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Vellykket admiralforsamling
Admiral-
forsamlingen
ombord på
"Christian
Radich" var  på
alle måter vel-
lykket. SIOF var
invitert som GIS'
gjester på hans
årlige båttur for
de mørkeblå i
Osloområdet.
Turen var både
nyttig og hygge-
lig. GIS orien-
terte om "ståa"
og det ble god
tid til sosialt
samvær. Du
finner årsmøte-
referatet på side
6 og 7.

Global energikrise
utfordrer Forsvaret
Av Einar Kr. Holtet,
orlogskaptein og
styremedlem i SIOF.

Opptøyer og de-
monstrasjoner
mot høye bensin-
priser er et varsel
om global energi-

krise. Det er en
krise som energi-
staten Norge må
ta alvorlig. Den
kan for fremtiden
bli vår strategiske
utfordring num-

Forts. side 2

GIS, Jan Erik Finseth holder dagens orientering. (Foto: Arthur Taubo)

Jegervåpenet leverer Se side 8 og 9
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mer én. Da er det ikke
nok å skryte av at vi har
”verdens mest moderne
marine”. Vi må ha vel-
trente besetninger og
kompetente folk til å
bemanne alle posisjo-
ner ombord.

Dette kravet smerter allerede som
en Forsvarets achilleshæl. Men
bevisstheten om personellbehovet
de nærmeste ti år går til gjengjeld
tydelig frem av Regjeringens
langtidsplan for Forsvaret, som ble
vedtatt av Stortinget 19. juni og
som dekker perioden 2009-2012.

I denne planen har Regjeringen
”tatt grep” så det monner.  For
Sjøforsvarets del skal det skje en

Global energikrise
utfordrer Forsvaret

Forts fra side 1 kraftsamling av styrkeproduksjon og
kompetanseløft, og det meste
konsentreres ved hovedbasen
Haakonsvern i Bergen.

Her finnes fra før blant
annet:
•  Kysteskadren med flåten
•  Kystvaktstasjonen for Sør-
   Norge (KV Sør)
•  Sjøkrigsskolen
•  Sjøforsvarets maritime
    kompetansesenter KNM Torden-
    skiold
•  Sterke logistikkelementer
•  Tørrdokkapasitet (skal utvides)

Og hit kommer:
•  Generalinspektøren for
     Sjøforsvaret og Sjøforsvars-
     staben
•  Sjøforsvarets befalsskole
•  Sjøforsvarets rekruttskole (flyttes
    fra Madla ved Stavanger)

Forutsigbarhet for personellet – nær

sagt fra vugge til grav – har vært
viktig ved utformingen av Stor-
tingsproposisjon 48 (langtids-
planen).  Med dette resonnementet
har Regjeringen vist at man i alle
fall ønsker å ta personellets
velferds- og familiekrav på alvor i
en moderne tid. Vel har det sine
svakheter å kraftsamle enda større
deler av Sjøforsvaret på en base i
Bergen, både personellmessig og
militærstrategisk.  Men løsningen
er antakelig optimal, økonomisk,
teknisk og velferdsmessig.

Forsvarets
kjernefunksjon
Ut fra denne basen skal Sjøforsva-
ret vise muskler og tenner.  Vi har
en minimumsmarine, men den skal
ha en troverdig evne til å bruke
militær makt og således oppfylle
sin del av Forsvarets kjerne-
funksjon.

Langtidsplanen

Forts. neste side
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Langtidsplanen

Forts. neste side

Forts fra forrige side

Norge får i alt fem nye fregatter,
hvorav to allerede er levert og i
drift (KNM Fridtjof Nansen og
KNM Roald Amundsen). De
nærmeste par årene vil også seks
nye MTBer av typen SKJOLD
være klare til oppdrag, med
ytterst avansert utstyr og nye
våpensystemer.

For i det hele tatt å kunne snakke
om en troverdig evne til å bruke
militær makt, må Sjøforsvaret ha
et utdannings- og øvingsapparat
som holder. Fartøyene må driftes
og vil i flere tilfeller trenge
dobbelt besetning for kontinuerlig
drift. Folk må trenes – over hele
fjæla! Ikke minst i spesial-
oppgaver. I dag deltar Sjøforsva-
ret med høyt kvalifiserte spesial-
enheter i utlandet, spesielt i
Afghanistan. Det betyr at lærer-
krefter så å si eksporteres for å
ivareta Norges oppgaver interna-
sjonalt. Og topp kvalifiserte
norske instruktører vil til enhver
tid befinne seg i utlandet.  Der-
med vil det kreve økte anstrengel-
ser i Norge for å få formidlet
kompetanse på spesialoppgaver
til nye kull av befal og offiserer
på Haakonsvern.

Til Bjørvika uten øvelse?
Uten intensiv trening i fredstid vil
Forsvaret ikke kunne oppfylle sin
kjernefunksjon i krise og krig.  Så
enkelt er det. Man kan ikke sende et
fotballag til EM med en dags trening
pr. uke bak seg som ballast. Og det
ville være særdeles synd dersom
Den norske Opera og Ballett skulle
fremføre ”Nøtteknekkeren” til jul –
uten mer enn et par timers øvelser
bak seg i løpet av høsten, glemt og
forgotten.

I St.prp. 48 brukes begrepet ”tilste-
deværelse” flittig som en beskri-
velse av Sjøforsvarets hovedopp-
gave i våre nærområder. Det er
gledelig. Men for å kunne løse
oppgaven må de norske enhetene ha
topp utdannelse, oppdatering og
trening.

Oppbygging og videreutvikling av
kompetanse er hovedproduktet i
fredstid, med tanke på effektiv
styrkeproduksjon for krise og
konflikt.  Den økonomiske siden av
dette er marginal i forhold til
totalbudsjettet, men utgjør nødven-
dige tilleggsutgifter. Sjøforsvaret må
ha penger til stillinger og kontinuer-
lig drift. Uten dette er man hjelpe-
løse – selv med den mest avanserte
elektronikk til hjelp.

Viktige endringer
Den nye basestrukturen for
Sjøforsvaret innebærer drastisk
omstilling i arbeid og tenkemåte.
Prinsippet  er i første rekke
ønsket om å kombinere arenaene
for utdanning og operativ
virksdomhet.  Her har Regjerin-
gen (og Stortinget) frembrakt et
Columbi egg som kan vise seg
verdifullt og gi gode synergier.
Hovedtrekkene for øvrig er:

•  Sjøforsvarsstaben ”løftes” ut
    av Forsvarsstaben og flyttes til
   Bergen
• Nye NH-90 helikoptre innfases
    på fregatter og deler av
    Kystvakten
•  Olavsvern base ved Tromsø
    blir nedlagt.
•  Nytt logistikkfartøy erstatter
    de gamle KNM Valkyrien og
    KNM Tyr.

Det er ingen tvil om at Regjerin-
gen (og Stortinget) har gått inn
for å ta Generalinspektøren
(GIS) og hans sjøforsvarsstab
(SST) ut av Forsvarsstaben. For
å tydeliggjøre en ny ledelses-
struktur har Regjeringen i sin
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Forts fra forrige side

Langtidsplanen

proposisjon valgt å
flytte hele Sjøforsvars-
staben til ”nye”
Bergen. Det går klart
frem at SST skal slås
sammen med underlig-
gende nivå og
kompetansemiljø (pkt.
6.6.3 i proposisjonen).
I punkt 7.4.2 under-
streker Regjeringen at
SST skal skilles ut av
Forsvarsstaben: ”Den
mest vesentlige
endringen er etablering
av et tydelig ledelses-
nivå der
generalinspektørene og
deres stabsfunksjoner
organiseres utenfor
Forsvarsstaben som et
underliggende nivå til
denne”.

Den operative
forsvarsledelsen
Regjeringen anbefaler
i langtidsplanen at
virksomheten i
Forsvarets Felles-
operative Hovedkvar-
ter (FOHK) og
Landsdelskommando
Nord-Norge (LDKN)
samles, og at det
etableres ett Forsvarets
Operative Hovedkvar-
ter. Dette vil ifølge

langtidsplanen bli lagt til
Reitan ved Bodø, ikke
minst av hensyn til
nordområdenes sentrale
betydning.
På Jåttå ved Stavanger
fortsetter NATO sin
tilstedeværelse i Joint
Warfare Center (JWC), og
Norges forpliktelser som
vertsland overfor JWC
skal ivaretas fullt ut.

Hæren
Satsingen fortsetter i de
geografiske tyngdepunkt-
ene Indre Troms og
Østerdalen garnison.
Jegerkompaniet flyttes fra
Porsanger i Finnmark til
Setermoen i Troms.
Porsangmoen avvikles
som base for Hæren.  I en
fjernere fremtid kan
Regjeringen tenke seg å
drøfte sammenslutning av
Hæren og Heimevernet.

Luftforsvaret
Regjeringen anbefaler å
videreføre bredden av
dagens kapasiteter i
Luftforsvaret. Det betyr
blant annet at 335 skva-
dron på Gardermoen
videreføres der. 334
skvadron, 337 skvadron
og 339 skvadron skal
organiseres under en felles

ledelse på Bardufoss
flystasjon.  Sola flystasjon
skal legges ned, og
Luftforsvarets rekrutt-
utdanning flyttes til
Kjevik.

Heimevernet
Det etableres to nye HV-
distrikter til erstatning for
fire distrikter som legges
ned.
Et nytt distrikt vil omfatte
Agder-fylkene og Roga-
land, med distriktsstab i
Vatneleiren på Sandnes.
Det andre nye distriktet
omfatter Finnmark fylke

og får distriktsstab på
Høybuktmoen, Kirke-
nes.

Heimevernets
utdanningsvirksomhet
på Værnes skal legges
ned.
Kommandantskapet på
Kongsvinger festning
skal kommandomessig
overføres fra
Opplandske HV-
distrikt 05 til Forsvars-
staben.
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KNM Horten til salgs

Sjøforsvaret har
tatt farvel med
KNM Horten.
Med marine-
sjefen og
fregattsjefen til
stede ble det
halt kommando
for aller siste
gang.

Av Ragnhild Thomsen
Thornam
 - Det er alltid vemodig
å ta farvel med et
fartøy. Likevel marke-
rer denne dagen at vi
legger den gamle
strukturen bak oss og at
vi nå for alvor er ute av
vekslingsfeltet, sa
kommandør Bjørn
Egenberg, sjef for
Fregattvåpenet under en
avslutningsseremoni på
Haakonsvern forleden.
Sammen med flagg-
kommandør Håkon

Tronstad, sjef for Kyst-
eskadren, overvar han den
siste kommandohalen.
Ungt fartøy

KNM Horten ble levert
til Sjøforsvaret i april
1978. Med 30 års tjeneste
er det et relativt ungt
fartøy for Fregattvåpenet,
hvor fartøyene har hatt en
gjennomsnittsalder på
nærmere 40 år. KNM
Horten har fylt mange
ulike roller i Sjøforsvaret,
og mange offiserer har
derfor et forhold til
fartøyet. Det ble opprinne-
lig bygget som forsynings-
skip eller logistikkfartøy
for MTBer og Under-
vannsbåter. Siden har
fartøyet blant annet vært
kongeskip, assisterende
kongeskip, skolefartøy og
kommandofartøy for
Norwegian Task Group
(NorTG).

Takket
besetningen
Den siste tiden har
imidlertid KNM Horten

spilt en sentral rolle i
kursing og klargjøring av
besetninger til de nye
fregattene i Fridtjof
Nansen-klassen. Det har
fungert som losjiskip,
kontor og blitt benyttet til
å bygge og bevare
kompetansen til perso-
nell. Hortens besetning
har imponert våpen-
sjefen.

- Jeg vil takke KNM
Hortens faste besetning.
Dere har vært en liten,
men viktig brikke ved
innfasingen av våre nye
fregatter, understreket
Egenberg og fortsatte:
- Det har vært uunngåelig
at våre nye fartøyer har
fått mye fokus i de senere
årene, og at dere på en
måte har operert i
skyggen av de nye. Dette
har dere taklet godt.
Egenberg påpeker at
Hortens innsats har gitt
besetningene på de nye
fregattene en ”flying
start”.
- Faktisk har vi en

utfordring når det
gjelder å underbringe
fremtidige besetninger
til de neste fregattene,
Helge Ingstad og Thor
Heyerdahl. Ros går
derfor til de som planla
å bruke KNM Horten i
opplæringsfasen

Overleveres
FLO
KNM Horten utførte
også andre viktige
oppgaver helt til siste
slutt. Blant annet
fungerte det som
logistikkfartøy utenfor
Skottland for to år
siden. I fjor sommer
var fartøyet travelt
opptatt med oppdrag
for Kongehuset, i
tillegg til viktige tokt til
Svalbard og
Severomorsk.
KNM Horten overleve-
res nå fra fregatt-
våpenet til Forsvarets
logistikkorganisasjon
(FLO), som legger
fartøyet ut for salg.

SIOF-medlem Jan P. Jansen debarkerer KNM Horten
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Referat fra SIOFs
admiralforsamling 2008
Admiralforsamlingen ble avholdt om
bord på Christian Radich, 18. juni
2008 kl. 16.00

Til stede:
Liv Hegna, Einar Kr. Holtet, Torje Braadland, Ole
Andreas Uttberg, Hans Kristian Svensholt,
Kjell Birger Olsen, Torunn E. Gjerustad, Hans
Christian Østrem, Erik Irgens, Dag Taubo,
Arthur Taubo, Per Høiby, Per Andre Marum, Jon
Magnus, Arvid Weber Skjærpe, Louise Bastviken og
Jan Ketil Steine.

1. Åpning og konstituering
Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og
dagsorden. Som ordstyrer og referent ble
Ole Andreas Uttberg valgt.

2.  Årsberetning
Styrets årsberetning for 2007/2008 ble godkjent.

3.  Regnskap
Regnskapet for 2007 ble godkjent. Revisors beretning
ble tatt til etterretning.

4.  Kontingent
Kontingenten fastsatt ble fastsatt uendret til kroner
150.

5. Valg
Følgende styre ble gjenvalgt enstemmig:
Ole Andreas Uttberg, styreleder
Einar Kr. Holtet, styremedlem
Liv Hegna, styremedlem
Torje Braadland, styremedlem
Halvor Molland, varamedlem

Valgkomiteen ble gjenvalgt, og består av:
Erik Irgens
Torunn L. Gjerustad

Som revisor ble Terje Løyning gjenvalgt.

6. Innkommet forslag
Æresmedlem Hans Kristian Svensholt redegjorde for
Langtidsproposisjonen og generalinspektørene. Flere
medlemmer fikk ordet. Det ble gitt uttrykk for støtte
for saken, og flere etterlyste flere diskusjonsmøter i
regi av Sjømilitært Forum og/eller SIOF-samlinger.

Det ble besluttet at foreningen arbeider videre med
saken. Svensholt påtok seg ansvaret for å koordinere
arbeidet med saken.

7. Eventuelt
Styret informerte om at det er 20 års jubileum for
foreningen til neste år.

Erik Irgens informerte om at han er nylig er valgt inn i
styret i NROF, samt arbeidet med CIOR.Bildene fra admiralforsamlingen er tatt av Arthur Taubo
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STATUS GENERALINSPEKTØRENE
ETTER STP 48

Æresmedlem i SIOF, Hans
Kr. Svensholt tar opp et
viktig tema.

I henhold til St.p. 48
skal generalinspektør-
ene organiseres
utenfor forsvarsstaben
som et underliggende
nivå til denne. GIH
m/stab skal flyttes til
Bardufoss og GIS m/
stab til HOS. Plasse-
ring GIL skal beslut-
tes senere og GIHV
skal forbli i Oslo. Den
eneste begrunnelse
for dette vedtaket er
at det vil sikre et
”robust og tydelig
ledelsesnivå” som
igjen vil medføre en
”funksjonell og
hierarkisk ryddighet”.
Dette betyr i klartekst
at generalinspektør-
ene ikke lenger er en
del av Forsvarets
øverste ledelse. Deres
hovedoppgave blir
fremdeles styrke-
produksjon, men på et
lavere nivå enn
tidligere.
Vedtaket kan neppe
tolkes på annen måte
enn at dette er et
forsøk på ytterligere

sentralisering av makt og
dessuten en makt-
forskyvning i retning mot
Forsvarsdepartementet.
Forsvarssjefen og Forsva-
rets øverste ledelse blir
svekket ved at
generalinspektørene ikke
lenger er kontinuerlig og
personlig representert i
Forsvarssjefens leder-
gruppe. Kompetansen som

generalinspektørene m/
staber besitter kan ikke
erstattes og det medfører
en dårligere kvalitetssik-
ring av viktige beslutninger
som fattes av forsvarsle-
delsen. Generalinspektør-
ene kan selvsagt bli
rådspurt selv om de
befinner seg på et lavere
nivå og ikke lenger fysisk
sitter i Oslo, men deres
påvirkningsmuligheter blir
sterkt svekket når de ikke
lenger er en del av ledel-
sen, og heller ikke i daglig
kontakt med denne.
Vedtaket om å degradere
generalinspektørene er
ikke bare en svekkelse av
Forsvarets øverste ledelse
og Forsvarssjefens evne til
helhetlig planlegging, men
medfører også alvorlige
negative konsekvenser for
forsvarsgrenenes mulighe-
ter til å få gjennom og
vinne gehør for sine
merkesaker. Generalin-
spektøren er forsvarsgren-
ens fremste talsmann og
har til nå hatt totalansvaret
for å sikre en tilfredsstil-
lende utvikling og
ivaretakelse av forsvars-
grenens interesser. Her-
under ligger blant annet
perspektivplaner både for
personell og materiell.
Ved at forsvarsstaben nå
blir et overordnet nivå blir
generalinspektørens
innflytelse generelt
redusert og det kan videre
medføre at saker som er
viktige for personellet i
den enkelte forsvarsgren
ikke får den nødvendige
oppmerksomhet i forsvars-
staben.
I henhold til St.p 48 skal
generalinspektørene
fremdeles inneha en viktig
funksjon i fremtidens
Forsvar, men det forelig-
gende vedtak kan bety at
dette nærmest blir å
betrakte som en illusjon.
Dersom stillingen fremde-
les skal ha sin berettigelse
må følgende kriterier
ivaretas:
 - Generalinspektøren må
være en del av Forsvarets
øverste ledelse – både for

å kunne bidra til en
effektiv helhetsstyring
av forsvaret og for å
sikre ivaretakelse av
forsvarsgrenens
særinteresser.
 - Daglig nærhet til
Forsvarssjefen og
ledelsesapparatet er
meget viktig for
effektiv utnyttelse av
generalinspektørens
kompetanse. Dette
betyr stasjon Oslo.
 - Generalinspektøren
må få tilbake
forvaltnings-
myndighet av
forsvarsgrenens
personell og fortsatt
ha ansvar for
perspektivplan
materiell.
- Generalinspektøren
er Forsvarssjefens
rådgiver både med
hensyn på personell
og materiellsaker og
må følgelig gis
optimale muligheter
til å ivareta dette
oppdraget. Dette
betyr stasjon Oslo.
Stillingen som
generalinspektør ble
opprettet i 1970. I
hele denne perioden
har generalinspektør-
ene i realiteten vært
sjefer for de respek-
tive forsvarsgrenene
og hatt sentrale og
viktige posisjoner i
forsvarets øverste
ledelse. Begrunnelsen
for flytting og
degradering av
generalinspektørene
er ulogisk og vanske-
lig å forstå.. Konse-
kvensen av vedtaket
blir at forsvars-
ledelsens evne til
styring og planlegging
blir sterkt svekket.
Det bør være tungt-
veiende at både
nåværende og
tidligere Forsvarssjef
er i mot dette vedta-
ket.

Hans K. Svensholt

Dagklig leder ved F 314 Alta, Svein Mogan orientereer
om restaureringen som skjedde i Danmark.

Hyggelig etterpålag og god stemning ombord i F 314 Alta
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Synergieffekten er høy:

Jegervåpenet leverer
-Omorganise-
ringen og sam-
lingen av de
sort-grønne
miljøene i
Sjøforsvaret i
Marinens jeger-
våpen (MJV)
har allerede
gitt en rekke
positive resul-
tater, sier Ge-
neralinspektø-
ren for Sjøfor-
svaret, kontre-
admiral Jan
Eirik Finseth.

Tekst og foto: KK J.
Ketil Steine,
Sjøforsvarsstaben

Marinejeger-
kommandoen, Mine-
dykkerkommandoen og
Kystjegerkommandoen
ble fra 1. januar 2006
slått sammen til
Marinens jegervåpen.
Avdelingen komplette-
res ved at små og
hurtiggående fartøyer i
Sjøforsvaret er organi-
sert i en Taktisk
båtskvadron (TBS).
Dette er gjort for å gjøre
avdelingene bedre rustet
til å møte videre krav til
utvikling og omstilling
er det fornuftig å samle
disse miljøene. I tillegg
har MJV sitt eget
treningssenter (MJT),
som tar seg av alt fra
rekruttering til selek-
sjon, opptak og
utdannelse.

- Sjøforsvaret skal i
fremtiden kunne sette
sammen styrkebidrag
hvor maritim spesial-
styrker støttes av
maritim eksplosiv-
rydding og ISTAR-
kapasiteter. Den nye
samling og integrering
av miljøene skal gjøre
Sjøforsvaret bedre i
stand til å sette sammen
tilpassede styrkebidrag.

- Dersom Sjøforsvaret skal
kunne bidra med maritime
kapasiteter i felles-
operasjoner har vi behov for
disse spesialkapasitetene i et
maritimt forband med
maritim egenart, sier Jan
Eirik Finseth.

-Vi ser allerede resultatene
og synergieffekten av
samarbeidet mellom
Marinejegerkommandoen
(MJK), Kystjeger-
kommandoen (KJK),
Minedykkerkommandoen
(MDK) og Taktisk båt-
skvadron (TBS) både når det
gjelder seleksjon og uttak,
samt trening og øving, sier
Finseth og minner om at
Marinens jegervåpen –
samtidig med omorganise-
ring – har levert, og fortsatt
leverer – både nasjonalt og
internasjonalt.

Combat Support
Som andre spesialstyrke-
avdelinger i utlandet ser
MJK behovet for å utvikle
konseptene innen såkalt
Combat Support, dvs
ildstøtte eller annen operativ
støtte. De andre operative
avdelingene i MJV har det
siste året i stor grad trent på
å yte Combat Support til
MJK; KJK leverer bl.a
ildstøtte og ISTAR-kapasite-
ter, MDK leverer kompe-
tanse innen miner/terror-
bomber (EOD/IEDD) og

TBS har sanitetsfartøyer som
MJK kan bruke ved ulike
operasjoner. Den økte støtten
fra disse avdelingene har gitt
MJK en betydelig forbedret
kapasitet til å løse sine
oppdrag. Det er en forutset-
ning at avdelinger som skal
yte Combat Support til
spesialstyrker er trent på
nettopp dette.

Marinejeger-
kommandoen
(MJK)
er en fleksibel spesialstyrke,
som - med kort reaksjonstid -
samarbeider med allierte
nasjonalt og internasjonalt.
Marinejegerne har kunnska-
per, ferdigheter og holdninger
som gjør dem til de beste i
sin” bransje”, og begrepet
marinejeger skal være
synonymt med kvalitet blant
nasjonale og allierte samar-
beidspartnere. Marinejegerne
er selekterte og trente soldater
med mye kunnskap og høyt
nivå i en rekke disipliner.
Spekteret er stort og spenner
fra avanserte militærtekniske
disipliner til det å ta vare på
seg selv i naturen.

Marinejegerne er en del av
Forsvarets spesialstyrker, og
utfører spesialoperasjoner der
militære ressurser fra alle
forsvarsgrener kan utnyttes til
støtte i innsetting og uttrekk-
ing av konfliktområder.
Spesialstyrkene er en integrert

del av moderne krigfø-
ring, og styrkene
benyttes til å løse
oppdrag som stiller
spesielle krav i forhold
til grundig planlegging,
hurtig reaksjon, stor
presisjon, skjult gjen-
nomføring, dristighet,
mot og evne til å operere
selvstendig. Spesial-
styrker kan ikke erstatte
konvensjonelle styrker,
men skal bidra til å løse
oppdrag som ikke kan
løses av konvensjonelle
styrker alene

Spesialbåt-
operatører
Vanligvis fyller
spesialbåtoperatørene tre
roller: Cox (styrer
throttle/ror), navigatør og
skytter. Disse funksjo-
nene er spesialist-
funksjoner og krever
omfattende kursing/
trening etter seleksjon og
grunnutdanning. Coxen
er ekspert på sjømann-
skap og skipshandling;
fartøyet skal kunne
manøvreres under alle
rådende værforhold; fart,
oppløp mot for eksempel
relativt ukjente skute-
sider, og handlingsrom
vurderes fortløpende
under dårlig sikt og svell.

-Navigatøren skal være
fremragende innen alle
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metoder for navigering;
optisk dag, optisk natt,
radarnavigering, eller
kombinasjoner av de tre
nevnte funksjonen.
Navigasjonen skjer ofte i
mer enn 40 knop, i trange
farvann og i rom sjø, med
nedsatt sikt eller i fullt
mørke, og navigatøren er
ansvarlig for at
navigasjons- og
sambandssystemer
fungerer, forteller Finseth.

Bordingsoperasjoner,
ildstøtteoperasjoner og
taktisk innsetting er noen
eksempler på oppdrag
som skjer i all slags vær, i
alle årstider, i inn- eller
utland.

Kystjeger-
kommandoen
(KJK)
har som hovedoppgave å
sørge for informasjons-
innhenting i ulike
sammenhenger og
situasjoner.  Kystjeger-
kommandoen (KJK) ble
formelt etablert på
Trondenes utenfor
Harstad den 10. desember
2001. Etter fire år med
organisasjons- og
materiellmessig utvikling
ble KJK erklært operativ
17. august 2005.  Senere
samme høst deployerte
KJK for første gang til
Afghanistan. Kystjeger-
kommandoen er en
avdeling med mye nytt
utstyr.

 – Avdelingen skal hele
tiden å matche nåtiden og
være forberedt på
fremtidens krav. Derfor
blir det lagt stor vekt på
kompetanseutvikling av
personellet ved avdelin-
gen. Kystjeger-
kommandoen er i dag
etablert som en egen
kommando, og består kun
av befal og vervede i den
stående avdelingen,
forteller Finseth. KJK
skal være sjømobil,
foreløpig med to patrulje-
divisjoner samt ledelse,
stab og logistikk. KJK
kan sette opp et stort
antall sensorer og
patruljer for oppklaring,
overvåking og mål-
anvisning. Mål-
bekjempingen gjøres i
hovedsak med presisjons-
våpen. Kystjeger-

patruljene er sjømobile; med
Stridsbåt 90 eller med
gummibåt. Med sin ISTAR-
og våpenkapasitet er KJK
spesielt egnet for bekjemping
av hurtig oppdukkende og
asymmetriske trusler på sjø
og land i en kystsone.

Kystjegere gis en allsidig
utdanning innen patrulje- og
våpentjeneste, mobilitet,
overlevelse, samband og
sanitet. I tillegg til sitt virke
innen maritim ISTAR
(Intelligence, Surveillance,
Target Aquisition,
Reconnaisance) har KJK
også kompetanse til å lede
ild fra luftbårne, land- og
sjøbaserte plattformer til
bekjempelse av høyverdige
mål.

Avdelingen opererer i små
grupper og er spesielt
utrustet og utdannet for å
operere alene over tid i
områder som en fiende
kontrollerer. På grunn av sin
vidtrekkende utdanning kan
kystjegere også benyttes til
andre oppgaver som ikke
nødvendigvis dekkes av
begrepet maritim ISTAR.
Dette reflekteres bl.a.
gjennom avdelingens bidrag
i Afghanistan.

Taktisk
båtskvadron
(TBS)
er en videreutvikling av
Stridsbåt Treningsskvadron
(STS) og fartøysdivisjonen
ved Kystjegerkommandoen
(KJK). TBS er en nyetablert
avdeling og fremdeles under
utvikling.

 Avdelingen har et høyt

aktivitetsnivå med mye
øvelsesaktivitet i både inn-
og utland.

- Vi trener mye for å heve
egen kompetanse for å møte
de nye utfordringer fremti-
dens forsvar vil møte, sier
Finseth.

Stridsbåt 90
er et svenskprodusert
hurtiggående fartøy som ble
anskaffet i 1990-årene.
Siden de første fartøyene
kom er de blitt endret og
modifisert en rekke ganger
for å tilfredsstille de krav
som stilles i følge med
endrede oppdrag og
oppgaver. I dag har MJV
gruppebåter som primært
gjennomfører innsetting av
patruljer, styrkebeskyttelse
og bidrar til ISTAR-
operasjoner. Èn stridsbåt er
for eksempel utstyrt som
sanitetsfartøy, mens andre er
bygd om til ledelses-
plattformer med flere og
bedre KKIS systemer, som
muliggjør planleggelse og
oppdrag og operasjoner.

Minedykker-
kommandoen
(MDK)
er utdannet og trent for
uskadeliggjøring av alle
typer eksplosiver – på land
og i sjøen. Minedykker-
kommandoen (MDK) har
base ved Haakonsvern
orlogsstasjon i Bergen og er
inndelt i flere mindre
tropper, hvorav én har
tilhold ved Ramsund
orlogsstasjon utenfor
Harstad. MDK er Forsvarets
eneste stående, operative

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth (til h) i samtale med en SBO

enhet innenfor uskadelig-
gjøring av eksplosiver (EOD
– Explosive Ordnance
Disposal) og er derfor
innmeldt som styrkebidrag til
Forsvarets innsatsstyrke/Sjø
og Nato Response Force.

Tjeneste i MDK forutsetter
derfor villighet til å delta i
internasjonale operasjoner.
Så langt har personell fra
MDK deltatt i operasjoner i
følgende land: Makedonia,
Afghanistan, Irak, Estland,
Latvia og Litauen.

Spesialbåttjenesten (SBT) ”i
farta”
Videreutviklingen av den nye
Echo-skvadronen med
spesialbåtoperatører (SBO)
er ”i farta” – for å si det
populært: -Jeg er meget godt
fornøyd med hvordan
Marinens jegervåpen
generelt, MJVT og MJK har
videreutviklet denne
skvadronen i løpet av de
siste to-tre årene, sier
Finseth, og minner om at
maritime spesialoppdrag ofte
er meget komplekse:
Planlegging for oppdrags-
løsningen må ofte gjøres
under stort tidspress. Ofte
innbefatter oppdrags-
løsningen bruk av ulike
fartøy til forskjellige
oppgaver i de forskjellige
faser.

Tidligere var marinejegerne
selv ansvarlig for all bruk av
båt. Endring i trusselbilde,
utvidet oppdragsportefølje,
større ansvarsområde,
skjerpede beredskapskrav,
samt det faktum at SBT i seg
selv er meget krevende, har
ført til at MJK har økt sin
satsing på SBT.
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Hvorfor får ikke
Forsvaret
god medieomtale?

Sjefredaktør Hans Kristian Amundsen
i avisen  Nordlys holdt dette foredra-
get i Oslo Militære Samfund i januar i
år

 Jeg ønsker å starte med en sak
som er litt utenfor dagsorden, men
som illustrerer at forholdet mellom
Forsvaret og pressen er brulagt
med dilemmaer. Jeg gjør det ikke
minst for å varsle at jeg i dette fore-
draget vil stille flere spørsmål enn
gi bastante svar.
20. desember i fjor
la Utenriksdeparte-
mentet ut en såkalt
«Priv til red» på
Internett – en
melding til norske
redaksjoner om
utenriksministerens
besøk til Afghanistan
i januar. Dette var en
priv etter mitt
redaktørhjerte. Den
var fyldig, halvannen
side tettpakket med
konkret informasjon
til journalister som
ønsket å følge
utenriksministeren.
Nyttig, detaljert og
åpen.

Her var reiseruten
for det fem dager
lange besøket med
flyselskap, ankom-
ster og avganger på
minuttet, informa-
sjon om hotellet i
Kabul og transporten
mellom flyplassen
og Serena Hotell.
NB: ikke pansret
minibuss – sto det til
og med i en parentes
om pressens reise fra
flyplassen til hotel-
let. Vi vet hva som
skjedde. Og dere ser
dilemmaet. Vi i
media ønsker
åpenhet fra norske
myndigheter om alle
forhold. Vi presser
på for at et departe-
ment – UD i dette
tilfellet – gir lik,
tidlig og åpen

informasjon til medie-
husene. Det er vår refleks.

I dette tragiske tilfellet kan
vi ikke se bort fra at vårt
iboende ønske om mer
åpenhet kan ha bidratt til
at en kollega ble drept.
Kan ha. Jeg har selvsagt
ingen informasjon om at
det er en slik forbindelse,
at terroristene hentet
informasjon om Jonas
Gahr Støres reise fra UDs
nettsider og planla sin
udåd ut fra denne informa-
sjonen – trolig er sannsyn-
ligheten veldig liten for at
det er en slik forbindelse,
men vi plikter alle å
reflektere over muligheten.

Vi kommer ikke til å se
flere slike priv-er mer. Og
dere kommer ikke til å
høre protester fra oss i
media på at de forsvinner.

I forhold til dagens tema –
Hvorfor får ikke Forsvaret
god medieomtale? – er
dette en kjerne til å forstå
mange av konfliktene
mellom våre to grupper. Vi
i media vil alltid – og per
refleks – utøve et press for
mer åpenhet. Og Forsvaret
har legitime grunner til å
holde informasjon tilbake i
noen situasjoner. Det må
vi respektere. Samtidig må
vi må alle lære. Er noe ute
av dato må det endres, og
har vi gått for langt må vi
ta et skritt tilbake uten å
bemanne skyttergravene.

Det vi ikke må slå oss til ro
med er at hemmelighold
utvikles til en refleks i
Forsvaret. Eller at en åpen
debatt per definisjon blir
sett på som noe truende.
Vår jobb – pressens jobb –
er under alle omstendighe-
ter å etterprøve begrunnel-
sene for hemmelighold. Og
stimulere til debatt.

Så til saken. For det første:
Er det sant at Forsvaret
ikke får god medieomtale?
Mitt svar er nei. Men det er
et svar spekket med
nyanser. Det er ingen
objektiver undersøkelser
som kan gi svar. Jeg har
muntlig fått referert noen
tall og de sier noe annet.
Framfor alt; Forsvaret er
ikke utsatt for en annen
oppmerksomhet fra
mediene enn andre makt-
institusjoner i samfunnet.

Jeg har deltatt i møter som
dette med politiske partier,
næringslivet, idrettslag og
enkeltpersoner. Jeg får
formidlet en lik opplevelse;

de positive sakene
oppfattes som normal-
tilstand, mens saker av
kritisk karakter blir sett
på som angrep nettopp
på dem – på deres
gruppe, på deres
interesser. Slik tror jeg
det er med Forsvaret
også. En kritisk artikkel
virker verre enn den
faktisk er.

Så er det viktig å spørre
oss selv hva «god
medieomtale» egentlig
er? Er det snille artikler
som i ett og alt tegner et
bilde av Forsvaret slik
den sittende Forsvars-
sjefen til enhver tid
ønsker seg? Eller er det
ærlige artikler? Som
tegner et sammensatt
bilde av Forsvaret;
dilemmaer, krangler,
feil og suksesser. Eller
kan til og med heller
sjofle angrep på
åpenbart feil grunnlag
være «god medie-
omtale»? Mitt svar er ja
på alle spørsmålene.
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Jeg hevder at mye
oppmerksomhet er god
medieomtale. Inkludert
den åpenbart urettfer-
dige. At Forsvaret vies
stor oppmerksomhet
viser at Forsvaret er
viktig for samfunnet. Det
som er viktig skal vi
diskutere. Åpent og
ærlig, også når det er
ubehagelig. Kanskje
nettopp da, og i alle fall
når noen baserer sin frykt
eller sitt sinne på et
saklig sett feil grunnlag.
Det er i Forsvarets
interesse at vrangforestil-
linger kommer på TV
eller på trykk i en avis.
Det gir Forsvaret
anledning å rette opp feil
som ellers kan bli
liggende som surdeiger i
mørke kroker.

Målingene som Folk og
Forsvar får utført om
folks holdninger til
Forsvaret tyder ikke på at
Forsvaret er under
angrep av en ondsinnet
presse. Oppslutningen
om Forsvaret er stabilt
og høyt fra år til år –
rundt 97 prosent er
oppsiktsvekkende mye.
Og en bakgrunn fra
Forsvaret rangeres høyt i
forhold til sivilt leder-
skap, viste en måling så
seint som i 2005.

Dette forteller at Forsva-
ret som merkevare står
godt. Vi kan trygt ta det
som et tegn på to ting:

1) Mengden av «nega-
tive» artikler er mindre
enn dere kan få inntrykk
av når det fra tid til
annen stormer som verst
– med nye avisforsider
og TV-innslag hver dag,
slik det for eksempel var
før jul i fjor med
Økokrim, Rosén og
Riksrevisjonen som
perler på en snor.

2) Folk flest er i stand til
å skille snørr og bart. Vi
tåler å føre tøffe debatter
her til lands uten at det
ødelegger folks tillit til
institusjonen. Merk dere
det.

2) Ulike roller – Mak-
ten og Vokterne – men i

Det er opplagt, men også
veldig sant i forholdet
mellom Forsvaret og
media at bedre kunnskap
om hverandre gir økt
forståelse for våre ulike
roller, hindrer misforståel-
ser og mistenkeliggjøring
av motiv og handlinger –
og øker kvaliteten på det
som formidles.

Det siste er viktig. For
dypest sett er både
Forsvaret og avisene til
for å hegne om demokra-
tiet. Vi er i samme bransje
– i demokratibransjen.
Vårt bidrag til demokra-
tiet kan nok oppleves like
pinefullt som
Riksrevisors, men i det
lange løp blir det bedre!

Våre grunnleggende
oppdrag som journalister
er å speile virkeligheten
og vokte makten. Forsva-
ret er kanskje den aller
viktigste institusjonen å
vokte. Dere har fått
våpenmakt, og vi som
demokrati er prisgitt at
dere forvalter tilliten vi
har vist dere klokt. Og vi
må passe på pengene våre.
Som skattebetaler vil jeg
vite om Forsvaret bruker
bevilgningene fornuftig. I
tillegg er Forsvaret flere
steder i landet en viktig
arbeidsgiver og avgjø-
rende for bo- og sysselset-
ting. Også det krever at vi
fra medias side følger
Forsvaret tett.

Hvordan gjør vi det? La
oss se på noen eksempler.

3. Ulike saker, noen ferske
og noen litt eldre eksem-
pler:
a) Det hverdagslige –
øvelser, nytt utstyr, sesjon,
utnevnelser, utmerkelser;
saker dere opplever som
det normale. Og som vi
ofte glemmer i en disku-
sjon om forholdet media
og Forsvaret. Sett fra min
redaktørkrakk er saker
som vi ser to eksempler
på her – Hæren som vil
kapre damer og en rapport
fra norske mannskaper
som er kommet hjem fra
Afghanistan – viktige for
at Nordlys skal speile
virkeligheten i vår del av
Norge på en god måte.

Langt de fleste saker som
publiseres om Forsvaret
finnes over tid i denne
kategorien. De blir til i
fordragelighet.

b) Det planlagt offensive –
som opplagt virker
byggende for Forsvaret.
Jeg nevner tre eksempler
som er relevante i forhold
til dagens tema. I mai
2004 reiste daværende
generalmajor Kjell
Grandhagen til Tromsø og
avholdt øvelse Kabul med
250 soldater – midt i
hjertet av den røde byen.
Øvelsen ble debattert
heftig i avisene i forkant,
og troppene møtte også en
demonstrasjon da de
inntok byen. Hærsjefen
var med, og stilte på møter
og til debatt i TV Tromsø
sammen med byens røde
lege, Mads Gilbert. Det er
mitt bestemte inntrykk at
åpenheten og tilgjengelig-
heten Grandhagen viste
var avgjørende for at
allmennhetens kunnskap
om oppdraget i Afghanis-
tan økte i denne tiden, og
for at motstanden mot å
øve i Tromsø aldri fikk
fotfeste i brede lag.

Året etter stilte Hæren
igjen opp i Tromsø. Denne
gang med ingeniør-
soldater, tunge maskiner,
samband og offiserer med
solid erfaring fra kom-
plekse operasjoner. Jeg
overdriver ikke når jeg
sier at den prestisjefylte
Mandelakonserten aldri
hadde latt seg gjennom-
føre så prikkfritt uten
Forsvarets massive
innsats.

Og endelig; høsten 2006
reiste 350 sambandssolda-
ter fra Heggelia leir til
Alfheim stadion i Tromsø
for å heie byens fotballag
fram til seier mot Lyn fra
Oslo. Akkurat det gikk
dårlig – Lyn vant kampen
2-1, men Forsvaret vant
likevel.

Ved hjelp av offensive,
ukonvensjonelle og gjerne
kontroversielle grep – med
høy medieprofil – bygget
Hæren tillit i Tromsø. Det
var kritiske røster til alle
tre prosjektene, ikke minst

mot øvelse Kabul, men
jeg er overbevist om at
Forsvaret vant offentlig-
heten på tidlig og mye
informasjon, pluss en
iboende vilje til å ta
innvendinger på alvor og
stille opp i debatter.

Poenget med å bruke tid
på dette i kveld er å
fortelle at «God medie-
dekning» kan skapes.
Ikke i form av lure
pressemeldinger eller
attraktive reiser – men
ved offensiv tenkning,
ærlighet og tilgjengelig-
het.

c) Så til sakene de fleste
tenker på når temaet er
god eller dårlig presse-
dekning: Kriser, krangler
og ulykker. I slike saker
kolliderer media og
Forsvaret ofte. Krisene
og ulykkene kommer
oftest brått på og
situasjonen lar seg
vanskelig kontrollere.
Ikke minst er det høyt
stressnivå på begge
sider. Jeg er den første til
å innrømme at vi –
media – lett kan gjøre
feil når det koker.

Det er flere eksempler
på det, et ferskt eksem-
pel er i kjølvannet av at
spesialsoldaten Tor Arne
Lau-Henriksen blir skutt
og drept under et
rekognoseringsoppdrag
sør for Kabul 23. juli i
fjor. TV2 gikk langt i å
hevde at han falt i en
annen provins, og at
Forsvaret løy om
dødsfallet. Det er i
ettertid åpenbart at TVs
kildegrunnlag ikke holdt
mål i forhold til å
framsette en så alvorlig
påstand. Forsvarssjefen
hadde all grunn til å
kalle TV2s spekulasjo-
ner for tøv.

Han mente i tillegg at
saken «røpet en fullsten-
dig mangel på grunnleg-
gende kunnskaper om
militære operasjoner
generelt, og Afghanistan
spesielt». Jeg skjønner
utbruddet. Og jeg forstår
det underliggende kravet
om at vi journalister
setter oss inn i sakene vi
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skal skrive om. Mange
dårlige saker kommer
av at vi skulker
hjemmeleksen og
tegner et karikert bilde
av Forsvaret og Forsva-
rets virksomheter.
Men vi er ikke alene
om å gjøre feil. Mange
av konfliktene har røtter
tilbake i Jernteppets tid.
La meg nevne et par
eksempler som Aften-
postens erfarne og
dyktige reporter Ole
Magnus Rapp minnet
meg på:

28. desember 1984
krysset en sovjetisk
rakett Pasvikdalen.
Folk i Pasvik så den,
blant annet bjørnejeger
Herman Sotkajervi.
Han og flere med ham
kontaktet Forsvaret, og
fikk beskjed om at
deres observasjoner
stemte ikke.

Høsten 1989 fotogra-
ferte Rapp en sovjetisk
ubåt som brant utenfor
Vardø. Like ved lå det
norske overvåknings-
fartøyet «Marjatta».
Forsvaret bekreftet da
at et slikt skip ikke
eksisterte, de hadde
aldri hørt om at Norge
hadde et etterretnings-
fartøy konstant til stede
i Barentshavet.

I Pasvik gikk det fem
døgn før Forsvaret
erkjente at de visste at
en sovjetisk rakett
hadde passert norsk
territorium. Marjatta
forble en hemmelighet i
mange år, inntil et nytt
skip med samme navn
ble bygget, og verftet
stolt viste det fram.

Som bagasje fra denne
tiden har mange av oss
pressefolk med oss et
inntrykk av at det å «takle
media» er et eget fag på
Forsvaret befalsskoler,
krigsskolen og stabs-
skoler. Inntrykket har vært
– i alle fall i frustrerte
øyeblikk – at nye offiserer
læres opp til at vi journa-
lister nærmest er fiender,
og at det å holde kjeft er
best – for sikkerhets

skyld.

Jeg er dessverre redd for
at for hvert nytt oppslag
om korrupsjon, smøring
og interne krangler får
journalistene forsterket
sitt inntrykk av
hemmelighetskremmeri,
offisersklubber og
maktmenn som hever seg
over loven. For offiseren
leses oppslagene – frykter
jeg – som nye angrep på
Forsvaret – en hel organi-
sasjon – selv om sakene
handler om enkeltpersoner
fjernt fra den stor massen
av offiserer som til daglig
jobber med soldater og
gjør en fantastisk jobb.

I så måte er vi krigsskadd
på begge sider. Dette må
vi vite om, og ta med oss
når vi møtes som her i
kveld. Da henleder jeg
oppmerksomheten til
sakene på skjermen.
Rosén-saken og Økokrim-
razziaen. Jeg skjønner at
dette er ubehagelig fokus
for alle med hjerte i
Forsvaret, men også dette
er «God medieomtale»
etter min definisjon av
begrepet. Det handler om
at demokratiet fungerer og
at det forhåpentligvis
kommer forbedringer ut
av skandalene.

Ta Siemens-saken. Det er
medias plikt å vokte
pengene. I forhold til
overskridelser, innkjøp og
effektiv drift er vi
skattebetalernes advoka-
ter. Velgeren er oppdrags-
giver! 33 milliarder
kroner er mye penger, og
alle er tjent med et høyt
og vedvarende fokus på at
pengene brukes skikkelig
og etter avtale. Det har
vært flere slike saker, og
for hver sak tettes et nytt
hull i felleskassa. Det er
med andre ord av stor
verdi at media – først og
fremst VG i dette tilfellet
– er en kritisk terrier.

Personlig synes jeg
Forsvaret kunne vært mer
på banen med selv-
ransakende refleksjoner i
saker som handler om
etikk og metode i møte
med næringslivet. Når
også Forsvaret har gitt seg

det åpne markedet i vold,
åpner det seg en ny verden
og nye regler for offiserer
som i all hovedsak er uten
erfaring i dette gamet. At
Siemens lyktes i å få noen
offiserer til å møte opp i
Spania med golfkøllene
sine må ikke komme som
en overraskelse på noen.
Det finnes ikke den
krigsskolen i verden som
lærer opp offiserer til å bli
profesjonelle innkjøpere
på statens vegne. Det må
læres.
Det er mindre farlig enn vi
gjerne tror å være åpne
om slike ting. Det viktig-
ste er å erkjenne feil –
lære – og så komme i
posisjon til å fortelle
andre og gode historier fra
Forsvaret.
Rosén-saken er sammen-
satt, for den har sitt
utspring i en krevende
operasjon i utlandet. Det
er stor forståelse i media
for at slike operasjoner
må omfattes av hemmelig-
hold, men hva skal være
hemmelig og hvordan
kontrollerer vi at ikke for
mye holdes hemmelig?

I tillegg er Afghanistan en
sammensatt debatt. Det
var Stortinget som ga
oppdraget, men den
politiske striden står i
regjeringen – og hvor
begynner og slutter
Forsvarsdepartementets
ansvar i forhold til
Utenriksdepartementet?
Jeg synes oppriktig synd
på norske soldater og
offiserer som fra en
kontainer i Afghanistan
leser den hjemlige
debatten på internett. For
dem og for oss andre er
det ikke lett å skille
mellom en nødvendig
sikkerhetspolitisk debatt,
og det som lett kan leses
som kritikk av innsatsen
til våre styrker som står
midt oppe i et krevende
oppdrag.

Vi kan mene hva vi vil om
den politiske krangelen
om vår tilstedeværelse i
Afghanistan, men det er
viktig at debatten føres på
et korrekt grunnlag. Det
betyr at Forsvaret må
strekke seg langt for å gi

innsyn i den militære
situasjonen i områder
hvor norske og allierte
styrker opererer. Igjen:
jeg har den største
respekt for at hensynet til
operasjons- og person-
sikkerhet må veie tyngst,
men dette må ikke bli
alle forklaringers mor for
hvorfor intet kan fortel-
les.

Og framfor alt må
Forsvaret vokte seg for at
nødvendig hemmelighold
rundt spesialsoldatene i
Afghanistan smitter over
på hverdagslig virksom-
het i Norge. Foran dette
foredraget har jeg spurt
flere kolleger om deres
umiddelbare inntrykk, og
Terje Myklevoll i
Dagbladet rapporter
dette:

«Min spontane reaksjon
er at Forsvaret oppleves
å ha gått tilbake til en
lukket linje.
Etter år med satsing på
meråpenhet – ofte ble vi
gjort oppmerksom på
nyhetshendelser, oftest
tragiske, før det kom inn
tips til redaksjonen – er
inntrykket nå at Forsva-
ret har murt seg mer
inne. Det skyldes to ting:
Forsvaret har mest fokus
på utenlands-
operasjonene og lider
under
hemmelighetskremmeriet
rundt spesialstyrkene.
Dernest at Forsvaret ikke
har kommet heldig ut i
forhold til korrupsjons-
skandalene og
Rosénsaken.»

Dette er en viktig
observasjon. Er det sant
at Forsvaret er i ferd med
å lukke seg mer inne? I
så fall er det en ulykkelig
situasjon og Forsvaret
har lagt ut på en farlig
ferd.

3) Lukkethet/åpenhet:
går vi til det bedre eller
verre?
La meg først begynne
med en viktig bekjen-
nelse: Åpenheten kom
tidligere i Oslo Militære
Samfund enn i Oslo
redaktørforening! Møtene
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Forsvaret du representerer.

Hovedutfordringen ligger
Forsvarets øverste ledelse.
De må vise at det går an å
møte media uten frykt. Riv
murene, vis åpenhet, bygg
tillit og søk kunnskap om
hvordan det moderne
mediebildet er bygd opp og
fungerer. Jeg ønsker
Forsvarets ledelse som
gode forbilder – rolle-
modeller som praktiserer
åpenhet, tydelighet og
tilgjengelighet – og som
har en langsiktig plan for
dialog med samfunnet for
øvrig – politiske miljøer,
media, næringslivet og
frivillige organisasjoner.
Det vil smitte nedover og
sette en positiv trend.

Det er ikke farlig at
Forsvaret blir diskutert med
flere stemmer. Tvert imot.
Det gir et sterkere og
tryggere mannskap som er i
stand til å takle en moderne
medieverden bedre enn et
korps som går i dekning i
redsel for å si noe galt. Og
Forsvaret blir bedre i stand
til å takle uforutsigbare
kriser – hvor enn i landet
de måtte oppstå. Husk at
Forsvaret ikke bare er
Myntgata 1!

Heldigvis har Forsvaret
mye godt å bygge på. For
eksempel internettsiden
Utvalgt.no. Etter mitt
skjønn er den forbilledlig
for en organisasjon som
hvert år tar imot 1.000-vis
av ungdommer fra hele
landet. Her snakker
ungdom med ungdom, på
egne premisser. Utvalgt.no
var ute to år før facebook
med nettsamfunn.

Jeg husker også et par
episoder som Forsvaret
taklet forbilledlig i forhold
til modernitet og vilje til å
ta mediesamfunnet på
alvor. Dere husker hunde-
drapene i Kosovo? En
uskyldig hendelse der
norske soldater avlivet
hunder på vegne av eierne.
Helt kurant, men skuddene
ble filmet, det ble satt
musikk til og det hele endte
som en underholdningsvi-
deo som ble distribuert
blant Kosovo-soldatene.
Selvsagt fant videoen veien
hjem og derfra var veien
kort til VGs førsteside.

Ingen solskinnshistorie,

der var lenge lukket og
intet lekker ut til
offentligheten. Jeg skal
ikke gjøre et eneste
forsøk på å forklare
pinligheten – langt
mindre forsvare at det
var slik – bare konsta-
tere at dere i Oslo
Militære Samfund levde
med åpne dører i god tid
før Oslo redaktørfor-
ening åpne sine.
Mitt inntrykk harmone-
rer dessverre med
Myklevolls. Jeg skal
være varsom med å
hevde hvorfor det er
slik, men det virker som
Forsvarets medie-
kjennskap er farlig lav –
særlig på toppnivå – og
det virker som fokuset
er altfor reaktivt;
hvordan kommer vi oss
ut av knipen? I tillegg er
det mitt bestemte
inntrykk at kulturen som
er bygd opp rundt
spesialsoldatene har
smittet. På det verste
fikk ikke vanlige
soldater oppgi navnene
sine til oss!

Hvis det er slik at vi nå
ser en økende tendens
til negativ dominans i
sakene om Forsvaret, så
handler mye åpenbart
om manglende evne
eller vilje til å søke
offentlighet. Til å selge
inn de gode sakene, og
til å gå tidlig ut med
informasjon om
vanskelige saker for å
være på offensiven i
forhold til debatter som
uansett kommer.

I et klima hvor alle sitter
musestille av redsel for
å gjøre noe galt – eller
av frykt for media – vil
det positive i Forsvaret
aldri komme ut.
Forsvaret har en del
virkelig dyktige
offiserer, som burde
vært mer til i media.
Den siste tiden er det
påfallende å observere
at de som kan Forsvaret
best, de ansatte offise-
rene og sivile, ser ut til
å ha fått, eller pålagt seg
selv, munnkurv. Pressen
blir henvist til
informasjonsoffiserer,
som lojalt hevder at
Forsvarets øverste
ledelse må bestemme.
Det er ikke sunt, verken
for demokratiet eller

Forsvaret.

Ikke minst for Forsvaret er
det farlig å tro at det i
lengden lar seg gjøre å leve
etter parolen «Et Forsvar –
én stemme». Det kreves
tilnærmet diktatoriske
virkemidler å styre etter en
slik ordre, og resultatet må
bli frykt og passivitet. For
sikkerhets skyld lar folk
være å ta initiativ, og der
det ikke tas initiativ dør
dynamikken og utviklingen
går etter hvert i stå.
Organisasjonen kveles.

Jeg mener dette er en dårlig
krigsskole anno 2008.
Unge mennesker som søker
Forsvaret er født og
oppvokst i MSN og
Facebook. De er vant til å
manøvrere i en jungel av
informasjon og skille det
viktige fra det unyttige. De
takler en kakofoni av
inntrykk – hver dag og hele
tiden – og det er i praksis
umulig å stenge dem ute fra
åpne og ærlige debatter. De
foregår på nettet uansett
hva en autoritet mener,
ønsker eller krever. Vær
sikker på at Forsvaret
diskuteres av de unge selv
om det er blitt færre
offiserer å se på TV eller i
avisene! Det er umulig å
beordre dagens digitale
ungdom inn på menings-
geledd. De rømmer ut i en
verden Forsvaret aldri kan
kontrollere.

Jeg kan heller ikke skjønne
at parolen «Et Forsvar – én
stemme» harmonerer med
det Forsvaret lærer bort om
situasjonsbestemt ledelse
og manøverkrigføring. Skal
en offiser være forberedt på
det uforutsigbare må hun
eller han få praktisere. I
forhold til å «takle» media
betyr det mer frihet til hver
enkelt offiser og en mye
mer desentralisert
kommandostruktur.

Som offiser vil du havne i
situasjoner hvor du er
tvunget til å avveie om det
er best å avvise en journa-
list eller å by på en kopp
kaffe og forklare hvordan
ting henger sammen. Hvis
din eneste ballast er å
henvise til en infoavdeling,
er du en dårlig offiser. I alle
fall er du en offiser i utakt
med tiden, og du er dømt til
å tape sammen med det

men den ble snudd til
noe positivt. Forsvaret
brukte hendelsen som en
lærepenge, og satte i
gang undervisning av
mannskaper om medier-
evolusjonen som var
innledet av mobil-
telefoner med gode
kameraer, og hva dette
krever av økt aktsomhet.

4) Oppsummert i noen
få punkter
Hvor bringer dette oss
hen? La meg forsøke å
oppsummere i noen få
punkter:

Min påstand i kveld er
at Forsvaret får god
medieomtale i den
forstand at omtalen i
sum speiler virkelighet
på en troverdig måte –
men jeg er bekymret for
tegn som tyder på at
Forsvaret er i ferd med å
lukke døren bak seg.
Hvis det er riktig, er det
noe som krever en
offentlig debatt.

Jeg erkjenner uten
videre at debatten også
må handle om vår
manglende vilje til å
dykke dypt nok.
Forsvaret er et stort og
kompleks system som
det tar litt tid å forstå,
mens vi ofte bare vil ha
de korte og kjappe
svarene. Det er en
kritikk vi skal ta til oss,
og vi plikter også å
forholde oss til legitime
krav fra Forsvarets side
om hemmelighold av
hensyn til sikkerheten
ved oppdrag ute.

I forhold til Forsvaret
del av debatten er mitt
bidrag noen enkle råd
rettet til Forsvarets
ledelse:
•  Ligg i forkant av
krisene – vis en offensiv
medieforståelse.
•  Vær ikke redd – lær,
og snu kritiske hendel-
ser til noe bra.
•  Styrke det lokale
nivået. De beste
historiene er ikke i
Forsvarsstaben eller
Departementet.
•  Gi flinke folk tillit til
å snakke. Om de gjør
feil – lær av det – gå
videre. Slik vokser man!
•  Og husk; åpenhet
biter ikke!
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