er stasjonert i det østlige Middelhavet og driver
patruljering overvåking.

Ikke noe informasjon ble holdt tilbake da Sjefen for Kysteskadren,
flaggkommandør Trond Grytting, mottok Forsvarskomiteen på sel-
veste Valentinesdag, fredag 14.  februar.  Kysteskadrens leder som
til Haakonsvernmagasinet nylig fortalte at hans flåte ikke kan delta i
Joint Winther p.g.a.  pengemangel, hadde fanget fylt av innspill til
Stortingspolitikerne.  Stramme budsjetter ble omtalt, men ikke
saken.  Fokus for debatten mellom de militære og gjestene var:
Hvordan få Forsvaret til å bli best mulig? Hvordan få ting til å fun-
gere etter hensikten?

Omfattende innføring
- Veldig proft.  Lærerikt.  

Sier Forsvarskomiteens leder Marit Nybakk, som fikk med seg
mange innspill fra sitt bergensbesøk.  Til Forsvarskomiteens visitt
hadde Haakonsvern bygget opp en kompakt informasjonspakke -
samt satt av tid og rom for åpne diskusjoner.  Ledelsen ved
Sjøforsvarets avdelinger på Haakonsvern lot ikke sjansen ga fra seg.
Komiteen møtte enheter med stor entusiasme og mange meninger
om hvor veien bør gå og hva som skal til for å oppnå de politiske

mål som Stortinget har satt seg i sine utredninger.  Foredrag ble gitt
av alle disse i løpet av den tilmålte dagen: 
Edvard Winther Johansen, sjef Kystvaktskvadron Sør.
Nils Johan Holte, kommandør og sjef for Kyststridsflotiljen.
Sjefen for Kysteskadren, kommandør Trond Grytting.
Undervannsubåtflotiljen, kommandørkaptein Yngve Skoglund.
Minekrigsflotiljen, kommandørkaptein Per Kartveit.
Overflateflotiljen, kommandør Hans Christian Helseth.
Sjef for Sjøforsvarets skoler, flaggkommandør Atle Karlsvik.
FLO/SJØ, flaggkommandør Finn Hugo Gustavsen.
FLO/I, flaggkommandør Morten Jacobsen.

Komiteen lot heller ikke muligheten til å stille spørsmål gå i fra seg
og Nybakk var godt fornøyd med besøket.

- Forsvaret har gjennomgått den aller største omstilling som er
gjort i norsk offentlig sektor, uttaler Nybakk, som i løpet av sitt ett
og halvt år som leder av Forsvarskomiteen ikke har møtt annet enn
entusiasme og godt humør ute i organisasjonen.  

Skipsklokkens sang
Møtet med Marinens menn på Haakonsvern ble ikke noe unntak og
ikke bare militær strategi og omstillingsutfordringer stod på pro-
grammet.  Kultur og sang ble det også.  

"Hør Skipsklokkens klang" runget ut fra restauranten på Briggen
der komiteen fikk sin lunch.  Og ikke nok med det.  Da koret fikk
høre om komiteleder Nybakks fødselsdag på denne Valentinesdagen,
fløt "Happpy Birthday" ut over marienbasen.

Nybakk ble rørt og takket for omtanken ved å lovprise den "utro-
lige entusiasmen" og stå-på-viljen som hun hadde møtt denne dagen.

Av Gunn Janne Myrseth

Debattfylt treff for Forsvarskomiteen



- Det er en misforståelse å tro at dette er
nytt for Sjøforsvaret.  Det er klart at deler
av konseptet man trente på under Flotex
ikke har vært utprøvd på denne måten tid-
ligere.  I internasjonale operasjoner er det
fullt ut tenkelig at man kommer opp i situ-
asjoner i kystnære strøk, hvor fienden vil
drive asymmetrisk krigføring, og det vil
være riktig å forberede seg på denne typen
trusler.  Men vi har trent mot asymmetrisk
krigføring i mange år, men kanskje ikke så
tydelig som nå.  Gunnar Heløe var med på
deler av Flotex, og fikk blant annet være
med på MTB, Stridsbåt 90, KNM Horten
og KNM Maursund.  - Den norske skjær-
gården er et glimrende område å trene i,
først og fremst fordi vi har en mangfoldig
kystlinje, som byr på mange utfordringer
og muligheter.

Må ha fellesoperative mål
Flotex er Sjøforsvarets øvelse.  De fleste
av Kysteskadrens fartøy deltok i år, sam-
men med KV Svalbard,
Marinejegerkommandoen og Kystjegerne.
Kun noen få elementer fra Luftforsvaret
var involvert.  

- Jo, jeg tror nok Sjøforsvaret kan ha
bruk for å trene litt på egen hånd også.  Da
kan øvelsesforholdene bli perfekt tilpasset,
og man finner ut av ting på andre måter
enn det man gjør under vinterøvelsene,
hvor alle forsvarsgrener er representert,
sier statssekretæren.  Men han er ikke i tvil
om hva som bør være det overordende
målet for alle øvelser.  

- Det er jo å få til noe fellesoperativt,
spesielt har avstanden mellom Sjøforsvaret
og Hæren vært ganske stor tidligere, jeg
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- Folk 
Under Flotex fikk de aller fleste prøvd seg på forskjel-
lige øvelser.  I maskinrommet på KNM Valkyrien brøt
det plutselig ut brann, og hva gjør man da, når alle
røykdykkerne er savnet?

Det var tilløp til dramatikk de første minuttene.
Røyken veltet ut fra maskinrommet, og bare tre av de
seks savnede ble funnet.  Det var liten tvil om at man
måtte ha hjelp.  Og tyve minutter senere var KNM
Vidar på plass med sitt hjelpeteam.  De skadde ble
funnet og fraktet ut, og alle "overlevde" ulykken.  - Jo
da, dette ville nok gått bra om situasjonen var reel,
hjelpelaget var raskt på plass, de beholdt roen og gjor-
de ingen alvorlige feil, sier MTB- lege Paal Methlie
umiddelbart etter øvelsen.  Han var til stede for å
observere og evaluere.  - Jeg så at gutta ble litt kalde
på slutten, det er vanskelige forhold å arbeide under.
Men det er tre uker siden sist jeg så dem, og det var
klare forbedringer å spore.  De var raske og effektive,
og sto på, forklarer legen.

Kokken tok kontrollen
Kristian Jansen er kokkelæring om bord på KNM
Valkyrien.  Ved siden av å servere god mat, må han
også ta i et tak som førstehjelper når uhellet er ute.  På
de båter som ikke har utdannede sanitetsassistenter er
det kokken som best kan akuttmedisin, og Kristian er
fornøyd med at de får øvd seg litt.  - Vi har jo ikke
daglig omgang med redningsarbeid, så øvelser er nød-
vendig for å holde kunnskapen ved like.  Heldigvis
har vi mye øvelser, sikkerhet kommer først, vet du,
sier han smilende.  Han var blant de som bidro mest
under havariøvelsen.  - Det var kaldt, men jeg er vel-
dig fornøyd med gjennomføringen.  Det gikk bra, og
jeg føler vi hadde god kontroll.

Av Joakim N.  Reigstad

Et kort besøk var alt
timeplanen tillot, men 
statssekretæren i
Forsvarsdepartementet var
godt fornøyd med det han
fikk se under Flotex, og tror
Sjøforsvaret treffer blink
når de trener på asymme-
triske trusler.  

AAllaarrmmeenn
gg åå rr ……

Raymond Vaage har tredjegrads forbrenning over store deler av
brystkassen, en livstruende tilstand, men takket være flott innsats
fra sanitetspersonellet overlevde også han havariet. (Øvelsesfoto)
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har følelsen av at dette begynner å bedre seg litt nå, forklarer
Heløe og bevilger seg et tilfreds smil.  

Profesjonalisering?
- Selvfølgelig trenger vi folk med lang fartstid om bord
ethvert fartøy.  Det er større behov for kompetanse, men jeg
er glad man har gått bort fra modellen der man skiftet ut
mannskaper på båtene en gang i året, da var jo fartøyene sjel-
den operative før langt ut på høsten.  De vernepliktige funge-
rer svært godt i dag, de er godt motiverte for oppgavene og
er dyktige, sier Heløe.  Han understreker også viktigheten av
de menige som rekrutteringsbasis for kommende matroser og
befal.  

- Gjennom verneplikten kan man finne de riktige mennes-
kene til å gjøre den beste jobben.  Det at de vernepliktige tri-
ves og gjør en god jobb tror jeg kan motivere dem til videre
tjeneste i Sjøforsvaret, også etter endt førstegangstjeneste.

Forbedringspotensial
Gunnar Heløe er svært tilfreds med besøket han gjorde under
Flotex.  - Jeg fikk snakke med mange vernepliktige og befal,
det virket som om de fleste hadde det bra.  Dessuten var det
svært interessant å se hvordan Norwegian Task Group
(NoTG) arbeider, forteller Heløe, som absolutt understreker
at det finnes ting å forbedre i Sjøforsvaret.  

- Det finnes mange uløste problemer, både på utstyr og
organiseringsplan, men blant mannskapet er folk stort sett
positive og profesjonelle på alle nivå.  Folk kan jobben sin,
avslutter en fornøyd og tilfreds statssekretær.

Av Joakim N.  Reigstad

kan jobben sin
F

oto: F
M

S

Asymmetrisk øving
Styrkesjef, kommandør Nils Johan Holte, fremholder at
FLOTEX i stor grad øver mot asymmetriske trusler.
Offensiv opptreden har vært viktige stikkord å få trent på
under de innledende fasene.  Kommandøren er svært opptatt
av at Sjøforsvaret skal være beredt for å takle den nye ope-
rasjonsformen som blir brukt i våre dager.  
Samtreningen av styrken har vært viktig under oppøvingen,
og Holte trekker spesielt frem Marinejegerne i den forbin-
delse.  - Det er viktig at Marinejegerkommandoen deltar når
hele Sjøforsvaret har slike øvelser.  Å få samtrent dem med
de øvrige avdelingene er en stor ressurs for oss.  De har

vært med på et titalls bordingøvelser og har virkelig synlig-
gjort hva slags kapasitet de står for, sier Holte
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KNM Maursund
ligger helt stille et
stykke unna
Harstad.  I messen
sitter orlogskap-
tein Gunnar Eide.
Han er sjef for
logistikkompaniet
ved Kystjeger-
kommandoen
(KJK) og vel godt
av KJK og strids-
båt 90 er avhengig
av et støttefartøy
for å kunne opere-
re.  - Containerne
på dekk inneholder
det meste kystje-
gerne trenger.  I
tillegg kan strids-
båtene få fylt driv-
stoff her, og det
hele kan gjøres
kjapt.  12 minutter
er det vanlige for
slike "pit- stop",
men jeg tror vi kan
presse det ned til
5-6 minutter, sier
han fornøyd.  Han
er også veldig til-
freds med KNM
Maursund og hen-
nes besetning.  

- Her er det aldri
et nei å få, samar-
beidet har vært
upåklagelig.  Men
så er det også en
absolutt forutset-
ning for kystjegerne at logistikk funge-
rer, sier orlogskapteinen.  

Klar til strid - også internasjonalt
Gerhardt Bagge er skipssjef om bord
KNM Valkyrien.  Kapteinløytnanten for-
teller gjerne om båtens viktige funksjon
for MTB'ene.  - Det er store vektbegrens-
ninger på en MTB, derfor er de avhengi-
ge av å kvitte seg med avfall og få nye
forsyninger ofte.  Samtidig har vi også

personell til stede som kan ta seg av min-
dre skader og feil på båtene.  Du kan si
vi er et slags verksted til sjøs, forklarer
sjefen.  KNM Valkyrien har mange lik-
hetstrekk med KNM Maursund, men den
er større, og har mer mannskap.  Det kre-
ves, for sammen med 21 MTB skvadron
er KNM Valkyrien innmeldt i FIST- sjø,
og vil ha en utøvende rolle i internasjo-
nale operasjoner.  - Jeg vil si det er en
unik båt.  Vi kan brukes til nesten alt.
Flotex gir oss muligheten til å bli enda

bedre på det vi kan.  Og under øvelsen
Northern Light skal vi få mulighet til å
samtrene enda bedre med
Kystjegerkommandoen, så er vi topp rus-
tet til å ta FIST- oppdrag, avslutter
Bagge.

Av Joakim N.  Reigstad

De er store, har mye last, enormt med kompetanse, og er
uunnværlige i strid.  Støttefartøyene blir ofte glemt, og ikke
nevnt.  Men uten dem hadde verken MTB'ene eller
Kystjegerne vært operative i særlig lang tid.

Flytende verksteder
F

oto:F
orsvaret
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Den første av de seks som møter oss er
fenrik Stein Engen.  Han er patruljefører,
og har ansvar for de fem andre guttene.
Ikke så rart egentlig, med syv år i
Kystjegerkommandoen vet han hvordan
ting er, og skal være.  - Jeg er stolt av
guttene, de viser allerede at de kan sam-
arbeide og finne løsninger.  Jeg håper de
en dag vil komme til et punkt der de er
villige til å gjøre nesten alt for hveran-
dre.  Det er kanskje målet.  Dette er gut-
ter med åtte- ni måneder igjen av første-
gangstjenesten, og mye kan skje på den
tid, forteller fenriken.  - Men nå gleder vi
oss mest til å få orden på disse gummibå-
tene, og komme oss til Trondenes…

"Grom" førstegangstjeneste
For det gjør kystjegerkompani alfa, de
bruker gummibåt når de forflytter seg,
og det gjør de smidig og med minimalt
av lydbruk.  - Vi pleier å ro det siste
stykket inn mot land for å bruke minst

mulig lyd, motorene bråker veldig vet
du, sier John Roger Rød, han er tyve år,
og båtmann i patruljen.  Han ser litt for-
tvilet bort på en av båtene, det er visst
noe feil med motoren.  - Det er jeg som
har ansvaret for at båtene virker når de
skal.  At det er nok drivstoff, at motorene
funker, at de ikke er for tungt lastet og
slike ting, forteller unggutten fra
Eidsvoll.  Under øvelse Flotex tilbrakte
han og resten av kystjegerne mesteparten
av tiden i kystlinjen.  Kun det aller mest
nødvendige kan de ta med seg ut i felten,
og det sier seg selv at flere dager i strekk
uten telt, bare granbar og sovepose kan
bli kaldt.  - Jo da, det kunne vært varme-
re, men dette er en skikkelig grom første-
gangstjeneste.  Vi får tøyet våre egne
grenser og prøvd ut litt forskjellig, sier
John Roger stolt.

Stolt sjef - uten tullinger på laget
Stolt er også kommandørkaptein Morten

Einbu, sjefen for kystjegerkommandoen.
- Tilbakemeldinger fra befalet tyder på at
dette er en av tidenes beste kontingenter.
Vi har selvfølgelig mye trening igjen før
målet nås.  Gutta skal bli eksperter på å
innhente informasjon om fiendens beve-
gelser.  De skal kunne rekognosere og
etablere kontroll over et område lynk-
japt, forteller Einbu.  Men det er ikke
stålmenn, unnfanget og født mellom tang
og tare ytterst i havgapet, oppfostret på
tran og torskelever, han ønsker til KJK.
- Vi er ute etter å finne ungdom som
tåler en utfordring, som vet å ta ansvar
for sine medsoldater og seg selv, og ikke
minst må de være innstilt på å pushe
egne grenser.  Bajaser og rotekopper har
vi ikke bruk for, avslutter kommandør-
kapteinen.

Av Joakim N.  Reigstad

- Ikke bruk for bajaser!

Sjefen for kystje-
gerne, komman-
dørkaptein Morten
Einbu ønsker
sunn, tenkende
ungdom til KJK.  
- De må tåle en
"trøkk", sier han.

Det er nesten helt stille.  Kun svake dønninger mot fjæresteinene og lyden
av en laber bris fra nordøst er alt som kan høres.  Med forsiktige skritt over
såpeglatte svaberg tar vi oss videre innover fjorden.  Det er kaldt, så kaldt
som det pleier å være i Nord- Norge i November, men noen har mer å tenke
på enn glatte svaberg og kulde.  Seks grønnkledde mennesker og to fulla-
stede gummibåter kommer til syne når vi runder neste knaus.  

For kystjeger-
kompani "Alfa"
er gummibåt
det beste frem-
komstmidlet.
Båtene er lette
å manøvrere og
kamuflere.  Ved
i landsetting av
en patrulje er
det mest hen-
siktsmessig å ty
til årene for å
komme det siste
stykket inn til
land, da bråker
det minst.

Foto:Joakim N.  Reigstad
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Geir Jordet 
Forventninger: - Det blir vel annerledes enn hva jeg er vant til.  Sikkert mye
køståing og mye kjefting.  Men jeg skal nok klare det.
Halvveis: - Vi vasker jo hele tiden, er ikke ferdige før langt på kveld.  Også er
det visst veldig viktig at vi hilser… de er nøye på det, kvartermesteren og fenri-
ken.
Ferdig: - Jeg lurer på om vi var heldige med befalet.  Det har gått bra, og vi har
blitt veldig flinke til å marsjere, men nå er jeg lei, sier Jordet som nå er adminis-
trasjonsassistent på Madla.

Thomas Brekke
Forventninger: - Det blir vel en tilværelse med lite søvn og lite penger.  Men
kanskje man kan bruke ukene til å komme i litt bedre form?
Halvveis: - Jeg er overrasket over hvor godt forhold vi etter hvert har fått til
befalet vårt.  Men det har vært lange køer og mye venting, likevel går det vel
stort sett bra.
Ferdig: - Det har vært mye slit dette ja.  Heldigvis har den siste uken vært rolig
og fin, men kvartermesteren virker veldig stresset, ikke at jeg bryr meg, for nå
skal jeg på MTB som maskinist, og det er jeg fornøyd med, sier Brekke.

Espen Norbakken
Forventninger: - Det blir vel en innføring i det militære liv, tellekanter, vasking
og marsjering.  Er litt spent på hvordan befalet er, har jo hørt at de kan finne på
mye rart.
Halvveis: - Det er veldig hektiske dager.  Heldigvis er fenriken og kvartermes-
teren hyggelige folk, som man kan snakke ordentlig med, selv om de forventer
at vi gjør det vi blir bedt om, og at vi gjør det skikkelig.
Ferdig: - Jeg synes det har gått bra, vi har hatt et godt samarbeid med troppsbe-
falet, ingen ekle episoder eller noe slikt.  Det eneste som er dumt er at dagene
har vært lange, så vi har ikke fått benyttet oss så mye av velferden, men nå skal
jeg på sambandskurs på Haakonsvern, sier Norbakken.

Håvard Helle
Forventninger: - Tja, jeg håper å treffe nye folk, komme i bedre form, og jeg
håper befalet ikke er noen drittsekker, har jo hørt litt av hvert.  Men det går sik-
kert bra.
Halvveis: - Nå har jeg flyttet over på siviltroppen, og skal ha siviltjeneste iste-
den.  Synes militærlivet var litt sløvt og uorganisert, men det er ikke så veldig
mye mer styring på ting her heller, vi spiller bare kort, håper jeg får begynne i
en ordentlig tjeneste snart.

Kim Henning Bjorheim
Forventninger: - Jeg har hørt at det er mange idioter som befal.  De tror de er
noe stort bare fordi de har gått befalsskolen.  Men det er vel bare å ta det som
det kommer.
Halvveis: - Det går bedre enn forventet, jeg er positivt overrasket.  Instruktørene
er greie, men vi kunne vært flere dager i felten, kanskje.
Ferdig: - Det har vært et veldig godt samhold i troppen, vi har hatt et greit for-
hold til troppsbefalet, og nå ser jeg frem til å komme til Oslo og Forsvarets
Mediesenter som fotograf.

Av Joakim N.  Reigstad

En god soldat blir til…
KNM HARALD HAARFAGRE: For noen uker siden, sto de
nølende på appellplassen, nye og ferske i militærlivet.  Lite visste
de om hva de kommende syv ukene ville gi dem av lærdom og
erfaring.  Hvem ville klare det? Hvem måtte gi opp? Vi fulgte
fem soldater gjennom rekruttskolen på Madla.  
Er det egentlig så ille som folk sier?

Geir Jordet 

Thomas Brekke

Espen Nordbakken

Håvard Helle

Kim Henning Bjørkheim
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Journalist, redaktør og forfatter Alf R Jacobsen har i høst
gitt ut "Forlis, Barentshavets uløste gåter" på H.  Aschehoug
& Co forlag.  Boken dreier seg i det alt vesentlige om forliset
av Utvik Senior.  Utvik Senior drev  garnfiske på egga vest av
Senja og havarerte  under dramatiske værforhold  17 febru-
ar 1978.  9 mann forsvant og vrakgods drev på land på ytre
Senja neste dag.  

Kommisjonen som leverte sin innstilling 18 jan 1979 skrev i sin innstilling at
man ikke kunne se bort fra at havariet skyldtes grunnstøting under overhen-
dige værforhold.  De pårørende slo seg ikke til ro med denne konklusjonen.
Jacobsen tok tak i saken etter hvert og kunne etter en tids arbeide bla med
KNM Tyr fraSjøforsvaret legge frem resultatet med at  hovedmotor og
ankerspill og annet vrakgods var funnet i  april 2002.  Dette fastslo at havari-
et hadde skjedd i åpent farvann med dybder omkring 35 meter.
Værforholdene var i hht vitner storm med orkanbyger og sjøhøyden vurdert
til 10 m +.  Forhold som for enhver sjømann er kritiske.

I tilegg til arbeidet med å fastlegge havariårsak for Utvik Senior har
Jacobsen i samarbeid med britiske interesser foretatt et omfattende arbeide
med å  klarlegge omstendighetene rundt forliset av den britisk tråleren Gaul
under en orkan i tidsrommet 8-10 februar 1974.  Dette har fått god dekning i
boken.  

Jacobsen har i tillegg gitt en omfattende  beskrivelse av en rekke andre for-
lis som har skjedd på kysten av Troms/ Finnmark og i Barentshavet etter
1945 

Boken er et vitnesbyrd om levekårene på Troms/ Finmark- kysten skrevet
av en som selv har opplevd utviklingen etter 1950.  Hans beundring og kjær-
lighet til befolkningen som i sannhet har arbeidet i motvind og etter egen
oppfatning  opplevd  liten forståelse hos myndighetene  sørpå for  de behov
som var tilstede spesielt under gjenreisingen av Nord-Troms og Finnmark, er
en viktig del av boken

Forfatterens kjærlighet til kystbefolkningen er det lett å slutte seg til.  Men
det blir vanskelig    når denne holdningen blir styrende når det skal bringes
klarhet i hvorfor de forkjellige forlis finner sted.  Forfatteren har falt for eget
grep når han i tillegg til de værmessige utfordringer  også blander inn den
storpolitiske situasjon  som vitterlig har  funnet sted i Barentshavet.  Dette
har gitt seg utslag i at stormaktene har drevet omfattende etterretningsarbeide
under høy grad av hemmelighold.  Dette hemmeligholdet har medført at
kystbefolkningen ikke har fått offisiell informasjon om aktivitetene selv om
fiskerne ved selvsyn så  hva som skjedde.  Denne mangelen på  kunnskap om
realitetene hos   lokalbefolkningen skapte en frykt og mistenksomhet til alt
som ikke var lett forklarlig.   Tidligere tiders tro  på  draugen har igjen opp-
stått i form av at det hele skyldtes : etterretninga, militære, russen eller ame-
rikanerne.

Fiskernes arbeidsforhold på  bankene og i Barentshavet er  dominert av
værforhold som er blant de hardeste i verden.  Storm og orkan oppstår med
kort varsel i over halvparten av året.  Forfatteren har erkjent dette  som en
forklaring ved flesteparten av forlisene.  Men når han selv har kommet i et
nært forhold til de etterlatte så har det blitt vanskelig  å   erkjenne at båter
brytes ned av overhendig vær.  Selv  dyktige skippere strekker tidvis  ikke til
og foretar  feilreaksjoner som ved enkelte høve fører til havari.

Storsamfunnet har heldigvis i de senere år erkjent disse forhold og skjerpet
lovgivningens krav til  fiskefartøyers stabilitet og styrke i konstruksjonene.
Likeså har sertifikatkravene blitt skjerpet for å øke kompetansen til  de som

har denne harde arbeidsplassen.  Når tiden er moden for partene på
kysten vil sikkert dette arbeidet  videreføres

Jeg skal ikke her gi uttrykk for noen oppfatning av hva som var
årsaken til at Utvik Senior  gikk ned.  Dette er gitt i oppdrag til en
ny kommisjon som ble nedsatt i sommer og som skal levere sin
innstilling høsten 2003.  Forfatteren har ikke hatt  tålmodighet til å
avvente denne kommisjonen.  Det er synd fordi kommisjonens
innstilling vil enten følge forfatterens oppfatning med de mistanker
dette vil reise eller så vil den konkludere annerledes.  Dette vil de
etterlatte måtte leve med ettersom forfatteren har identifisert seg
med deres sorg så lenge at  han er har blitt part i saken.

Av Kjell A.  Prytz

Kontreadmiral (P)

- Hadde ikke tålmodighet til å vente

KNM “Tyr” yter avgjørende bidrag til det sivile samfunn også.
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Stort hårete mål!
Det snakkes rekruttering i Sjøforsvaret om
dagen, og det går ikke en dag på Befalsskolen
for Sjøforsvaret (BSS) uten at en eller flere gode
forslag til "rekrutteringsstunt" klekkes ut.
Noen har idéer som nærmer seg kategorien
"finne opp kruttet på nytt", mens andre igjen

kommer med gode erfaringer av typen "dette
har vi forsøkt før med hell".   Det alle disse idé-
ene har felles, er at de kommer fra mennesker
som virkelig bryr seg og som føler et eierskap til
bedriften sin.

Det er ikke bare snakk når det gjelder
rekruttering, men det har også skjedd mye
på kort tid innenfor "rekruttering" i
Sjøforsvaret.  Sjef BSS, kommandørkap-
tein Per Jan Skjegstad valgte å utvide sko-
lens rekrutteringsavdeling, som nå teller to
offiserer og to menige, ved etableringen
sommeren 2002.   Generalinspektøren,
kontreadmiral Kjell Birger Olsen, har sam-
men med sin stabssjef, kommandør Vidar
Tollefsen, måttet tenke nytt for å skaffe
nok folk til sin organisasjon.
Generalinspektøren legger for dagen en
ung offisers pågangsmot og tøffhet når han
snakker om rekruttering som satsningsom-
råde.  Flaggkommandør og Sjef for
Kysteskadren, Trond Grytting, har også
brettet opp ermene, og sammen med Sjef
for Skoler, flaggkommandør Atle Karlsvik
ser det ut til at vi har fått en spennende kurs
på rekrutteringsskuta.  Det de alle kommu-
niserer er: "Vi må skaffe folk, og det kan
ikke gjøres av én person alene".

Hvordan skal vi skaffe folk ? Vi kan ikke
tvinge folk til, i sin videste betydning, å for-
svare landet, og vi kan i hvert fall ikke sette
oss tilbake å tro at personellet rekrutterer
seg selv.  Til tross for at dette har fungert i
tidligere år.  Nedgangen i søknadsmassen
gjennom de siste årene har likevel sin klare
tale.  Vi taper i kampen om ungdommen.
Vi taper fordi ungdommen bombarderes

med spennende, men
tildels intetsigende
utdanningsmuligheter
fra statlige og sivile
bedrifter i inn- og
utland som klarer å
selge produktet sitt.
Hvorfor klarer vi ikke
å selge produktet vårt,
og hva kan vi gjøre
for å snu denne tren-
den?  

Skal og må!
Vi skal og må selge produktet vårt, og vi
må gjøre dette ved å spille ungdommens
spill.  Rekrutteringsavdelingen på BSS har
satt kursen og ser at også andre i
Sjøforsvaret gjør det samme.  Vi har tro på
at det vi gjør skal fungere, og det er med
vissheten om at fallhøyden kan bli stor vi
setter ut på ferden mot varmere tall og ste-
kende god korpsånd.  Vi har et tettpakket
program denne våren, og vi har gode sam-
arbeidspartnere i mange leire.  Vi ønsker å
spille på alle strengene, og gjerne noen til,
men ser at vi bare er en liten brikke i et
mye større spill.  Vi trenger Sjøforsvaret i
ryggen, og Sjøforsvaret trenger Forsvaret
som støttespiller.  Vi trenger hvert enkelt
individ og hver enkel idé som surrer rundt i
hodet på Sjøforsvarets skjulte, men kreati-
ve sjeler.   Det er sammen vi skal selge pro-
duktet vårt, og det er sammen vi skal skape
en arbeidsplass slik vi vil ha den.  

Store mål
For å nå dit vi vil, må vi ha mål - store mål
- store hårete mål.   Harvard Business
School, (ref.  Steen Jensen, 2002) i USA
har forsket på trekk som kjennetegner ver-
dens mest suksessrike bedrifter.   Et av de
fremtredende trekkene ved en suksessfull
bedrift er de har store mål.  Sjøforsvaret
bør derfor ha store mål - BIG HAIRY
GOALS (BHG).  Vi må videre tørre å si
hvilke mål vi har, uten å være redd for
andres fordømmelse eller den mer påtageli-
ge tallenes tale.  Det har vært hevdet at de
bedriftene som forandrer verden, tør å utta-
le sine mål høyt.  Sjøforsvaret må derfor
rope målene sine høyt, skrike og skråle,
bråke og sørge for at alle hører oss.
Sjøforsvaret skal være en synlig, troverdig
og slagkraftig enhet.

Vi i rekrutteringsavdelingen på BSS
håper og forventer at alle som jobber i
bedriften "Sjøforsvaret" ser det ansvaret
hver enkelt av oss har i dette arbeidet.

Uten personell går ikke hjulene rundt i
bedriften vår, og hver enkelt arbeidstaker
kan bidra personlig til å skape oppmerk-
somhet om Sjøforsvaret.   

Dette kan gjøres ved enkle grep som å la
uniformen henge på kroppen og ikke i ska-
pet når en reiser til og fra jobb.  En kan
videre snakke med familie og venner om
det vi driver med, og ikke minst være synli-
ge, proaktive og entusiastiske.  Vi vet gjen-
nom forskning som er gjort på området at
vi må eksponere våre søkere for hva og
hvem vi er mens de fortsatt er unge.  Dette
fordi ungdommen tar valgene sine tidlig,
og dette gjelder jenter i større grad enn gut-
ter.  Visse ungdommer tar aldri valg, men
da er det å regne som et valg det og.   Vi
må altså eksponere oss for barn mens de
ennå er små, og de hentes jo like greit i uni-
form som i sivilt hver dag i barnhagen eller
på skolen.  Vi må skape trygghet, kunnskap
og oppmerksomhet gjennom å være en del
av samfunnet, og ikke mystifisere det vi
driver med mer enn nødvendig for å ivareta
rikets sikkerhet.  Vi må ut til folket, og net-
topp dette skal BSS gjøre i året som kom-
mer.  Vi skal ut til folket! Her er en stor
hårete liste over noen av de aktiviteter som
BSS skal gjennomføre i vårsemesteret, og
alle aktivitetene har som et stort hårete mål
å snu nedgangen i antall søknader til en
positiv og eksplosiv vekst:

Tidlig februar 2003:
BSS arrangerer Jentecamp på Norefjell i
regi av Forsvarets Mediesenter (FMS).  En
stor suksess fra i fjor gjentas med BSS i
førersetet.  En camp av jenter for jenter, for
å øke jenters kunnskap og interesse for
Forsvaret.  

21-23 februar 2003:
BSS kjører et kombinert rekrutterings-, vel-
ferds- og idrettsarrangement i Hemsedal.
Vi reiser opp og står ski i feltuniform hele
helgen.  Vi skal kjøre konkurranser i bak-
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ken, lage hygge for elever og ansatte, samt
skape positiv liv og røre i Hemsedal Skisenter.
BSS samarbeider her først og fremst med
Forsvarets Mediesenter, men også andre aktø-
rer vil være med denne helgen.  Et sted mel-
lom 50-100 uniformer i fri flyt nedover bakke-
ne, midt i sentrum av sunn, norsk ungdom.

Uke 11 og uke 12 (tentativt):
SJKE har satt av 14 dager i års programmet
utelukkende til rekruttering.  I denne perioden
skal deler av flåten, som ikke er knyttet opp i
andre oppdrag, seile fra by til by langs den
norske kyst og skape oppmerksomhet om
Sjøforsvaret.  BSS er prosjektansvarlige for
rekrutteringsaktiviteten knyttet til dette toktet,
og planlegger en storstilt reklamefilmkampan-
je i forkant av toktet for å informere ungdom-
men om hvor og når de bare må møte på kaia.
I hver enkelt havn skal vi ha konkurranser,
foredrag, omvisninger og mye annet.  Kjente
profiler fra tv og radio vil være med å profile-
re oss i disse ukene.  

Uke 14
Marinens årsdag 3-6 april i Bergen.
Sjøforsvarets skoler deltar med rekrutterings-
stand og direktesendinger på P4 alle dager.

Vennskap
Videre, arbeid som ikke er knyttet til datoer
foregår hver dag på BSS.  Det er her naturlig å
si noe om situasjonen i forhold til vår venn-
skapsbedrift P4.  Situasjonen har ikke foran-
dret seg for oss, og Rune Brynhildsen har for-
sikret BSS om at vi fortsatt er venner i året

som kommer.  Sammen skal vi skape godt
radiostoff, og det er Sjøforsvaret som er det
gode stoffet.  Vi har mange idéer på  tegne-
brettet, men det kan ikke stikkes under en stol
at retningen oppstyret rundt konsesjonssøkna-
den har ført P4 i har gjort dem noe medtatte.
Vi som venner skal bidra med vårt for å gi P4
et godt år, og her er alle forslag gode forslag.
Vi håper derfor Sjøforsvaret forteller oss om
hvor og når vi kan ta P4 med på tur.

BSS har i 2002 satt rekord i antall rekrutte-
ringsoffiserer i samme avdeling.  Vi har per i
dag 18 sertifiserte rekrutteringsoffiserer, det
vil si offiserer som har gått rekrutteringskurs i
regi av FMS.  Det står respekt av en Sjef som
investerer så mye penger i å kurse personellet
sitt, og flere sjefer har sett verdien av disse
kursene.  FMS reiser derfor til Bergen for å
kjøre intensivkurs i "hvordan rekruttere" for
Kysteskadren i januar/februar 2003.  Det er
likevel ikke slik at det er bare offiserer med
kurs som har anledning til å rekruttere, men
det synes som en klar fordel at flest mulig av
offiserskorpset er informert om hvilke krav,
linjer og andre forhold som gjelder til enhver
tid.  Prate om Sjøforsvaret kan alle gjøre.
Gjør det !!!

BSS har etablert en intern rekrutteringsidé-
gruppe, som skal sikre at vi får inn gode idéer
og at hver enkelt av disse idéene blir vurdert
og videreutviklet om mulig.  Denne består av
ansatte som har vist interesse for rekruttering,
og som ønsker å gjøre noe mer enn å bare pra-
te.

Nesten hver dag denne våren har BSS offi-
serer/befal ute på skolebesøk, eller skoler på

besøk hos oss.  Vi deltar på utdanningsmesser,
veldedighet og kjører aktivitets dager for
idrettseliten.  Vi har hatt god dekning i media,
både på lokal tv og i lokal aviser.  Riksmedia
henter ofte stoff fra lokalmedia, slik at vi
ønsker å fortsette med dette.  Vi byr på oss
selv, og forsøker å stille opp når lokalsamfun-
net ber om vår hjelp.  Vi har ungdomselever
på utplassering hos oss, og vi gir intervjuer og
bidrag til skoleoppgaver og foredrag.  

I året som har gått har vi lagt grunnlaget for
å få med flest mulig av egen avdeling på de
prosjekter vi har iverksatt, og dette har vært
med på å heve korpsånden innad på BSS.  Vi
ønsker å fortsette i samme bane og med sam-
me høye tempoet, og på denne måten heve tro-
en på at vi skal nå våre mål og at fregattene
våre har det personellet de trenger når de sjø-
settes i 2005.

Dette innlegget avsluttes med en appell til alle
ansatte i Sjøforsvaret:

Vi må score målene og sende de riktige pas-
ningene mens kampen er i gang.  Når domme-
ren blåser av kampen er det lite vi kan gjøre
med resultatet.   

Sett dere store, hårete mål !!!
Av Pia Width
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Samferdselsdepartementet, UD,
Nærings og handelsdepartementet,
Kystdirektoratet og Norges
Rederiforbund var representert sammen
med en god porsjon offiserer fra
Sjøforsvaret.  Tema for dagen var
Commander C.S.  Beurzes orientering
om NCAGS.
NCAGS handler om fire ting.  Støtte til
egne skip, støtte av egnes skips interes-
ser, støtte til egen økonomi og støtte av
militære styrker.  Konseptet NCAGS
skal være fleksibelt og passe alle situa-
sjoner.

Interessefelt
- Etter Gulf- krigen i 1991 begynte man
å forstå at det tradisjonsrike konseptet
Naval Controll of Shipping var utrang-
ert.  Vi gikk i gang med å utarbeide en

ny og mer fleksibel metode for å sikre
så vel militær som sivil skipsfart i krise
og krigssituasjoner, forteller Beurze
umiddelbart etter at han har avsluttet et
flere timers langt foredrag om NCAGS
ved Forsvarets Overkommando.  - Litt
enkelt sagt går NCAGS ut på å beskytte
sivil skipsfart gjennom informasjonsut-
veksling, rådgiving, ruting, ledsagelse
og eventuell konvoiering, forklarer han.

Mer fleksibelt samarbeid i NATO  
NCAGS handler om å finne felles løs-
ninger innad i NATO.  Ideen er at man
en dag skal kunne kombinere alle de uli-
ke kapasitetene som ligger i de forskjel-
lige NATO-landenes marine.  Et mer
fleksibelt alternativ enn Naval Controll
of Shipping.  - Og samtidig håper vi å
kunne bedre forholdene mellom sivil og

militær skipsfart.  Clouet er at militære
fartøy kan hjelpe sivile å finne en trygg
led, men like fult skal sivile fartøy kun-
ne hjelpe militære, om det skulle være
nødvendig, understreker han.  Men selv
om det er heller sjelden norske fartøy
havner i klammeri langs norskekysten,
er NCAGS like fult viktig i dagens situ-
asjon.  - 9% av all skipsfart i verden er
norsk, sier kommandørkaptein Jørund
Kyrjeeide.  Han er NCAGS inspektør og
en viktig brikke i det store spillet rundt
trygghet til havs.  - Norske skip kan
havne i konflikter mange steder i ver-
den.  Da er det gunstig å få hjelp så snart
som mulig, og gjennom NCAGS og
NATO gjør vi dette mulig, forteller
kommandørkapteinen.

Av Joakim N.  Reigstad

Slik oppsummerte Commander C.  S.  Beurze omleggingen av NATOs Naval
Controll of Shipping til det mye mer fleksible og fengende NCAGS - en forkortelse
du bør merke deg! "Naval Controll and Guidence of Shipping" er den nye betegnel-
sen på hvordan militære fartøy kan yte hjelp til sivile skip, og omvendt.

- Control is "out", Co-operation is "in"!
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Et av de første oppdragene Sjørigsskolens
nye sjef, kommandør Tor Vestlie, hadde, var
å ønske Statsraad Lemkuhl hjem etter sitt
lange tokt.

På skolebenken med "Statsraaden" var ikke bare solskinn, blått
hav og karibiske øyer for førsteårs-kadettene.  Det var også 10
uker med studier, null privatliv og hardt arbeid.  I sjøen var
døgnet for kadettene delt opp i like deler vakt, hvile og frivakt.
En stor del av frivakten gikk dessuten med til undervisning.
På timeplanen stod internasjonal politikk, sjømakt, lederskaps-
fag og engelsk.  Timeplan for ett (av tre) vaktkvarter så slik ut: 
0400 - 1200: 8 timer frivakt
1600 - 2400: 8 timer hvile
2400 - 0400: 4 timer vakt.
1200 - 1600: 4 timer vak
Kadettene har hatt minimalt med privatliv under toktet.  Når
kadettene har vakt, er de for eksempel rormann, utkikk, bøye-
vakt, brannvakt eller navigatør.  Resten av vaktkvarteret på
totalt 26 skal være tilgjengelig for seilmanøvre og skipsarbeid.
Etter hvert vil kadettene også få vaktlederoppgaver og overta
ledelsen av båten mer og mer.

Statsraad Lehmkuhl fikk også besøk av Statsråd Devold i
Karibien.  I gjesteboken skre hun:
“Tusen takk til offiserer, besetning og kadetter ombord på
KNM Statsraad Lehmkuhl for fantastisk interessante dager

ombord på innseilingen fra Karibien mot Norfolk, USA.
Reisen startet med mottagelse på Barbados for å markere
Statsraad Lehmkuhls første tokt med Sjøforsvaret, i Thor
Heyerdals kjølvann.  Deretter har vi deltatt i undervisningen
med kadettene, holdt foredrag om sikkerhetspolitikk og obser-
vert kadettenes arbeid dag og natt.  Det har vært imponerende,
og gitt uttrykk for godt sjømannskap, mestring og militær opp-
læring på sitt beste.  Lykke til med resten av toktet!”

Forsvarsministeren er vel trent, og tar utfordringer på strak
arm.  Et program var lagt opp med tanke på at hun skulle få
oppleve et utsnitt av livet om bord, både dag og natt.  Selv
holdt hun et foredrag om sikkerhetspolitikk for samtlige om
bord, noe som ble meget godt mottatt.  
Positivt forbauset ble kadettene da Forsvarsministeren uten å
nøle og uten tilvenning i høyden, entret riggen og gikk like
opp på røylen (øverste råen).  Dette er en sjelden prestasjon,
men i følge henne selv eier hun ikke frykt for å bevege seg i
høyden.
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Kundepost B Returadresse
Sjøforsvarsstaben

Oslo mil/Huseby
0016 Oslo

184 personer. Det er hva den nyopprettede for-
svarsstaben skal bestå av. Det "nye" integrerte
Forsvarsdepartementet tilføres drøyt 100 militære
og blir på 300 personer.

Flaggkommandør Anders S. Veel er en krumtapp i
arbeidet med hvordan Forsvarsstaben skal se ut. Ikke
minst blir det et magisk kunststykke å la personell føl-
ge oppgavene; m.a.o. å få til forsvarsgrenstaber som
kan jobbe reelt ut fra hvilket ansvar og hvilke oppga-
ver de har. Forsvarsministeren har ved flere anledning-
er i klartekst sagt at hun vil ha "sterke og synlige gene-
ralinspektører". I forsvarssammenheng er det GI'ene
som har hovedansvaret for å gjennomføre oppdrag og
påse at beslutninger følges opp. 

Forsvarssjefen skal ha to parallelle funksjoner. Han
skal være etatssjef for Forsvarets Militære
Organisasjon (FMO), og ha en viktig rolle i departe-
mentet som øverste militære rådgiver for forsvarsmi-
nisteren. 

Forsvarsdepartementet skal ha ansvar for den strate-
giske ledelsen og styringen av Forsvaret, og ivareta
forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål.
Forsvarsdepartementet skal organiseres i avdelinger, i
tråd med alminnelig praksis i statsforvaltningen. Hver
avdeling organiseres i spesifiserte seksjoner i tråd med
avdelingenes kjerneoppgaver. Prosjekt- og gruppear-
beid på tvers av avdelinger vil bli en mer benyttet
arbeidsform enn tidligere. Militært og sivilt ansatte vil
plasseres på alle nivåer i departementet, for å sikre
størst mulig grad av sivil-militær integrasjon i FD.

Av Kjell A. Bratli
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“Anorektisk ledelsesapparat”
De militære arbeidstagerorganisasjonene BFO og NOF skriver i en felles pressemelding “at de er forbauset over at
Forsvarsministeren har besluttet at det nye ledelsesapparatet skal gis en vesentlig lavere bemanning enn det som er
nødvendig. Organisasjonene betviler at et anorektisk ledelsesapparat er det som skal til for å lose Forsvaret gjennom
omstillingen. Det er også verd å merke seg at det overordnede ledelses elementet er nesten dobbelt så stort som den
utøvende Forsvarsstaben. Det kan nesten se ut som om det har vært en underliggende agenda å bevare sivile arbeids-
plasser i departementet. Organisasjonene stiller også spørsmål ved hvorvidt Forsvarssjefen kan leve med en løsning
hvor det kun er Forsvaret som tar reduksjonene. Hans synspunkter kan neppe ha blitt hørt.”

Eks-stabssjef 
i ISL-seilas


