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SMS Kontaktkonferanse 2005

Tid (dato, fra kl til kl):

17. og 18. februar 2005

Innkalt av (avd og person):

Ingvald Lunde

Sted:

Referent:

Kommandantboligen i Gravdal

Ordstyrer:

Ingvald Lunde

Deltakere:

Medlemmer av Hovedstyret, Formenn lokalstyrer, kontaktpersoner og ressurspersoner.

Christine Grundvig Reinboth

Deltagerliste vedlagt dette referat.
Sak

1.

Diskusjon og Konklusjon

Åpning ved Visepresident
Hans Christian Helseth innledet og presiserte viktigheten av
Kontaktkonferansen som verktøy for SMS. Dette er stedet der vi meisler ut
SMS sin strategi. Vi vil på årets Kontaktkonferanse drøfte aktuelle saker i
henhold til agendaen, herunder forberede Generalforsamlingen 31. mars
2005.

Ansvarlig

Hans
Christian
Helseth

De siste åtte måneder har vært en turbulent tid i SMS historie med tanke på
redaktørens ordbruk og utmeldte admiraler. Status i saken er at Svein Carl
Sivertsen, redaktøren av NTfS, har valgt å fratre sin stilling (henviser til
brevet for nærmere utdyping av saken). Bjørn Terjesen har takket ja til å bli
ny redaktør (spontan applaus). Svein Carl fortsetter i redaksjonskomitéen ut
sin valgperiode, i tillegg til å fortsette med forlagsvirksomheten.
Visepresidenten understreket at SMS ønsker å ha en redaktør av tidsskriftet
med redaksjonell frihet.
Når det gjelder admiralenes reaksjon, kommenterte Visepresidenten at alle er
i deres fulle rett til å melde seg ut. Når de ønsker det er de i sin fulle rett til å
melde seg inn. Visepresidenten fremholt at SMS har fulgt sine regler i denne
saken. Sjømilitære Samfunn er likevel selvsagt tjent med at Sjøforsvarets
ledere støtter opp om vårt virke.
2.

Status og virksomhet 2004
Hovedstyret
Visepresidenten gikk igjennom gjennomføringen av handlingsplanen 20042005, vedtatt på forrige Generalforsamling, ref Årsberetningen.
•

Kommentarer til punkt 6. Oppmuntring til å bidra med prisoppgaver.

•

Kommentar til punkt 10. Lommekalender. Karlsvik anmodet sterkt
styret om å vurdere denne utgiften. Innspill om sponsing.

•

Kommentar til punkt 11. Skjegstad mente SMS nå bør vurdere kjøp
av grunnen der Samfunnsbygningen står, i forbindelse med den
omfattende avhending av eiendommer i området som nå finner sted.

Ingvald gikk igjennom regnskapet for 2004.

Hans
Christian
Helseth
Alle

Hovedstyret
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Ansvarlig

Samfunnsbygningen - Spørsmål til restaurantleie. - Avhenger av
omsetningen, pluss at vi får inntekt fra leiligheten.
NTfS/Forlagsvirksomhet - Ingvald roset Redaktøren for god
økonomistyring. Spørsmål om vi bør vurdere en annen honorarpolitikk.

Hovedstyret

Ingen øvrige kommentarer til regnskapet. Regnskapet er revidert og funnet i
orden. Ros til Ingvald for å ha skjøttet regnskapet på en utmerket måte.
Normandisaken.
Ingvald refererte forslaget til orientering om saken som vil følge innkallingen
til Generalforsamlingen.
Det ble livlig diskusjon om vi bør si oss ferdige med saken eller ikke.
Stemningen i forsamlingen kan sies å ha vært delt. Noen mente
Generalforsamlingen klart bør gi uttrykk for hva vi mener. Flertallet hellet
imidlertid mot at SMS kommer lengst med å forholde seg rolig og ønske
både løytnanter og admiraler hjertelig velkommen tilbake. Nå ønsker vi å få
avsluttet saken!
Konklusjon:
Vi opprettholder en orientering til medlemmene i innkallingen til
Generalforsamlingen og tilføyer at ”SMS anser seg herved ferdig med denne
sak”.

Hovedstyret

Lokalavdeling Oslo.
Ny leder er Jan Henrik Eriksen. Lokalavdelingen støtter opp om Sjømilitært
Forum. Ola informerte om aktiviteter. Kommentar fra salen gav berømmelse
til lokalavdelingen for å også ta opp temaer som kan være kontroversielle.
Lokalavdeling Horten.
Per Jan Skjegstad orienterte om aktiviteten i avdelingen og spesielt om
Jubileumsmarkeringen. Etter sommeren blir militær aktivitet borte ved
Karljohansvern og Lokalavdelingen vurderer et tettere samarbeid med Horten
og Omegn Forsvarsforening. Marinen vil ikke leie forlegningsbygg etter
1.august. Dette kan skape problemer for overnatting i forbindelse med
Stiftelsesmiddagen. Understreker igjen at SMS bør kjøpe tomten til
Samfunnsbygningen.
Kommentarene til innlegget reflekterte en enighet om at det er uheldig for
HovedSjøforsvaret at Horten undergraves. Sitat Grytting: ”SMS bør mene noe aktivt styret
om utviklingen i Horten, om Samfunnsbygningen og om Stiftelsesmiddagen.
Vi er ikke tjent med at det kun er Marinemuseet og SMS igjen”. To konkrete
forslag til alternativ forsvarsaktivitet ved Karljohansvern var: Forsvarets
Kompetansesenter KKI (i dag: Jørstadmoen) og Forsvarets
Kompetansesenteret i Logistikk (i dag: Sessvollmoen).
Lokalavdeling Stavanger
Ingvald gjenga innspillet fra lokalforeningen.
Lokalavdeling Ramsund
Jostein Lunde gav en kort status på situasjonen og utviklingstrekk i Ramsund
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i dag. Stikkordet i denne forbindelse er stor grad av uklarhet. De opplever en
nedbygging av logistikkbasen samtidig som øvingsaktiviteten tiltar. Et
betimelig spørsmål, som SMS bør sette på agendaen, er: ”Hva er
konsekvensen av at vi reduserer logistikkaktiviteten?”

3.

Kommentarene til innspillet var mange. Det fremkom tydelig at SMS bør
mene noe om utviklingen av logistikkvirksomheten. Dette gjelder helhetlig
konsept for understøttelse av maritime operasjoner, herunder sjømobil
logistikk, så vel som basestrukturen. Årsverks- og arealreduksjoner er
politisk bestemt – ja, men samtidig synes det åpenbart at Nordområdenes
økte betydning vil medføre at det politiske fokuset vil bli flyttet nordover
igjen. Furuberg understreket betydningen av å ha en ansvarlig for Marinens
base i Bergen. I dag har vi ikke det, hvilket medfører at ingen synes å se
helheten her.

Hovedstyret

Stabssjef FST/SST har ordet

Hans
Christian
Helseth

Visepresidenten informerte om at Stabssjef FST/SST, FKOM Skram
beklageligvis ikke hadde anledning til å være til stede i dag. Helseth
formidlet derfor Stabssjefens orientering.
Orienteringen er vedlagt.
Ingen videre diskusjon om orienteringen.
4.

Bjørn Krohn gjennomgikk hensikten med SMS Strategidokument og
utledningen av Handlingsplanen som er grunnlaget for arbeidet i SMS
Hovedstyre i perioden 2005 - 2007.
Handlingsplanen som var gjenstand for videre diskusjon er som følger:
1. Gjennomføre Kontaktkonferanse 2005
2. Planlegge og gjennomføre Sjømaktseminar nr 10 i 2006
3. Forberede for Sjømaktseminar nr 11 i 2008
4. NTfS, Forlagsvirksomhet og informasjonsarbeid, videreutvikle internettsidene
5. Utarbeide og bedømme prisoppgaver 2005 og 2006
6. Gjennomføre aktiviteter i samarbeide med paraplyorganisasjoner
7. Gjennomføre kjerneaktiviteter: Stiftelsesmiddag, Ball, Foredrag
8. Forberede aktiviteter til Jubileum for Unionsoppløsningen i 2005
9. Følge utviklingen i Forsvarets øverste ledelse; - Admiralposisjon i Bergen
10. Utgi SMS lommekalender for 2006
11. Ivaretakelse av Samfunnsbygningen

Den påfølgende diskusjonen vedgikk i hovedsak 3 områder. 1)Hvordan SMS
bør forholde seg til den vedtatte maritime strukturen, herunder om fokus skal
være rettet mot strukturens sammensetning og/eller de tildelte midlene.
2)Hvilken rolle SMS skal ha i forhold til GIS. 3)Videre ble det diskutert
SMS synspunkt på Forsvarets fremtidige øverste ledelse (paritet) og i hvilken
grad SMS skal engasjere seg i en admiralposisjon i Bergen. Sistnevnte var
det stor enighet om.

Bjørn
Krohn
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I tillegg til dette, ble det diskusjon om utgivelsen av lommealmanakken.
Hvordan skulle almanakken utgis og hvem som burde motta denne.
Kontaktkonferansen kom ikke til noen endelig enighet om
lommealmanakken.
5.

Budsjett for 2005
Ingvald Lunde gjennomgikk budsjettet for 2005.

Ansvarlig

Hovedstyret
Ingvald
Lunde

Basert på Strategidokumentet og Handlingsplanen – ingen vesentlige
endringer. Driftsunderskudd skyldes i hovedsak at det ikke er budsjettert med
tilskudd fra SST og skifte av generalsekretær (diverse
materiellinvesteringer). I tillegg avholdes det ikke Sjømaktseminar i 2005,
hvilket ville ha vært inntektsbringende. Disposisjonsfondet belastes
merutgiftene, slik at øvrig drift ikke påvirkes.
Ingen kommentarer til budsjettet.
6.

Valgkomiteens forslag
Egil Jørgen Eikanger gjennomgikk Valgkomitéens forslag til nytt styre i
SMS. Ref side 24 i grunnlagsdokumentasjonen til Generalforsamlingen.

Egil Jørgen
Eikanger

Kontaktkonferansen gav sin tilslutning til Valgkomitéens forslag.
Jensen stilte spørsmål ved om hvorfor president og visepresident ble valgt
samme år. I henhold til lovene velges disse annethvert år. Årets situasjon er
spesiell, som en følge av at nåværende president er ute i NATO oppdrag.
Hans Christian Helseth vil derfor velges som president i ett år.
7.

Forslag temaer Sjømaktseminar 2006
Kontaktkonferansen fikk seg forelagt tre forskjellige varianter av temaet
”Nordområdene” og et forslag til tema ”Forsvaret ute og hjemme”. Debatten
viste at konferansen ønsker at Ulvikseminaret i 2006 dekker alle disse
temaene. På dette grunnlag ble følgende forslag fremmet og gitt sin
tilslutning:

Jacob
Børresen

Tema for Ulvikseminaret nr 10 høsten 2006
NORSK NORDOMRÅDEPOLITIKK OG SJØFORSVARET
- Seminaret tar sikte på å presentere Norges nordområdepolitikk og hva
Sjøforsvaret kan bidra med for å realisere nordområdepolitikkens
målsettinger. På den bakgrunn drøftes avveiingen mellom Sjøforsvarets
operasjoner ute og hjemme.
8.

Forslag om etablering av faggruppestyre
Hans Christian Svensholt presenterte forslaget om å etablere et
faggruppestyre. Initiativet kom opprinnelig fra Lars Terje Sætre. Kjell Birger
Olsen er valgt til forman og Tor Christian Hallin sekretær. Hensikten er å øke
forståelse for at Sjøforsvaret er viktig for det norske samfunn, herunder å
forsterke kontakten med det sivile samfunn. Gruppen har hatt 4 møter til nå,
med livlige diskusjoner. Gunnar Vetlejord har skissert rammene til en
mediaplan. Vi bør planlegge og tilrettelegge og holde en ellers lav profil.

Hans
Christian
Svensholt
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Tilknytningsform til SMS vil være som et faggruppe iht SMS lover, ref §5D
og bør ha en representant i Hovedstyret, ref §5A. På oppdrag fra SMS
Hovedstyre, har gruppen utarbeidet et mandat for opprettelsen av
Fagruppestyret. Dette ønsker vi diskutert her på Kontaktkonferansen, slik at
etableringen kan behandles av Generalforsamlingen. IPFS Mandat ble
presentert. Gruppen ønsker å være en konstruktiv medspiller. Den ønsker
ikke å fremstå som ”gretne gamle gubber” som ikke følger med i utviklingen.
Diskusjonen viste at det generelt er stor tillit i forsamlingen til at denne
gruppen vil representere et betydelig bidrag til SMS utadrettede aktivitet. Av
temaene som ble problematisert og diskutert bør følgende nevnes spesielt:
Forholdet til GIS. Det var enighet om at forholdet til GIS er viktig. Vi ønsker
GIS støtte, men vil ikke automatisk støtte GIS. Imidlertid bør vi være var for
hva GIS ønsker å få til. Vi erkjenner at det vil kunne ligge en spenning der,
”mellom et SMS og en faggruppe som lykkes med å argumentere for
Sjøforsvarets viktighet og en GIS som vil være under hardt press i et Forsvar
i omstilling”(sitat Børresen).
Forholdet til NTfS. Det kom flere forslag om at gruppen bør kunne
samarbeide med Tidsskriftet over tid, for eksempel i forhold til hvilken profil
dette skal ha, i tillegg til å bidra med kortere aktuelle innlegg.
Medlemskap. Det er ikke noen ”forutseting å være admiral”. ”De som har
interesse for strategisk informasjonsarbeid må få lov til å være medlem. Ikke
gruppen selv som skal bestemme” (sitat Helseth).
Forholdet til Hovedstyret. Det ble en del diskusjon om hvor fritt
Faggruppestyret bør kunne få operere og mandatet bør reflektere dette.
Visepresidenten avsluttet med å presisere følgende i denne sak: ”Det som går
ut i SMS navn skal være nøye koordinert med Hovedstyret. Annet i
personens navn. Som privatpersoner kan vi si hva vi vil, eller få andre til å si
hva de vil”. Dermed konkluderte Kontaktkonferansen med støtte til forslaget
til mandat, med følgende tilføyelse:
Faggruppen koordinerer sine aktiviteter med Hovedstyret.
9.

”Tarv og utvikling” eller tarvelig utvikling. Hvor kommer vi fra, Hvor står
vi, Hvor går vi herfra?

Knut Sundt
Rosenlund

Knut Rosenlund gav oss sine refleksjoner om SMS i rammen av dagens
utfordringer i Forsvaret på en treffende og god måte. Les innlegget her.
Konferansen istemte behovet for et uavhengig og langsiktig SMS som ser sitt
overordnede mål i et samfunnsmessig perspektiv. Jacob Børresen presiserte
innledningsvis behovet for å erkjenne at ”Norge ikke har en stor militær
tradisjon” og at ”vi har en jobb å gjøre i å fokusere på den egentlige
begrunnelsen for et militært forsvar”.
10.

Diskusjon om Hvor vi går?
Tor Vestlie ledet diskusjonen om innlegget og konsentrerte denne om
følgende tre fokusområder:

Tor Vestlie
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1. Forsvarets troverdighet er hardt prøvet. ”Ikke angrip motstanderen”
uttalte Knut. Er vi nå i en slik situasjon at vi i større grad skal jobbe
sammen med andre FSV grener? Bør SMS jobbe for å styrke
Forsvarets troverdighet?
Spørsmålstillingen medførte livlig diskusjon om hvorvidt SMS bør bidra til å
styrke Forsvarets troverdighet. Brorparten av Konferansen var positiv i så
måte, og mange gode poeng kom opp om hvordan vi kan bidra til dette.
Gunnar Vetlejord påpekte at ”det informasjonsmessige problemet vi opplever
i Forsvaret i dag kanskje er noe av det viktigste vi kan sette på dagsorden”.
(”I dag leter vi etter på forklaring på det som skjer. Ingen fra Forsvaret går ut
og forklarer. Følgelig må vi, også som offiserer, forholde oss til tabloid
presse som eneste informasjonskilde”.) – Og som Bjørn Terjesen repliserte:
”Det bekymrer meg at mange yngre offiserer uttrykker mistillit til
Forsvarsledelsen. Vi bør være med å skape ”intern halleluja””. Bjørn Krohn
understreket at ”troverdighet må vises og bygges gjennom handling”. Det
SMS kan bidra til er å assistere GIS med ”budskap og andre ting”. Han
mente imidlertid at dette initiativet bør komme fra GIS.
Når det gjelder det å jobbe sammen med andre Forsvarsgrener, forklarte
Grytting at vi allerede er i gang med å etablere tettere samarbeid på alle
nivåer i organisasjonen. Konferansen var enig i at samarbeid mellom
Forsvarsgrenene er en selvsagt målsetting også for SMS og uttrykte unison
enighet om å ikke ”angripe” andre Forsvarsgrener på noen som helst måte.
Lunde minnet om at det i SMS lover §2 står ”SMS skal arbeide for å fremme
foreningens formål gjennom samarbeid med myndigheter og andre
foreninger…”
Oppsummering Tor Vestlie:
SMS skal fortsette å jobbe med troverdighet, ikke bare for Sjøforsvarets
troverdighet, men også for Forsvarets troverdighet i den pressede tiden
Forsvaret er inne i nå. Fagruppestyret bør fokusere på saker som bringer
troverdigheten opp. Det er opp til Hovedstyret å vurdere om det er noe å
hente på tettere formelt samarbeid med andre organisasjoner.

Hovedstyret

2. Norge som maritim nasjon – Bør samfunnsperspektivet få økt
betydning?
Stemningen i forsamlingen tilsa at perspektivet bør ligge der, som et
bakteppe for det vi gjør. Terjesen mente vi burde jobbe for å flytte fokus fra
konflikter til samfunnsbygging. Børresen manet til nøkternhet i så måte og
mente at SMS fokus bør være på Sjøforsvarets kapasiteter.
Furuberg tok opp sentrum-periferi problematikken, og mente at ”SMS bør
tørre å fremme ”periferisynet””. ”Alt behøver ikke styres fra Oslo. En
admiral i Bergen eksempelvis, bør være en målsetting.” Han understreket
betydningen av å ha SMS som et tyngdepunkt et annet sted enn i Oslo.
Hva bør så SMS gjøre annerledes?
Thorolf Rein med flere var opptatt av at SMS bør bli bedre til å profilere det
maritime miljøet langs kysten. Eksempel ved å trekke inn foredragsholdere

Hovedstyret
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fra den maritime industrien, og også invitere andre utenfra. Videre bør vi
engasjere oss i eksisterende fora. Grytting foreslo konkret å analysere
”Haugesundskonferansen” og profilere SMS her. Forslaget ble støttet av
flere. Børresen mente SMS bør ta frem igjen et utsagn fra tidligere GIS,
Admiral Pedersen: ”Sjøforsvaret skal være en del av norsk kystkultur”. Det
ble foreslått å engasjere faggruppestyret for å bl.a.:
-

Lage en god presentasjon om hvordan Sjøforsvaret ivaretar og kan
utdanne innen maritim sikkerhet (synliggjøre hva vi kan bidra med).

-

Lytte og registrere hva kystbefolkningen er opptatt av.

Ansvarlig

Faggruppe
styret

Oppsummering Tor Vestlie:
Ja, SMS har en jobb å gjøre for å bidra til å fremme Norge som ”maritim
kyststat” i det norske samfunn og Sjøforsvarets plass i denne. Det er flere
fora hvor vi kan gjøre dette, blant annet Haugesundskonferansen.
3. Avklare Presidentens rolle, aktive offiserer i Hovedstyret og
forholdet til GIS.
Både Visepresidenten og tidligere SMS presidenter understreket at det
definitivt kan komme til en lojalitetskonflikt for den til enhver tid sittende
president. Det oppstod en diskusjon om hvorvidt SMS bør ha en aktiv
flaggkommandør i styret. Flertallet på Konferansen hellet imidlertid mot at
SMS bør ha stadig tjenestegjørende offiserer i styret, inklusive president.
Helseth understreket at ”det er flere fordeler enn ulemper ved dette”.
Karlsvik påpekte at SMS må mene noe om hva vi bør gjøre dersom presset
oppstår. Bjørn Krohn foreslo at SMS, dersom vi kommer i en slik vanskelig
politisk situasjon, bør kunne innkalle til en ekstraordinær Kontaktkonferanse.
Flere støttet dette synet.
Mener vi at SMS bør støtte GIS eller bør vi være helt fri og uavhengig?
Med referanse til diskusjonen om faggruppestyret, er det klart at vi ikke
ønsker å komme på kant med Sjøforsvarets øverste ledelse. Gjensidig respekt
er nødvendig. Karlsvik understreket at SMS bør støtte GIS, spesielt ”der han
ikke kan si ifra”. Vi bør jobbe for å ha et ”tett samarbeid på bakrommet”.
Hallin forslo å invitere GIS for å høre hans syn.
Oppsummering Tor Vestlie:
Vi skal fortsatt ha en tjenestegjørende president, som støtter GIS og sier det
han ikke kan si. Det hersket tvetydighet vedrørende flaggoffiser. Jeg
understreker muligheten for presidenten til å unnlate å kommentere.
Vestlie avsluttet med følgende appell:
”Rekruttering til SMS. GGG – glade gamle gutter. Synes SMS bør være mer Hovedaktiv, få inn yngre offiserer. Jeg foreslår at vi sløyfer kontingent for kadetter. styret
Automatisk innmelding etter ”Statskirkemodellen”! SMS Oslo, vær enda mer
aktive inn mot stabsskoleelever! Takk.”
11.

Eventuelt/ Oppsummering/Avslutning

Hans Chr.
Helseth
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Visepresidenten gav følgende oppsummering av Kontaktkonferansen 2005:
”I Hvilken form vi skal organisere oss, tilknytningsform med mer, er et
modningsspørsmål vi vil komme tilbake til mange ganger.
Kontaktkonferansens syn er en verdifull rettesnor for styret. SMS arbeidet er
for meg mye mer lystbetont i dag. Det har vært en tøff tid. Admiralene
melder seg inn når de ønsker det. GIS holdning til SMS - En fordel for
Sjøforsvaret dersom han bruker oss. 2000 medlemmer med en hensikt: Å
støtte Sjøforsvaret. Vi vil jobbe hardt for å få et godt forhold til GIS.
President - Det har ikke vært lett. Skulle presidenten dra fra Bergen, må vi
velge en ny umiddelbart. Ordningen vi valgte var ikke smart. SMS trenger
mer dynamikk. Vi trenger å informere medlemmene raskt (e-postarkiv).
Tidsskriftet - Redaktøren er sjef. En mer aktiv debattside, med kortere
innlegg vil tjene vår sak. SMS skal stå på vår linje, ikke snakke negativt om
andre. Lokalforeningene - Det jevne gode arbeidet støtter vår sak i det lange
løp. Rekruttering - Vi er 2000. Vi bør bli 4000. Støtter forslaget til Tor. Vi
har en kjempejobb å gjøre. Faggruppestyret - Støttes av Kontaktkonferansen.
Vi har et valgt Hovedstyre. Vi kan vanskelig nekte dem en koordinerende
rolle ovenfor Faggruppestyret. Skulle man bli helt uenig, må det være det
valgte styret som bestemmer. Arbeidstittel Sjømaktseminar 2006 vedtatt”.
Observatører:
Sted og dato:

Bergen, 2 mars 2005

Signatur:

Christine Grundvig Reinboth

