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NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte tirsdag 12. oktober 2021 Forbundsstyremøte på Teams. Her 
er noen av sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
Pr 29.09.2021 er antallet betalende medlemmer og støttemedlemmer 5663. Dette er ca. 300 lavere 
enn ved utgangen av 2020 og omtrent 500 lavere enn 2017, 2018 og 2019. FS understreket 
viktigheten av å arbeide aktivt med rekruttering og tiltak for å beholde eksisterende medlemmer 
fremover. Dette vil bli tematikk på Formannskonferansen. 

Økonomistatus 
Økonomistatus i Forbundet er per dags dato god og det ble ikke besluttet ekstraordinære tiltak, selv 
om kontingentinngangen per dags dato er lavere enn budsjettet. Sekretariatet sendte 21. november 
2021 status til FD ift forventet forbruk av tildelte midler.   

Formannskonferanse og NROFs middag ifm 125 års jubileum 2021  
Status i planleggingen og påmeldinger pr 12. okt. ble gjennomgått. FS anså ikke at det var behov for 
tiltak på nåværende tidspunkt. Saksmappe for FK 20.-21. november 2021 ble gjennomgått og 
godkjent. Det ble besluttet at sekretariatet aktivt følger opp avdelinger som ikke har meldt på 
deltakere.  

Etablering av «Militærfaglig kompetanseutvalg» 
Presidenten gikk igjennom forslaget til opprettelse av «Militærfaglig kompetanseutvalg» basert på 
arbeidet i FS ifm strategisamling 27.-28. august 2021. Viktigheten av å være tydelig på hva FS ønsker 
med utvalgene ble presisert og sekretariatet skal tydeliggjøre dette i «instruks» til utvalgene og 
beskrivelsen av utvalgene i ny utgave av Håndboka. FS besluttet å opprette «Militærfaglig 
kompetanseutvalg». 

Oppdatering fra sekretariatet 
Aktiviteter 

Sekretariatet oppfordrer alle medlemmer til å delta på lokale og sentrale aktiviteter. Oppdatert 
oversikt over sentrale aktiviteter ligger på nrof.no. 

22 LR mesterskap 

NROF Sunnhordland arrangerer 22LR mesterskap den 7. november fra klokken 11:00 på Stord 
Pistolklubbs bane, Stord. 

Webinar om fremtidens HV 

Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben 
studert hvilke innretning Heimevernet bør ha i fremtiden innenfor fire ambisjonsnivåer. 

NROF gjennomfører den 9. november fra klokken 18:00 et webinar hvor Steinar Gulichsen fra FFI 
presenterer resultatene. Det blir mulighet for å stille spørsmål eller kommentere rapporten etter 
presentasjonen. 

Webinar – Krisehåndtering og beredskapsarbeid 

Beredskapsarbeidet i Norge bygger på fire grunnleggende prinsipper; ansvarsprinsippet, 
likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Disse fire prinsippene engasjerer og 
skaper debatt blant personell som er opptatt av krisehåndtering og beredskapsarbeid. 



NROF gjennomfører den 23. november fra klokken 18:00 et webinar hvor avdelingsdirektør i Justis- 
og beredskapsdepartementet, Georg Bryn innleder. Det blir mulighet for å stille spørsmål eller 
kommentere etter presentasjonen. 

Fagdag sanitet 

Den 2. desember arrangerer sanitetsutvalget en fagsamling mellom klokken 18 og 21:00. Eksterne 
innledere fra Forsvaret vil fokusere på penetrerende skader med erfaringer fra Kabul, samt PTSD. 
Samlingen vil bli kjørt som en kombinert løsning med muligheter for å være fysisk til stede i Oslo eller 
følge det hjemmefra virtuelt.  

Skyteinstruktørkurs 

Kurs nummer 2 i år gjennomføres i Steinsjøen skytefelt 11.-14. november. Alle avdelinger som har 
meldt inn kandidater har fått disse vurdert og de som fyller kravene har fått plass. Det er per nå 
ingen på venteliste for å delta på skyteinstruktørkurs ute i avdelingene. Bakgrunnen for to kurs er at 
kurset i 2020 ble utsatt til 2021. Etterslepet fra pandemien er dermed hentet inn igjen. 

Forslag til statsbudsjett 2022 

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgningen til NROF med 1,05 millioner kroner i Stats-
budsjettet for 2022, fra 5,057 millioner i 2021 til 4,0 millioner i 2022, noe som tilsvarer ca 
21 % i nedtrekk. Korrigert for lønns- og prisstigning blir det reelle kuttet rundt 1,2 millioner 
kroner. Kuttet utgjør ca. 0,73 million i redusert driftsstøtte og ca. 0,32 million i redusert 
prosjektstøtte til gjennomføring av aktiviteter ift 2021 budsjett.  

Det store kuttet vil ramme organisasjonen og den frivillige aktiviteten svært negativt i 2022. 
NROF er overrasket over at den avtroppende regjeringen kommer med et slikt kutt, spesielt 
til neste år når det er viktig at frivillige organisasjoner setter inn ressurser og tiltak for å 
reetablere samme eller høyere aktivitetsnivå som forut for koronapandemien. Videre er 
2022 «Frivillighetens år», hvor fokuset skal være på frivilligheten som en hjørnestein i den 
norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i 
hele landet. Dette skal gjøres gjennom å få flere nye med i frivilligheten, gjøre flere arenaer 
tilgjengelige og skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske 
samfunnet. 

NROF har i sin planlegging for 2022 lagt til grunn Forsvarsdepartementets signaler om 
forutsigbarhet i bevilgningene og derfor lagt tildeling for 2021 og forventet kostnadsutvikling 
til grunn for søknaden. I tillegg har NROF i 2022 også søkt om 350 000,- ekstra for å 

kompensere noe for endringer i avtalen med Forsvaret.  Kutt i den størrelsesorden som skisseres vil 
gå ut over aktiviteten i Forbundet, og derigjennom vår evne til å løse Forbundets målsetting 
om å støtte opp under Forsvaret og forankre forsvarsviljen.   

NROF har sendt inn et høringsinnspill til Satsbudsjettet og presidenten og generalsekretæren 
deltok den 28. oktober i høring i Utenriks- og Forsvarskomiteen. Basert på innspill og 
justeringer fra ny Regjering vil det legges frem et nytt forslag til budsjett 8. november med 
høringsfrist 11. november. NROF følger opp saken. 

  



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 vår kontaktinformasjon: 

Erik Gustavson  22 47 82 41/474 83 706 
Erik.gustavson@sekr-nrof.no 

Ståle Sandholt  22 47 82 49/913 67 716  
Stale.sandholt@sekr-nrof.no 

Ole Kristian Haagenrud  22 47 82 46/994 48 257 
Ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no 

Morten Wroldsen 22 47 82 48/901 44 535 
Morten.wroldsen@sekr-nrof.no 

Harald Blikra  22 47 82 40/938 78 734 
post@sekr-nrof.no 

Postadressen vår er: 
NROF 
PB 1550 Sentrum 
0015 Oslo. 
 

Følg NROF på sosiale medier 
Følg med på www.nrof.no, på Facebook https://www.facebook.com/NROFreserve og på Instagram 
https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/ 
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