
Tar ingeniørlekkasjen alvorlig  

I går advarte kommandørkaptein i ubåtvåpenet, Sigur d Smith, om ingeniørkrise 
i Forsvaret . De beste hodene forsvinner til offshorebransjen. I dag svarer 
forsvarsministeren. Hun er også bekymret over ingen iørlekkasjen.  
 
- Det at ingeniører er attraktive er positivt i seg  selv, men det skaper problemer for 
Forsvaret. Dette er en utfordring vi tar alvorlig, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til 
Offshore.no i dag. 

- Jeg er oppmerksom på de personellmessige utfordri ngene Forsvaret har innen 
enkelte fagmiljøer. For Sjøforsvaret har det hittil  vært stor fokus på tilfeldig avgang av personell i  
fregattvåpenet der teknisk personell også er en uts att kategori.  
 
- Ubåtvåpenet har også et stort innslag av teknisk personell. Et høyt utdanningsnivå, kombinert med 
erfaring fra avanserte tekniske systemer, gjør diss e svært attraktive utenfor Forsvaret, og spesielt 
innenfor offshorebransjen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Offshore.no. 

Hun legger til problemet er tatt opp i regjeringen.  
 
- Den viktigste årsaken til disse utfordringene er dagens høykonjunktur med stor konkurranse om 
denne kompetansen. Samtidig vet vi at det produsere s for få ingeniører/teknikere i forhold til behovet  i 
samfunnet. Dette er en problemstilling regjeringen jobber med, blant annet ved styrking av 
realfagsundervisningen og rekrutteringen til realfagene, sier hun. 

Men hun sier også at man må erkjenne at også Forsva ret - på grunn av konjunktursvingninger - vil 
måtte akseptere visse svingninger over tid.  

- Utfordringen er å sikre jevn tilførsel av persone ll og beholde de vi har. Dette gjøres best ved å sø rge 
for at Forsvaret oppleves som en attraktiv arbeidsp lass. Med den avanserte og moderne teknologien 
som i stor grad kjennetegner Sjøforsvaret i dag, i kombinasjon med en utfordrende og spennende 
tjeneste, er jeg overbevist om at denne tjenesten b urde være svært attraktiv, sier hun. Men: 
  
- Det er derfor viktig at det iverksettes tiltak so m i større grad kommuniserer Forsvaret som en attra ktiv 
arbeidsplass. Det at ubåtvåpenet er representert på  karrieredagen på Høgskolen i Bergen, er nettopp 
et slikt målrettet tiltak, forteller hun.  

Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer ikke med konkret t iltak for å vinne krigen om de beste 
ingeniørhodene, men noen tiltak er underveis.  

- I arbeidet med å styrke den operative enden og de  enkelte fagmiljøene, er blant annet endringen av 
gradsstrukturen, innføring av avdelingsbefalsordningen og en utdanningsordning som er mer målrettet 
i forhold til skiftende behov, være tiltak som på s ikt vil gi positive resultater. Når det gjelder utd anning 
vil jeg spesielt nevne den omleggingen Sjøforsvaret  gjennomgår med rekruttering 
til fagskoleutdannelse fra egne rekker, sier forsva rsministeren til Offshore.no. 
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