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Andre oppdrag til FMO 

 Ansvarlig 
avdeling i FD 

Tidsfrist 
Rapportering 

1. Viderefør Marinejegerkommandoen (MJK) med alle under-
liggende enheter i Ramsund. Grunnet EBA-messige utford-
ringer lokaliseres en tropp inntil videre midlertidig i Ber-
gen. Permanent tjenestested for personell i MJK er Ram-
sund. 

FD III  FÅR 

2. Som en konsekvens av at Loran-C er besluttet videreført ut 
2006, stopp inntil videre den planlagte nedmonteringen av 
stasjonene. 

FD IV  

Resultatet, herunder 
et kostnadsregnskap 
som viser hva som 
skal refunderes av 
FKD, rapporteres i 

RKR 1/2006 

3. Viderefør Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad og be-
mann organisasjonen iht. grunnlaget i IVB 2005-2008. Tje-
nested til besetningene til det faste detasjementet fra taktisk 
båtskvadron skal være Harstad. 

FD III  FÅR 

4. Avslutt langtidslagring av stasjonær KA-struktur fra 1. janu-
ar 2006. Fra samme dato utrangeres følgende enheter for 
avhending:  

• 120 mm kanonbatterier på Meløyvær, Nes og Kråkvåg fort 

• 75 mm Årøybukt, Breiviknes, Skjelanger, Visterøy, Rauøy 
og Bolærne fort 

• Minefelt på Grøtsund, Det Naue og Visterøy fort 

• Torpedobatterier på Malangen, Herdla og Korsnes fort. 

FD V  
RKR 1 

FÅR 

5. Utarbeid en helhetlig avhendingsplan for den stasjonære 
KA-strukturen innen 1. juni 2006. Avhendingsplanen skal 
omfatte bl.a. kostnader vedrørende EBA, hovedstridsmid-
ler, ildledningssystemer, sensorer, diverse materiell og 
ammunisjon fordelt på det enkelte anlegg og tidsplan med 
prioriteringer. 

FD V 
1. juni 
2006 

RKR 2 

6. Våpensystemet TP 613 utrangeres i sin helhet fra struktu-
ren og avhendes snarest og senest 30. juni 2006.  

FD V 
30. juni 

2006 
FÅR 

7. Det vises til skriv fra FST av 30. november 2005 (ref: 
2005/063434-001/FST/090) vedrørende pilotprosjekt til-
knyttet basedrift ved Haakonsvern orlogsstasjon. FD har 
tatt anbefalingen om utsettelse av pilotprosjektet til etter-
retning, og ber FMO komme tilbake med mer informasjon 
om en eventuell videreføring på dertil egnet tidspunkt. (jf. 
IVB LTP pkt. 4.7.f), senest i RKR 1 2006. 

FD V  RKR 1 

8. Viderefør KNM Horten ifm. innfasingen av Fridthjof Nan-
sen-klasse fregatter. Utrangeringen av KNM Horten utset-

FD III   
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tes til senest 31. desember 2008. 

9. Etabler HV mannskapsutdanning på Porsangmoen i januar 
2006 med en innkallingsstyrke av omtrent et kompanis 
størrelse. Viderefør utdanningen ved Garnisonen i Por-
sanger ved å alternere mellom førstegangstjeneste og 
grunnleggende befalsutdanning i 6-måneders intervaller. 

FD I  
RKR 1 

FÅR 

10. Støtt totalprosjektet vedrørende tilbakeføring av Hjerkinn 
skytefelt til sivil bruk. 
Fase 1 (2006-2012) omfatter eksplosivrydding, fjerning av 
de største landskapsinngrepene med landskapstilpasning, 
sikring av forurensning og høyst nødvendig overvåking av 
forurensningssituasjonen i skytefeltet, riving av bygninger 
og fjerning av veier som har størst naturverngevinst. 
Fase 2 (2013-2020) omfatter ryddetiltak knyttet til erfaringer 
fra eksplosivryddingen i fase 1 og avklaring om akseptabelt 
risikonivå ved nedlagte skytefelt, samt gjenværende EBA-
tiltak. 

FD V  FÅR 

11. Iverksett en begrenset prøveordning med rekruttering til 
krigsskolene av personell som har sivil bachelor eller annen 
relevant utdanning, og som ikke har gjennomført grunnleg-
gende befalsutdanning. 

FD I  

RKR 2 

Antall som har fått 
plass på krigsskolene 
basert på relevant 
utdanning, uten tidli-
gere GBU. 

12. Iverksett innkalling av kvinner til frivillig sesjon. FD I  

FÅR 

Antall kvinner som 
er klassifisert på 
sesjon. 

13. Innfør ordninger slik at vernepliktige kan ta inntil 20 stu-
diepoeng ila. førstegangstjenesten. 

FD I  

RKR 1 og 2 
FÅR 

Gjennomsnitt antall 
studiepoeng pr. ver-
nepliktig oppnådd 
under førstegangs-
tjenesten. 

14. Rapporter alvorlige skader og dødsfall (fordelt pr. årsak) 
under tjeneste blant FMOs personell fordelt på personellka-
tegoriene befal, vervede, sivile og vernepliktige. 

FD I  
RKR 1 og 2 

FÅR 

15. Rapporter personellstatistikk iht. undervedlegg 1 til dette 
vedlegg. 

FD I  
RKR 1 og 2 

FÅR 

16. Forbered bidrag til Nordic Battle Group. FD III  
RKR 1 og 2 

FÅR 

17. Legg til rette for, innenfor gitte budsjettrammer, alliert tre-
ning ved og gjennom ATS Sør og ATS Nord, herunder ved 

FD III Løpende RKR 1 og 2 
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Garnisonen i Porsanger, Ørland hovedflystasjon, Bardufoss 
flystasjon, Rena leir, og Haakonsvern og Ramsund orlogs-
stasjoner. 

FÅR 

18. Informer FD fortløpende om grenvis kontakt med andre na-
sjoner om øvingsspørsmål. 

FD III Løpende 
RKR 1 og 2 

FÅR 

19. Fullfør arbeid med bruksrettigheter ved Halkavarre skyte- 
og øvingsfelt. 

FD III  FÅR 

20. Bidra ved utarbeidelsen av nytt direktiv for ARBC-vern i 
Forsvaret, for deretter å implementere iht. direktivet. 

FD III  FÅR 

21. Vedlikehold og videreutvikle sivilt/militært samarbeid for å 
sikre nødvendig støtte fra det sivile samfunn og Forsvarets 
støtte til det sivile samfunn iht. rammer og forutsetninger 
gitt i St.prp. nr. 42 (2003-2004), inkludert bidrag til opera-
sjonalisering av totalforsvarskonseptet. 

FD III  
RKR 1 og 2 

FÅR 

22. Lag utkast til FSJs øvingsprogram for 2007. Foreløpig plan 
skal utarbeides og ligge til grunn for FSJs budsjettforslag. 

FD III 

5. mai 
2006 

31. okto-
ber 2006 

RKR 2 

FÅR 

23. Utvikle system for å balansere uttak av lufttransport og luft-
til-luft-tanking ved EAC, og som kan løpe uavhengig av 
regnskapsår. 

FD III   

24. Iverksett styrkeoppbyggingsprosedyrer iht. nytt styrkeopp-
byggingssystem (SOS), herunder bistå med utarbeidelse av 
styrkestatusoversikt iht. SOS. 
Ferdigstill beredskapsstrukturen (OPL/K) for alle enheter i 
den operative strukturen som skal være operative i 2007. 

FD III  FÅR 

25. Ferdigstill planer basert på BFF-05 og etabler datastøttesys-
tem for BFF-05 i løpet av 2006. 

FD III 

Planer 1. 
juli 2006. 

Datastøtte 
31. de-
sember 
2006. 

RKR 2 (planer) 

FÅR 

26. Gjennomfør Visit to airbase og Visit to military facility ved 
henholdsvis Ørland hovedflystasjon og Heimevernets ut-
danningssenter på Værnes iht. Wiendokumentet -99. 

FD II Juni 2006 RKR 2 

27. Evaluer RSF-ordningen ved utgangen av 2006. FD V 
31. de-
sember 

2006 
FÅR 

28. Viderefør arbeidet med å harmonisere og effektivisere RSF-
tjenestene. Innen utgangen av 2007 skal bemanningen ut-
gjøre maksimalt 8 % av ÅV i FMO. 

FD V  FÅR 

29. Inngå leveransekontrakter 2007, med forbehold om Stor-
tingets samtykke til fremlagt budsjett, mellom FLO og ak-
tuelle kapitteleiere, forsvarsgrener og HV innen 15. oktober 

FD V  RKR 1og 2 
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2006. Foreløpige leveransekontrakter skal ligge til grunn 
for budsjettarbeidet for 2007 våren 2006. 

FÅR 

30. Delta med FMGT i ”Norge digitalt” innenfor dagens kost-
nadsramme. 

FD IV   

31. Avsett ressurser til deltagelse i utarbeidelse av beslutnings-
dokumenter, særlig fremskaffelsesløsninger, iht Materiell-
planen og prosjektenes omforente fremdriftsplaner i FID. 

FD IV  FÅR 

32. Rapporter bruk av alle typer forsknings- og utviklingsrela-
terte midler som benyttes i FMO. Rapporteringen skal for-
uten økonomiske rammer inneholde formål med aktiviteten 
og en beskrivelse av eventuelle resultater. 

FD IV  FÅR 

33. Støtt FDs arbeid med å konkretisere et grunnleggende 
kommandokonsept for nettverksbaserte operasjoner. Kon-
septet skal omhandle områder som organisasjon, prosesser 
og prosedyrer, og danne grunnlag for videre utvikling, ut-
prøving, utdanning og trening innen NBF-konseptet. 

FD IV  FÅR 

34. Basert på det ovenfor nevnte konseptet og generell nett-
verksteori; utvikle og implementer et utdanningsopplegg i 
den hensikt å gi Forsvarets personell størst mulig grad av 
felles forståelse innenfor NBF konseptet. Dette skal bidra til 
et felles fundament og være katalysator for videre utvikling 
og utprøving. 

FD IV  FÅR 

35. Implementer plan for utdanning innenfor strategisk plan-
legging knyttet til materiell- og EBA-investeringer iht. de 
rammer som er skissert av Forsvarets skolesenter (FSS).  
Før oppstart skal utdanningsopplegget forelegges og god-
kjennes av FD. 

FD IV  FÅR 

 


