
 

Nyhetsbrev 
 

 

NROFs forbundsstyre var samlet helgen 15. – 17. mars. Her er noen av sakene som ble diskutert. 

Formannskonferansen 2019 – korrekt dato 
NROFs formannskonferanse i 2019 vil bli gjennomført hos Justissektorens Kurs- og Øvingssenter i 
Stavern (tidligere Luftforsvarets befalsskole) lørdag 11. og søndag 12. mai. Datoen i forrige 
nyhetsbrev var feil. Vi beklager! 

Medlemskontingent som avtalegiro 
Forbundsstyret besluttet at NROF inngår avtale med DNB og at NROFs 
medlemmer vil ha mulighet til å benytte avtalegiro når kontingenten skal 
betales. Ved utsendelse av kontingenten for 2020 vil medlemmene få 
mulighet til å knytte seg til avtalegiro, som vil begynne å virke fra kontingentutsendelsen i 2021. Vi 
kommer tilbake med mer informasjon. 

Pr. medio mars har 5100 medlemmer betalt årets kontingent. Dette er langt bedre enn på samme tid 
i 2018! Vi oppfordrer alle avdelinger til å bidra slik at medlemmer betaler kontingenten.  

Og husk: Det er ikke mulig å være med i noen form for aktivitet i NROF uten å betale kontingent. 

Regnskap for 2018 
Regnskapet til NROF for fjoråret er nå ferdigstilt. Årets bokførte resultat er et merforbruk 
(underskudd) på kr 658 000,-. Årsaken til underskuddet skyldes materiellprosjektet på kr 585 000,- og 
en ekstraregning i pensjonsforsikring for å rette opp manglende justering de siste årene på  
ca kr 250 000,-. 

NROF er nå medlem i NHO Abelia 
NROF er nå medlem i arbeidsgiverforeningen Abelia som er en del av NHO. 

Årsberetning for 2018 
NROFs årsberetning for fjoråret er klar og vil bli lagt ut og gjort tilgjengelig for medlemmer på «min 
side». 

Innkjøp av sentralt materiell 
NROF har, ved hjelp av prosjektmidler, anskaffet materiell som brukes av de lokale avdelingene. 
Dette er for eksempel våpen, ski og annet utstyr. 

FS besluttet at dersom en avdeling eller et prosjekt ikke lenger ønsker å benytte det tildelte 
materiellet skal dette meldes til Forbundet sentralt og FS skal ta en ny vurdering på om materiellet 
skal omfordeles innad Forbundet. Dersom disponerende avdeling eller prosjekt ønsker å avhende 
materiellet skal dette godkjennes i Forbundsstyret. Dette er i henhold til med «Norm for vedtekter 
for avdeling i NROF» § 9 pkt. 4, som beskriver at midler og eiendeler som er kommet avdelingen i 
hende ved donasjon, disponeres i henhold til klausuler som lå til grunn for donasjonen. 



Støttemedlemmer – status og muligheter i NROF 
Flere avdelinger ønsker å ha en diskusjon om støttemedlemmers muligheter og begrensninger i 
NROF. Dette vil være et av agendapunktene under den kommende formannskonferansen. 

Ny nettbutikk 
NROF har nylig inngått avtale med Aksess & Daylight om ny nettbutikk. NROF-medlemmer vil i 
nettbutikken finne høykvalitetsprodukter med NROF-logo til gode priser. 

Du finner nettbutikken her. 

Lokale vedtekter 
FS besluttet å ta opp normen for avdelingene på formannskonferansen, og at utgangspunktet bør 
være at avdelingene må ha godkjente vedtekter i henhold til normen av 2014 for å få adgang til 
Landsmøtet og dermed også kontingentrefusjon. Dette forutsetter i så fall vedtektsendring i 2020. 

Ny langtidsplan 
Forsvarets forskningsinstitutt la frem sin rapport 8. februar. Rapporten beskriver fire ulike 
konseptuelle retninger for å styrke dagens langtidsplan for forsvarssektoren. 

Det forventes at Forsvarssjefen i nærmeste fremtid får mandat fra Forsvarsdepartementet om å 
utarbeide sitt bidrag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Det antas videre at han ikke får et 
«bredt og helhetlig» mandat, men at oppdraget blir å komme med fagmilitære vurderinger av 
konkrete forhold. 

NROF har arbeidet parallelt med FFIs rapport og bidratt med følgende: 

 Gjennomført møter med politisk ledelse i FD, møter med ledelsen i Forsvaret, samt hatt flere 
møter på stabsnivå.  

o Hovedbudskapet har vært å «selge inn» at investeringene i Forsvaret, både 
materiellinvesteringer og investeringer i kompetanse, må utnyttes maksimalt, og at 
bruk av reservister er den eneste realistiske måten å skalere forsvarsstrukturen på og 
dermed øke utholdenheten. 

 NROFs arbeidsgruppe (bestående av Gunvald Øyna, 
Espen Amundsen, Bjarne Nermo, Stein Erik Lauglo og 
Knut J Støvne) har levert rapporten «RESERVISTER – 
kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet» er trykket 
i 800 eksemplarer og er fordelt «alle» relevante 
beslutningstakere og «influenser» i forsvarssektoren, 
inkludert alle stortingsrepresentanter. 

 Presidenten holdt foredrag i Oslo Militære Samfund 
mandag 25. februar. Foredraget var godt besøkt, blant 
annet av sentrale medarbeidere i FD og Forsvaret. 

 Møte i regi av 13-gruppen 
o Det ble gjennomført debattmøte i 13-gruppen 

på Litteraturhuset 5. mars. Deltakere i 
debatten var Anniken Huitfeldt (Ap), Hårek 
Elvenes (H), Christian Tybring-Gjedde og Liv 
Signe Navarsete (Sp). På arrangørsiden er det i 
stor grad Befalets Fellesorganisasjon (BFO) 
som har trukket lasset. 

 Leserinnlegg i Aftenposten 
o President Jørn Buø hadde et innlegg i Aftenposten for å korrigere påstandene om at 

«reservister er sivile som kalles inn til trening». 

https://nrof.adprofil.no/
https://www.ffi.no/no/Rapporter/19-00328.pdf
https://www.nrof.no/wp-content/uploads/2019/02/Reservister-kapital-for-nasjonal-beredskap-og-sikkerhet.pdf
https://www.nrof.no/wp-content/uploads/2019/02/Reservister-kapital-for-nasjonal-beredskap-og-sikkerhet.pdf
https://www.nrof.no/presidentens-foredrag-oms/
https://www.nrof.no/misvisende-fra-aftenposten/
https://www.nrof.no/misvisende-fra-aftenposten/


Visjon 2030 for NROF 
Forsvaret vil fortsatt gjennomgå en betydelig transformasjon i årene fremover.  

FS diskuterte flere momenter og en vurdering er at reservister vil kunne bli et tungt bidrag for å øke 
kompetansetilfanget og øke utholdenheten. Den mest sannsynlige utviklingen er at gjeldende 
styrkestruktur gjøres mer robust ved å bruke aktive reservister, dvs. personell som er «ferskvare» i 
en periode (3-5 år?) etter at de er dimittert.  

Et annet moment er at bruken av reservister for å øke strukturens størrelse ved at man i 
krisesituasjoner tar i bruk materiell som ellers er lagret eller anvendt til grunnleggende opplæring, er 
en mulighet, men som vil være krevende å få forståelse for blant mange forsvarsplanleggere. 

Det samme er en omfattende kompetanseregistrering for å gjøre nytte av «hele» reservisten, 
ettersom dette vil ha en økonomisk konsekvens som vil måtte finansieres ved å redusere på andre 
deler av strukturen, - dersom ikke det kommer «friske penger, ref. 2 % av BNP» til dette. 

Det er tenkbart at deler av de aktive reservistene vil se sitt virke som noe de skal gjøre i en begrenset 
periode, og ikke se på tjenesten som viktig del av «livet». Det er også tenkbart norske borgere som 
anser seg selv som relevante reservister, ikke lenger defineres som reservister/reserveoffiserer av 
Forsvaret. Dette kan være utfordrende. 

Dette innebærer både muligheter og utfordringer for NROF. For å få innspill til hvordan NROF skal 
håndtere dette, ønsker Forbundsstyret å bruke Formannskonferansen som en arena for å diskutere 
hvordan NROF kan se ut i 2030, og hva vi kan gjøre for å påvirke utvikling og rammebetingelsene. 

Bli med på vårens aktiviteter 
Våren er en aktiv periode – det arrangeres mange aktiviteter rundt om i landet. For å holde deg 
orientert, følg med på arrangementskalenderen vår. 

Håndbok, ulike direktiver og reglementer på Facebook og lokale websider 
I forbindelse med omlegging fra gammel til ny hjemmeside, ble det besluttet å flytte noen NROF-
dokumenter fra en åpen plassering (tilgjengelig for alle) og til en lukket plassering (kun tilgjengelig for 
medlemmer).  

Håndboken, ulike direktiver og reglementer ble flyttet til «min side». Det vil si at dokumentene kun 
er tilgjengelige for medlemmer som logger seg inn ved hjelp av brukernavn og passord. Er du ikke 
medlem, har du med andre ord ikke tilgang. 

Sekretariatet erfarer at dokumentene som er besluttet å ligge bak en vegg, nå lastes opp på 
Facebook og de lokale hjemmesidene til avdelingene.  

Forbundsstyret besluttet at avdelingene henstilles om å fjerne de aktuelle dokumentene fra sine 
åpne sider og fra Facebookgrupper som ikke er basert på betalende medlemmer i NROF.  

 

  

https://www.nrof.no/arrangementskalender/


Rekruttering 
Forbundsstyret besluttet på forrige FS-møte at det skulle lages et 
rekrutteringskonsept for NROF. Det er utarbeidet en «Betenkning 
om rekruttering til NROF». Noen av anbefalingene er som følger: 

 Det er strategisk viktig å minske gapet mellom NROFs 
medlemsmasse og det som vil utgjøre forsvarsstrukturens 
aktive og relevante reservister. Den store delen av denne 
gruppen vil være mennesker som ikke tilfredsstiller de 
kriteriene for medlemskap som dagens vedtekter fastsetter. Dette forholdet må avklares 
frem mot LM 2020. 

 For å ligge i forkant av dette, bør det satses på å verve ververne», dvs. OF og OR 5-9 som vil 
inngå i den nye forsvarsstrukturen. Dette vil kunne gi oss: 

o Informasjon om hva denne gruppen mener bør vektlegges i NROFs videre utvikling 
o Økt troverdighet blant de som skal forvalte de fremtidige reservistene 
o Være et rekrutteringsgrunnlag for fremtidige ledere i NROF  

 Det anbefales at avdelings- og kameratrekruttering fortsetter som i dag. Dette innebærer at 
avdelingene fortsatt får en bonus for de medlemmene de beholder ut over ett år, og at 
ververe fortsatt får vervepremier. 

 Det anbefales at NROF oppretter en pris for beste elev på utvalgte militære skoler innen en 
relevant fagkombinasjon. Dette vil være en inspirasjon for elevene og også synliggjøre NROF 
for langt flere enn elevene.  

 For å tiltrekke seg nye medlemmer som har en plass i styrkestrukturen, anbefales det å 
opprette 4-5 rekrutteringsteam på to medlemmer. Den ene bør ha bakgrunn fra krigsskole og 
noe tjeneste, eventuelt BS og tjeneste. Den andre bør ha «en fot» i HVs områdestruktur. På 
denne måten kan de utfylle hverandre. 

 Rekrutteringsteamene må være selvgående og operere uten å kreve ytterligere støtte. De må 
virke innenfor budsjett og høyre- og venstrebegrensninger gitt av Forbundsstyret. 
 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon! 

Spørsmål og innspill til NROF sentralt 
Forbundsstyret og sekretariatet er opptatt av god kontakt med medlemmer og avdelinger, og ønsker 
å legge til rette for at aktiviteten lokalt blir best mulig. Vi er derfor glade for innspill og kommentarer 

Her er våre telefonnumre: 

Hovednummer  22 47 82 40 

Jørgen Berggrav 916 95 058/22 47 82 41 

Ståle Sandholt  913 67 716/22 47 82 49 

Camilla Briså  926 97 613/22 47 82 46 

Morten Wroldsen 901 44 535/22 47 82 48 

Harald Blikra  22 47 82 40 

Postadressen vår er NROF, PB 1550 Sentrum, 0015 
Oslo. 

  



Følger du med på NROFs hjemmeside? 
Sørg for å holde deg oppdatert! Finn enkelt og 
raskt oversikt over DIN lokale avdeling eller 
aktiviteter som arrangeres sentralt. Følg med på 
nyheter og utlysninger. Er det noe som mangler? 
Send oss innspill på post@sekr-nrof.no  

Vi får stadig flere følgere på Facebook og er nå 
godt over 3600 følgere. 

Følg med på www.nrof.no og på Facebook: https://www.facebook.com/NROFreserve  

 

mailto:post@sekr-nrof.no
http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve

