Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ‐ ny President for SMS 2010‐
03‐24

Kjære medlemmer
Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og
stille som kandidat til vervet som president i Sjømilitære Samfund
(SMS). Når dere nå har vist meg den tilliten, og jeg faktisk får tiltre
som ny president, vil jeg gjøre alt for å vise at jeg er denne tilliten
verdig.
Jeg går til jobben med iver og entusiasme, men også med en god
porsjon ydmykhet. Jeg er ydmyk overfor dere medlemmer som
representerer en fantastisk mengde solid kompetanse, arbeidsmoral
og innsatsvilje, og som selvfølgelig har deres forventninger både til
meg og Sjømilitære Samfund.
Jeg benytter anledningen til å takke Åsmund Andersen for sine fire år
som president og hans målrettede og utrettelige innsats og solide
referanser. Det er helt tydelig at han nå avleverer en livskraftig
organisasjon som er klar for nye krafttak og målrettede leveranser ‐
når dette skulle bli påkrevd.
Jeg benytter også denne anledningen å takke valgkomitéen og
møtedirigenten, Morten Andersen, som har gjort en solid innsats i
kveld.
Det blir selvfølgelig ekstra spennende å overta i et jubileumsår. Jeg
ser av programmet for 175‐årsfeiringen at det blir mye å glede seg
over, med en verdig programavslutning med nyttårsball i
Haakonshallen 8. januar neste år.
Jeg overtar roret i SMS i en periode hvor Sjøforsvaret er inne i en av
sine mest spennende perioder etter krigen. Vi innfaser nye
høyteknologiske fartøy, bygger ny kompetanse og utvikler

morgendagens Sjøforsvar. Dette arbeidet er, vil bli, både utfordrende
og spennende, og vil nok kreve mye av oss alle. Vårt budskap skal nå
både Forsvarssjef, Forsvarsminister, Forsvarskommitéen, Storting,
Regjering og det norske folk. Vår innsats skal være målrettet, og vil
måtte inkludere støtte og hjelp til andre aktører som arbeider for
nasjonal sikkerhet og et troverdig Forsvar.
Noen områder jeg anbefaler vi vier særskilt fokus de kommende år er
blant annet rekruttering.
I dag teller vår organisasjon ca 2.100 medlemmer. Vi bør ha som
felles målsetting å kunne ha en årlig vekst på ca ti prosent.
I 2035 vil SMS fylle to hundre år, og det bør være et langsiktig mål at
vi feirer dette jubileet med minimum 7.500 medlemmer.
SMS sin styrke ligger i våre medlemmers mangfold. Jeg vil spesiell
trekke frem ”The Elder”, som Gro Harlem Brundtland så stolt
proklamerte i Skavland sitt program. Denne gruppe representerer
unik kompetanse, erfaring, samt solide nettverk.
Jeg vil også fremheve måten vi inkluderer våre livsledsagere på i våre
arrangement og tilstelninger – en liten, men viktig detalj for å kunne
skape den nødvendige plattform for helhetlige, troverdige og
målrettede leveranser.
En annen prioritert sak vil være å styrke våre Allianser og
videreutvikle vårt nettverk.
Skal vi nå våre mål, vil vi trenger sterke allianser og et solid nettverk.
Våre nærmeste, og etter min mening de beste allierte, vil vi finne i
Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, fellesmiljøene i Forsvaret og ikke
minst i Forsvarets ledelse.

Jeg er overbevist om at vi også må styrke våre bånd til den Maritime
Næring; fiskeri, olje, gass og skipsfart.
Vi er heldige som har et eget tidsskrift som underbygger vår
målsetting og strategiske budskap. Vi må sammen sørge for å
videreutvikle dette blad, slik at vår informasjon når frem. Sammen vil
vi måtte utvikle en aktiv mediastrategi som underbygger vårt arbeid i
ønsket retning. Det vil være av betydning at form og innhold styrker
vår plattform og øker vår troverdighet.
Det er en kunst å kritisere, det er en utfordring å selge vårt budskap,
men det kan lett bli et problem om vi ikke klarer kombinasjonen.
Jeg mener videre at vi med fordel kan invitere flere gjesteskribenter
fra andre deler av Forsvaret, samt sivile samarbeidspartnere!
I en tid med hurtige endringer er det viktig at vi ser langt nok
fremover for å kunne påvirke beslutningstakerne med saklig og
nøyaktig informasjon. Vår målsetting må være å bidra til at
Sjøforsvaret også i fremtiden vil kunne operere med tilstrekkelige
rammer. Noen av de viktige utfordringer vi trenger å samles om er
Sjøforsvarets behov for et tilstrekkelig driftsbudsjett.
I dag er vi i den heldige situasjon at vi er i ferd med å innfase nye
fregatter og MTBer. Vi bygger ny kompetanse, og vil gradvis
implementere en helt ny generasjon våpensystemer i Sjøforsvaret. Vi
bygger fremtidens Sjøforsvar nå. Dette er en krevende, møysommelig
og ikke minst ressurskrevende prosess. Vi tar de nye fartøyene
gjennom garantiperioder, vi utvikler nye konsept og rekrutterer og
utdanner personell til et kompetansenivå vi aldri har vært vitne til
tidligere. Våre høyteknologiske plattformer er utfordrende,
spennende, men også krevende. Oppøving og trening, etablering av
operative plattformer som skal levere kampkraft og kontinuerlig
samarbeid med viktige aktører og allierte, skaper ofte krevende
utfordringer for vårt personell. Vi ser at vi trenger mer tid og
ressurser for å nå de målene som er satt. Sjøforsvarets behov for

driftsressurser i form av mer kompetent personell og nok øvingstid er
økende.
I dag ser vi en negativ utvikling av Forsvarets og Sjøforsvarets
driftsbudsjett. Faren er at Sjøforsvaret ikke vil være i stand å komme
seg opp av den bølgedal hvor de befinner seg nå. Vi er i en tidlig fase
av arbeidet med å operasjonalisere vår nye og komplementære
marine. Sjøforsvaret vil i årene som kommer trenger økte
driftsrammer for å kunne bemanne fartøyene, og utvikle og levere
troverdig kampkraft.
Det er et ordtak som sier at ”det går an å spare seg til fant”, men det
tyder på at det går an å investere seg til fant også. Om vi nå har
investert i plattformer vi ikke klarer å bemanne og drifte, da har vi
feilet.
Det er vel ikke så mange som ikke har fått med seg at Olavsvern er
stengt. En av våre viktige baser er borte, og vi er nå i en situasjon
hvor vi mangler tilstrekkelig logistikkstøtte til våre fartøy. Sammen
må vi sørge for at Sjøforsvaret får tilført kapasiteter i form av
logistikkfartøy som vil gjøre oss i stand til å operere som forutsatt. Vi
må sørge for at kvalifisert informasjon når beslutningstakerne.
Utredningsarbeidet for våre neste UVBer er allerede godt i gang.
Arbeidet vil være omfattende og krever både innsikt og kompetanse.
Vi vil måtte bidra til at Sjøforsvarets vurderinger og anbefalinger er
kjent.
Om ikke mange år vil arbeidet med erstatning av våre mineryddere
starte opp. Vi må igjen sørge for at ballansert og saklig informasjon
når frem i tide.
Som President for SMS ønsker jeg å stå frem med en positiv tro på
fremtiden og sørge for at vi bidrar med ærlige og konstruktive
utredninger, og klare anbefalinger. Sammen vil vi måtte belyse

status, behov og konsekvenser. Vi må levere med troverdighet for å
bli tatt på alvor. Skal vi kunne sørge for Sjøforsvarets tarv og utvikling,
vil vi måtte bidra som ett team – SMS sine mål vil kreve felles innsats.
Jeg ser frem til to spennende år som president i SMS.

