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I NNLEDNING
Den pågående omstillingen av Luftforsvaret blir av mange betegnet som den største
siden opprettelsen av forsvarsgrenen. En drastisk reduksjon av baser, hvor blant annet
tre tidligere hovedflystasjoner skal reduseres til én, har allerede ført til tap av personell
og kompetanse. I skrivende stund har vi knapt startet selve flytteprosessen med
påfølgende nedlegging, så personellflukten og kompetansetapet må forventes å øke
kraftig i de nærmeste årene inntil vi igjen ser en stabilisering mot år 2025.
Samtidig med at store deler av organisasjonen skal flyttes til en annen kant av landet, og
baser skal legges ned, er Luftforsvaret midt i sin største investeringsfase noensinne.
Forsvarsgrenen står midt i en prosess hvor innkjøp, innfasing og utvikling av drifts- og
vedlikeholdskonsept for fremtidens våpenplattform har hovedfokus. Investeringer som
gjøres i dette tiåret, skal være Luftforsvarets bærende strukturer langt inn i dette
århundret. Vi anskaffer nye transportfly, nye kystvakthelikopter, nye kampfly og nye
redningshelikopter samt oppretter en ny kapasitet med fregatthelikopter. Alle disse
investeringene gjennomføres parallelt med omstillingen, og under en forventning om at
forsvarsgrenen evner å opprettholde kravene til beredskap for tjeneste i inn- og utland.

S AMMENDRAG
Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI) har i utredningen forsøkt å redegjøre for
dagens vedlikeholdskonsept og den nødvendige utdanningen for å bygge kompetanse til
å understøtte vedlikeholdet. Vi har sett på trender og utviklingstrekk innen teknisk
vedlikehold og utdanning, samt Luftforsvarets nye vedlikeholdskonsept, for
derigjennom å finne nødvendig kompetanse og utdanning for fremtidens flytekniker. I
tillegg har vi vurdert fremtidens utdanning mot politiske føringer, og sett på ulike
synergier som kan påvirke utdanningen og valget av denne.
Luftforsvaret har utviklet et nytt vedlikeholdskonsept for drift og understøttelse av nye
kampfly. Et slikt vedlikeholdskonsept skal gi effektiv og fleksibel drift, samtidig som
organisasjonen gjøres mer robust ved deltakelse i internasjonale operasjoner. Det nye
vedlikeholdskonseptet skal i første omgang innføres for nye kampfly, men målsettingen
er å tilpasse vedlikeholdet også til det øvrige luftmateriellet.
Den anbefalte modellen for teknisk utdanning er nøye tilpasset fremtidig drifts- og
vedlikeholdskonsept. Utdanningen inneholder flyteknisk grunnutdanning, flytekniske
typekurs og eventuelle funksjonsrettede kurs og tilleggsutdanning. En solid flyteknisk
utdanning gir kompetente og robuste flyteknikere. Gjennom en effektivisering av
vedlikeholdet, vil Luftforsvaret spare årsverk og ressurser under drift. En slik
organisasjon gir større fleksibilitet, og man kan anta at behov for innleie av teknikere
samt ekstraordinære kjøp av vedlikehold reduseres.
Luftforsvaret gjennomfører i dag egen flyteknisk grunnutdanning. Dette er en
forutsetning for å dekke behovet i bransjen. Å drive egen flyteknisk typeutdanning vil
styrke evnen til å levere rett kvalitet til riktig tid, og samtidig unngå kjøp av dyre
utenlandskurs. Vi leverer i dag typekurs på mesteparten av materiellet og det skal
bygges opp slik kapasitet på nye kampfly og redningshelikoptre.
Utdanningen kan organiseres etter flere ulike modeller, med tilhørende fordeler og
ulemper. Å drive med utdanning er en profesjon, og det er viktig at fremtidens tekniske
utdanning ivaretas som en. Dagens løsning med et Luftforsvarets skolesenter fungerer
godt og er antatt det mest økonomiske alternativet under drift. Skolevirksomhet bør
uavhengig av valgt modell, organiseres som en selvstendig enhet og ikke underlagt
operativ virksomhet.
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A N BE F A LI N G ER
Luftforsvarets utdanningsinspektorat mener at flyteknisk grunnutdanning bør ivaretas i
forsvarsgrenen. Behovet for flymekanikere og flyteknikere i norsk sivil luftfart er kraftig
redusert i de senere år. Den sivile flytekniske utdanningen i Norge har stått urørt i
samme periode. Mye tyder derfor på at det vil komme større endringer i dagens modell
innen yrkesfaglig opplæring i flyfagene. Det er vanskelig å forutsi i hvilken grad denne
utdanningen vil være i stand til å ivareta militære utdanningsbehov i fremtiden. Et mer
sannsynlig scenario er at fremtidens sivile flyteknikere utdannes gjennom Luftforsvaret.
Det er få likheter mellom teknisk utdanning i ulike forsvarsgrener, og det kan synes som
om utdanningene har lite eller ingenting å tjene på en eventuell sammenslåing og/eller
samlokalisering. En fare kan bli sammenblanding av logistikkundervisning for fly- og
bakkevedlikehold, med dertil svekking av flysikkerheten. Flyteknisk utdanning er
underlagt særegne og strengere krav. Innholdsmessig bør fagene holdes adskilt fra
annen teknisk utdanning. Vurderinger og anbefalinger i utredningen gjelder flyteknisk
utdanning alene.
LUI mener at en samlet flyteknisk utdanning, under felles administrasjon og ledelse, er
den løsningen som gir best effekt og størst utnyttelsesgrad. Tekniske instruktører kan
benyttes i en matriseorganisasjon. Erfaringer fra skoledriften på Kjevik viser at slik
organisering gir instruktørene god variasjon, økt motivasjon og generelt høy kvalitet i
undervisningen. Et teknisk skolesenter vil kunne gjennomføre enkeltkurs på
skolesenteret, desentralisert hos bruker, distribuert elektronisk eller ved en
kombinasjon av disse.
Det er åpenbare fordeler, men også flere ulemper, ved å lokalisere et skolesenter nær
operativ avdeling. Et samlet teknisk skolesenter bør organiseres i parallell til operativ
virksomhet, og ikke som en underavdeling i denne. Ved en slik organisering, som
selvstendig utdanningsinstitusjon, vil man unngå å måtte prioritere mellom utdanning
og operativ drift. Undervisningsfaget kan rendyrkes, og skolesenteret kan ivareta
mottoet om å være best på utdanning.
Vi ønsker ikke å ta stilling til geografisk plassering av et Luftforsvaret skolesenter i et
langtidsperspektiv (etter 2025). LUI anbefaler at lokalisering utredes på et senere
tidspunkt, og etter at Luftforsvaret er ferdig med den pågående omorganiseringen. Det
kan også synes hensiktsmessig å vente til etter innfasing av nye redningshelikoptre og
kampfly. Den omfattende og tunge innfasingen av nye kapasiteter parallelt med
omstilling i høyt tempo, vil kreve mye av personellet i organisasjonen. Vi vil oppleve
større avgang enn normalt, og kompetanse regenereres gjennom utdanning. Ved å
frede utdanningen i denne perioden, vil Luftforsvaret gis bedre forutsetninger for å
ivareta det sårbare miljøet av tekniske instruktører. Luftforsvarets skolesenter på Kjevik
er i dag et viktig verktøy for å lykkes i omstillingen til et nytt og kompetent Luftforsvar.

Videre arbeid:
-

Utarbeide faglige krav til flyteknisk typeutdanning

-

Utvikle reglement for kvalitetssikring av utdanningsinstitusjoner i og utenfor
Luftforsvaret; herunder krav til organisasjon, instruktører og godkjent eksamen

-

Gjennomgå og vurdere ordningen med flytekniske lærlinger

-

Utredning av lokalisering av et Luftforsvarets skolesenter bør påbegynnes etter
at nåværende omstillingen er gjennomført
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U T R ED N I N G EN
Vi har valgt å dele utredningen i fire deler:
I.

Innledning

II.

Dagens vedlikehold og utdanning

III.

Utviklingstrekk, nye vedlikeholdskonsept og krav til utdanning

IV.

Drøfting av teknisk utdanning, type og organisering

V.

Konklusjon og anbefaling

Del I gir en kort oppsummering av utredningens konklusjoner, samt et sammendrag av
våre vurderinger og anbefalinger. Bakgrunn for oppdraget til LUI samt vår analyse av
dette, er tatt med under kapittel 1.3.
I del II beskrives dagens flyvedlikehold og flytekniske utdanning. Vi har også valgt å
beskrive sivil nasjonal flyteknisk utdanning, samt foreta en sammenlikning mellom
militær og sivil utdanning. Luftforsvarsstaben ønsker et fokus på kostnadsbildet, og vi
har søkt å presisere spesielle kostnadsdrivere som eksternt kjøp av vedlikehold og
utdanning. Vi har vurdert potensielle synergier mot sivile utdanningsinstitusjoner og
internasjonale samarbeidspartnere.
Del III tar for seg utviklingstrekk innen fremtidens logistikk og flyvedlikehold.
Luftoperativt inspektorat/Logistikkavdelingen (LOI/Log) har beskrevet fremtidig
vedlikeholdskonsept for nye kampfly og krav til teknikerens utdanning og kompetanse i
et slikt konsept.
I del IV har vi vurdert tre ulike organiseringer av flyteknisk utdanning med fokus på
kravene: Kvalitet, leveranse- og gjennomføringsevne og økonomi. Delkonklusjoner
oppsummerer våre funn av viktige fordeler og ulemper ved organiseringen.
Del V består i konklusjon og våre anbefalinger, med en vurdering av praktiske og
økonomiske konsekvenser.

U SI K K ER H ET

O G F R E MT I DI G E UT FO R D R I N G E R

Planen for Luftforsvarets omstilling kan synes ambisiøs og krevende. I skrivende stund
(2013) har omstillingen så vidt startet, men en ser allerede at flere av usikkerhetene
inntreffer. Avgangen til det sivile, spesielt innen flyteknisk vedlikehold, er blitt større
enn ventet. Dette har ført til at vi ikke klarer å produsere det planlagte flytimeantallet,
samt at behovet for bortsetting av vedlikehold og innleie av teknikere øker. Økt innleie
vil, sammen med kjøp av flyvedlikehold, være kostnadsdrivere i de nærmeste årene.
Luftforsvaret trenger en stabil og robust organisasjon av vedlikeholdspersonell for å
drifte en aldrende park av luftmateriell parallelt med forsvarlig innfasing av moderne
systemer. Nedleggelse av store baser og en relokalisering mot en-basekonsept kan
synes å være hovedårsaken til tap av eget personell og kompetanse i omstillingen.
Det er vanskelig å forutse hvor mange teknikere vi vil miste innen utgangen av
langtidsplanen mot år 2025. I tillegg til nedlegging av flystasjoner, samlokalisering av
kompetansemiljøer og innfasing av nye kystvakt- og fregatthelikoptre,
redningshelikoptre og kampfly, skal hele Luftforsvarets ledelse med staber og
inspektorater flyttes fra Rygge til Reitan utenfor Bodø innen 2017. Det kan synes som
om Luftforsvaret skal omstilles overalt og samtidig. Under en slik øvelse mener vi at man
bør søke å ha én fot i bakken. Denne foten kan være forsvarsgrenens utdanning.
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B AKGRUNN
O P P DR A G ET

O G H EN SI K T EN

Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013 – 2016 (IVB LTP 2013 2016) er kalt «Et forsvar for vår tid». I denne fremgår at utdanningsordningen i
Luftforsvaret skal videreføres i perioden med Luftkrigsskolen i Trondheim, Luftforsvarets
befalsskole og Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik samt rekruttutdanning under GIS
ved KNM Harald Haarfagre (IVB LTP pkt. 4.7.4 Personell og kompetanse). Under samme
punkt er Luftforsvaret gitt i oppdrag å vurdere om teknisk utdanning i fremtiden i større
grad bør gjennomføres samlokalisert med de operative miljøene i Luftforsvaret, og om
det er hensiktsmessig å samkjøre mer av den tekniske utdanningen med det sivile
markedet. Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI) ble gitt i oppdrag å utrede
1
Luftforsvarets fremtidige tekniske utdanning .
Hensikten med denne utredningen er å gi en anbefaling til hvordan Luftforsvarets
fremtidige tekniske utdanning bør gjennomføres, organiseres og lokaliseres.

A NALYSE
Under arbeidet med utredningen har vi definert fremtiden til å gjelde perioden etter
nåværende langtidsperiode, altså fra 2016 og fram mot 2025. Det er også ønskelig å
strekke anbefalingen utover 2025, men dette vil baseres på et svært upresist
faktagrunnlag ettersom mange forhold er under kontinuerlig utvikling og endring.
Luftforsvaret skal vurdere om utdanningen bør gjennomføres samlokalisert med
forsvarsgrenens operative miljøer, samt om noe av utdanningen kan samkjøres med det
sivile utdanningstilbudet. Vi har derfor sett på mulighetene for å gjennomføre utdanning
sivilt, og vurdert ulike måter å samlokalisere utdanning med operativ virksomhet.
Følgelig har vi kommet fra til følgende problemformulering: Kan Luftforsvarets behov for
kvalitet i utdanningen, samt krav til leveranse- og gjennomføringsevne, tilfredsstilles
gjennom å samkjøre utdanning med det sivile? Hvordan bør teknisk utdanning
gjennomføres og lokaliseres for å sikre relevant utdanning for riktig kompetanse?

1

R&T nr 10 til GILs VP 2012 - GILs ordre for gjennomføring av omstillingen
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D EFINISJONER

OG FORUTSETNINGER

Luftforsvaret har mange ulike kategorier av teknikere og teknisk personell. Størstedelen
av det tekniske personellet har oppgaver relatert til flydrift og vedlikehold. Den tekniske
utdanningen i Luftforsvaret omfatter teknisk grunnutdanning, spesialisering innen
bestemte fagretninger og typeutdanning på bestemt materiell. I tillegg kommer en
rekke funksjonsrette kurs av kortere varighet, samt kurs som er påkrevd av
fagmyndigheten i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).
Det særegne ved Luftforsvarets tekniske utdanning er den sterke innretningen mot
militært flyvedlikehold. Denne typen utdanning er ikke gjenfinnbar i andre
forsvarsgrener, og er til dels utenfor sivilt utdanningstilbud i inn- og utland.
Denne utredningen tar i hovedsak for seg flyteknisk utdanning. Flyteknisk utdanning i og
for Luftforsvaret er omfattende, relativt kompleks, samt at den innbefatter eksterne
aktører. LUI har vurdert at det er den flytekniske utdanningen som bør være
dimensjonerende for vår anbefaling, samt at valg av løsning vil få stor innvirkning på
utdanning av flyteknikere. Med flyteknisk utdanning menes flyteknisk grunnutdanning,
flyteknisk spesialisering og flytekniske typekurs.
Øvrig teknisk utdanning i Luftforsvaret vil bli nevnt der hvor det faller naturlig, men vil
ikke danne grunnlag for videre drøfting. Vi finner at teknisk utdanning innen radar,
luftvern og cyber har lite synergier mot flyteknisk utdanning. Disse utdanningene kan
således vurderes uavhengig av valgt løsning for flyteknisk utdanning, og blir ikke
utfyllende dekket i utredningen.

A VGRENSNINGER
Utredningen avgrenses til å omhandle flyteknisk utdanning, samt teknisk utdanning
direkte relatert til flydrift og -vedlikehold.

K RAV
Luftforsvaret har drevet teknisk utdanning gjennom flere tiår uten at det har eksistert
formelle krav til utdanningen eller utdanningsorganisasjonen. Etter hvert som den sivile
luftfarten har satt strengere og mer formelle krav til utdanning og kompetanse, kan det
synes som om tilsvarende prosesser i norsk militær luftfart har blitt nedprioritert
gjennom omstillinger og hyppige endringer av organisasjon og retning.
Forsvarets logistikkorganisasjon har fagmyndighetsansvaret og er således ansvarlig for
utgivelse og oppdatering av faglige krav til vedlikeholdstjenesten. FLOs bestemmelser er
utgitt gjennom BMF 750 og BMF/Luft 759-1(A) med tilhørende faglige krav FK 759-120/21/22/23/24/25/30/47/60/62 (A). FLOs dokumenter setter ingen tydelige krav til
utdanningens nivå og innhold. Luftforsvaret har mulighet til å stille egne krav til
utdanningen. Pågående anskaffelser av nytt materiell har krevd at vi har klare definerte
nivå og krav til flyteknisk grunnutdanning og typeutdanning. For flyteknisk
grunnutdanning er disse kravene utgitt i BFL 600-4. Krav til faglig nivå og kvalitet for
flytekniske typekurs og utdanningsinstitusjoner herunder instruktører, er under
utarbeidelse og forventes å kunne ferdigstilles innen år 2014.

A RBEIDSMETODE
Luftforsvarets utdanningsinspektorat ble gitt i oppdrag å utrede fremtidenes tekniske
utdanning i Luftforsvaret. Oppdraget kan sees direkte i sammenheng med IVB LTP 2013
– 2016, samt ønsket om en vurdering av mulig samkjøring med sivilt utdanningstilbud og
samlokalisering med operative miljøer i forsvarsgrenen. For å kunne gi en anbefaling på
de konkrete punktene i IVB, har LUI valgt en bredere tilnærming til arbeidet med
utredningen.
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Vi har forsøkt å se på de viktigste forhold som påvirker fremtidens tekniske utdanning,
samt å vise til begrensninger og usikkerheter. I drøftingene vurderer vi sannsynlige
effekter og konsekvenser av ulike valg og mulige løsninger. LUI ønsker å anbefale en
utdanning med riktig kvalitet tilpasset Luftforsvarets behov. Denne tilnærmingen ble
kommunisert for Luftforsvarets ledergruppe i oktober 2012.
Det er utfordrende å forutse kompleksiteten og alle forhold rundt fremtiden for militær
luftfart. Vi begynner å få et klarere bilde av hvordan moderne logistikkonsepter vil
påvirke oss, men erfaring har vist at virkeligheten gjerne blir til underveis. Når vi skal
vurdere ulike veivalg for fremtiden, er det viktig å kjenne til hvor vi befinner oss i dag. Vi
har derfor valgt å vie del II av utredningen til å presentere dagens løsninger for
vedlikehold og teknisk utdanning. Vår kjennskap til utdanningen i dag, og erfaringene
med denne, vil utgjøre vårt utgangspunkt for mulig videreutvikling og endring. Målet
med endringer bør være ønsker om forbedring av dagens løsning og tilpasning til nye
behov.
Som utdanningsinspektorat er LUI opptatt av at kvaliteten på utdanningen skal holde
det nivået som mottakerne av kompetansen etterspør. Bestiller av kompetansen er
Luftoperativt inspektorat på vegne av Luftforsvarets operative avdelinger. Kvaliteten er
delvis definert av faglige krav og operative behov. LOI/Log har beskrevet fremtidens
vedlikeholdskonsept og krav til personellet i flyteknisk tjeneste (del III).
Under del IV drøfter vi ulike alternativer for organisering av utdanningen. Vi har i denne
forbindelse besøkt 139 Luftving på Bardufoss og 138 Luftving på Ørlandet. Bardufoss
flystasjon og Ørlandet hovedflystasjon vil utgjøre tyngden i fremtidens luftforsvar, og vil
således være kompetansesenter for henholdsvis helikopter og kampfly. En eventuell
desentralisert og samlokalisert teknisk utdanning vil med stor sannsynlighet bli lagt til
én eller begge flystasjonene. Vi har bedt om 138 og 139 Luftvings vurderinger av en slik
samlokalisering, samt en beskrivelse av muligheter, begrensende faktorer og lokale
synergier. Innspill fra Bardufoss og Ørlandet er tatt med under drøftinger av ulike
utdanningsmodeller.
Dagens flytekniske utdanning i Luftforsvaret er lagt til Luftforsvarets skolesenter Kjevik
(LSK). LSK har utdannet flyteknikere siden oppstarten i 1946, og har den beste
forutsetningen for å beskrive dagens utdanningsvirksomhet. LSK ble gitt i oppdrag å
beskrive kostnadsbildet i dagens flyteknisk utdanning, samt vurdere videre drift med
fokus på muligheter, begrensninger og eventuelle synergier. Innspill fra LSK er tatt med
under drøftinger av utdanningsmodeller.
Luftvingenes og skolesenterets bidrag til utredningen er behandlet som interne
saksdokumenter og unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven § 5. Dokumentene
avgraderes etter to (2) år.
Under arbeidet har vi også benyttet ugradert informasjon fra Forsvarets
materiellanskaffelser samt offentlig tilgjengelig kildemateriale. Henvisninger til kilden er
oppgitt løpende i teksten, samt i litteraturlisten bakerst i utredningen.

F O R HO L D

T I L T I D LI G ER E U T R E DN I N G ER

Det har i de senere år vært gjennomført flere utredninger som omhandler teknisk
utdanning i Luftforsvaret. Et par av utredningene fra Utviklingsavdelingen i
Luftforsvarsstaben har hatt hensikt og problemformulering som delvis overlapper denne
utredningen. Andre har vært avgrenset til enkelte våpensystemer, eller de har
omhandlet desentralisert utdanning og Luftforsvarets skolesenter Kjevik spesielt.
I arbeidet med denne utredningen har vi valgt å sette oss godt inn i konklusjonene og
anbefalingene fra tidligere arbeid, da mange av forholdene som gjaldt den gang
fremdeles har stor gyldighet. Andre deler av tidligere utredninger, kan vi i dag vurdere
som mindre relevante da vi har ny kunnskap og flere erfaringer. I tillegg har prosjektene
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som skal anskaffe fremtidens materiell kommet et godt stykke lenger, og man har fått
nye avklaringer som dermed reduserer tidligere utredningers usikkerhet.
Tidligere utredninger og offisielle innspill er oppgitt i litteraturlisten.
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Dagens utdanning for
flyteknisk vedlikehold
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D AGENS UTDANNING
D EFINISJONER

FLYTEKNISK UTDANNING

GRUNNUTDANNING
Flyteknisk grunnutdanning er nødvendig grunnleggende utdanning i flytekniske fag,
herunder nødvendige grunnlagsfag forut for fagretningen. I Europa er den flytekniske
grunnutdanningen standardisert gjennom Part 66 av European Aviation Safety Agency
(EASA) (www.easa.europa.eu). I Norge tilbys grunnutdanning ved fire videregående
skoler og ved Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik utenfor Kristiansand. Ved alle
lærestedene tilbys teori for kategori B-sertifikat (2400 timer undervisning inkludert
praksis). Vi deler grunnutdanningen i to hovedretninger: B1 (flysystem/motor) og B2
(avionikk). B1 kan igjen inndeles i to, hhv. B1.1 for Fixed Wing aircraft og B1.3 for Rotary
Wing aircraft.
For Luftforsvaret er godkjent flyteknisk grunnutdanning beskrevet i BFL 600-4.
TYPEUTDANNING FOR FLYVEDLIKEHOLD
Med typeutdanning menes utdanning som er spesifikk for en bestemt flytype. Flyteknisk
typeutdanning forutsetter at elevene har forkunnskaper i flytekniske fag (godkjent
flyteknisk grunnutdanning). Også for typeutdanningen er todelingen fra EASA i ferd med
å innføres. Varighet på typeutdanning er 8 – 12 uker. I tillegg kommer On-the-job
Training (OJT) på flytypen, normalt av 2 – 3 ukers varighet. Krav til godkjent
typeutdanning er under utarbeidelse av LUI, men det er bestemt at utdanningen skal
bygge på godkjent flyteknisk grunnutdanning.
FUNKSJONSRETTEDE KURS OG TILLEGGSUTDANNING
For en rekke av Luftforsvarets vedlikeholdsfunksjoner kreves tilleggsutdanning og kurs
utover standard kursportefølje. Eksempler på slike kurs kan være kontrollørkurs, kurs i
flåtestyring, kurs i spesialreparasjoner, flyelektriske anlegg, komposittkurs, NDI etc. Slike
kurs er oftest av kortere varighet, og kan kjøres internt ved kapasitet og/eller kjøpes
eksternt. Funksjonsrettede kurs og tilleggsutdanning blir ikke behandlet i denne
utredningen da de ikke vil være styrende for vår anbefaling.
ASSISTENTUTDANNING
Luftforsvarets vedlikeholdstjeneste er i dag bygget opp med bruk av tekniske assistenter
i en rekke funksjoner. Disse stillingene bekles av personell inne til førstegangstjeneste
og/eller vervet personell. Assistentutdanning er kurs av kortere varighet som skal gjøre
assistentene i stand til å utføre sine oppgaver i vedlikeholdstjenesten. Fremtidens
vedlikeholdskonsept skal nedjustere eller fjerne assistenten som del av organisasjonen,
og assistentutdanning vil derfor ikke hensynstas i vår anbefaling.
HØYERE UTDANNING
Universitetet i Agder (UiA) utdanner bachelor ingeniør i flyfag og Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) i Stockholm utdanner sivilingeniører i farkostteknikk. Luftforsvaret har
personell som gjennomfører sin ingeniørutdanning ved UiA og KTH, for videre å
tjenestegjøre i FLO Luftkapasiteter på Kjeller. Dette er en utdanning som ivaretas av det
sivile universitets- og høgskolesystemet, og vil derfor ikke blir berørt av utredningen.
Høyere utdanning vil bli behandlet i tilfeller hvor denne har direkte eller indirekte effekt
på vår egen utdanning, og/eller på valg av konsept og lokasjon for denne.
I 2011 undertegnet Luftforsvaret og UiA en samarbeidsavtale om styrking av det
flyfaglige miljøet på Sørlandet. Samarbeidsavtalen blir nærmere presentert i eget
avsnitt.
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F LYTEKNISK
SIVIL

GRUNNUTDANNING

U T D AN N I N G T I L F LY M EK AN I K E R

I dag finnes det et utdanningstilbud for flymekanikere i den videregående skolen. Dette
er et femårig utdanningsløp, med tre år på skole og to år i opplæring ved bedrift
(lærling). Opptakskravene til denne utdanningen er fullført 10-årig grunnskole, og alle
flyfagelever starter på grunnkurs (Vg1) elektrofag. Sluttkompetansen er fagbrev som
flymekaniker eller avioniker. Faglig råd for elektrofag er et rådgivende organ for
Utdanningsdirektoratet i faglige spørsmål innen studieprogrammet.
Utdanningen tilbys i dag ved fire av landets videregående skoler: Bodø, Skedsmo, Sola
og Bardufoss. Flyfagutdanning gjennomføres som et landslinjetilbud, hvilket innebærer
at antall og lokalisering er bestemt av Kunnskapsdepartementet og delvis finansiert av
Utdanningsdirektoratet. Tilbudet skal være tilpasset nasjonalt utdanningsbehov og
bedriftenes kapasitet til å ta imot lærlinger. Det utdannes om lag 120 flyfagelever årlig
samlet fra de fire skolene. I tillegg kommer den nyoppstartede avionikklinjen på
Bardufoss videregående skole. Dagens ordning for lærlinger ble innført i tilknytning til
Reform 94.
Pensum ved de videregående skolene er i større eller mindre grad tilpasset EASA Bsertifikat iht. Part 66, men skolene følger ikke EASAs krav til bestått utdanning. Elevenes
2
prestasjoner vurderes utfra felles karakterskala for videregående opplæring, og
karakteren 2 gir bestått utdanning. Etter tre år på skole skal elevene ut i praksis som
lærling ved en opplæringsbedrift. Landets største lærebedrift for flyfaglærlinger er AIM
Norway på Kjeller. AIM Norway har i dag (pr. 20.6.2013) 25 flyfaglærlinger i
virksomheten, og tar inn åtte nye flyfaglærlinger i 2013. De to største sivile aktørene i
Norge, SAS og Widerøe, tar hver imot omlag 6 – 8 lærlinger per år. Norwegian har plass
til fire nye lærlinger for 2013 og Heli-One tar inn syv. Samlet inntak av nye
flyfaglærlinger i sivil industri for 2013 er på om lag 36 lærlinger (Ragne Eikrem,
forhandlingsleder/advokat, NHO Luftfart i e-post 26.6.2013). Med et årlig tall på 120
elever, har Norge en stor underdekning på tilgjengelige læreplasser.
Etter to års læretid i bedrift har eleven rett til å fremstille seg for fagprøve. Bestått
fagprøve gir godkjent fagbrev som flymekaniker. En flymekaniker kan videreutdanne seg
til flytekniker ved å bestå EASA-eksamener til 75 % korrekt besvarelse, gjennomgå
typekurs og bli autorisert på materiellet.
Luftforsvaret tok i 2013 inn 18 flyfaglærlinger gjennom GBU-løpet. Antallet lærlinger
som tas opp blir bestemt utfra vurdering av kapasitet, prioriteringer mellom ulike
utdanninger og Luftforsvarets behov. Lærlinger i flyfag må kvalifisere seg for
befalsutdanning gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) for deretter å
konkurrere om plass ved Luftforsvarets befalsskole. Lærlingene gjennomfører et
utdanningsløp med befalsskole, allmenne fag som gir generell studiekompetanse og
flyteknisk typekurs. Etter endt graduasjon blir lærlingene beordret til tjeneste ved ett av
Luftforsvarets flytekniske verksteder hvor de avtjener praksisperiode (læretid) på to år.
Praksisperioden avsluttes med fagprøve.

F LY T E K N I S K

UT D AN N I N G I

L U FT FO R SV AR ET

Flyteknisk grunnutdanning er i Luftforsvaret definert gjennom BFL 600-4 og utdanningen
har et omfang på 2400 undervisningstimer. Dagens grunnutdanning gjennomføres til
EASA B-nivå i henhold til Part 66. For å bli flytekniker i Luftforsvaret kreves godkjent
flyteknisk grunnutdanning, teknisk typekurs på flytypen etterfulgt av praksisperiode.
Lengden på praksisperioden avhenger av faglig utvikling og personlig progresjon, og vil

2

Karakterskala hvor 6 er beste karakter
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derfor variere noe fra person til person. Autorisasjon gis etter vurdering av
autoriserende myndighet. Normalt tar det om lag ett år før signeringsrett gis.
Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) gjennomfører flyteknisk grunnutdanning på 18
måneder. Søkere til denne utdanningen kommer med generell studiekompetanse fra
videregående skole, og søker teknisk befalsutdanning i Luftforsvaret. Etter endt
grunnutdanning gjennomfører elevene flyteknisk typekurs og praksisperiode ved en av
Luftforsvarets avdelinger.
Personell som gjennomfører flyteknisk grunnutdanning ved LTSK har strenge krav til
progresjon og faglige prestasjoner under utdanningen. Skolen tilstreber å få elevene
opp på nivå med EASA-kravet, slik at Certificate of Recognition (COR) kan utstedes.
Elevene er egnet for tjeneste ved alle nivå av Luftforsvarets flyvedlikeholdstjeneste; fra
flyklargjøring (crew chief) til tyngre ettersyn. I motsetning til lærlinger, er de ikke bundet
av krav om styrt praksisperiode. Avdelingene står dermed friere til å benytte personellet
etter tjenestens behov. Elever fra Luftforsvarets egen grunnutdanning ivaretar flyteknisk
tjeneste ved avdelinger som ikke har ressurser og vedlikehold til å følge opp lærlinger
mot fagbrev. Dette kan være innen vedlikehold på C-130J, NH90 og P-3C. Det samme
gjelder tjeneste ved flyklargjøring på F-16 da slik tjeneste ikke er kvalifiserende for
flymekanikerlærlinger.
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Litt historikk: Fra teknisk fagskole til etablering av flyteknisk grunnutdanning
Luftforsvaret drev egen teknisk fagskole fram til 1997. Her ble Luftforsvarets
teknikere utdannet i fagretningene elektronikk og flyteknikk. En viktig årsak til at
teknisk fagskole ble nedlagt, var at Forsvaret i større grad skulle rekruttere fra de
sivile videregående skolene. Utdanningskonseptet ble lagt om og det ble gjort et
omfattende arbeid med å rekruttere fra de fire yrkesfagene; serviceelektronikk,
automatikkmekaniker, avionikk og flyteknikk. Det var i disse fire fagkategoriene
Luftforsvaret kunne tilby fagbrev. Utdanningen ble godt markedsført hvor både
lederutdanning, allmennfaglig påbygning, fagutdanning, praksis og fagbrev var
hovedingrediensene. En slik utdanning, kalt BY-utdanning, skulle bli Luftforsvarets
hovedrekrutteringskilde i teknisk bransje. Allmennfag ble lagt inn for å gi elevene
grunnlag fra GBU til også å kunne søke høyere utdanning på krigsskole eller
ingeniørhøgskole.
Etter kort tid viste det seg at omleggingen førte med seg en rekke utfordringer.
Kullene fra de nevnte fagområdene var små. Elevene fra yrkesfag møtte til opptak
ved FOS, men svært mange falt fra etter stryk på ulike opptaksprøver, heriblant
fysiske tester og offisersvurdering. I tillegg har flere generelt lav score på allment
evnenivå og svake faglige prestasjoner fra skolen.
Luftforsvaret måtte finne en alternativ rekrutteringskilde til teknisk bransje,

F primært for å supplere elevene fra yrkesfag, og gjenopptok rekruttering til tekniske
O fag blant elever med generell studiekompetanse. EASA-utdanningen i Luftforsvaret
R ble innført i 2006, og Luftforsvarets tekniske skole ble godkjent iht. EASA Part 147
samme år.

Luftforsvaret tar årlig opp 24 elever til EASA-utdanningen, og fordeler deretter en

F halvpart på hver av fagretningene B1 (flysystem/motor) og B2 (avionikk).
L
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TYPEUTDANNING FOR FLYVEDLIKEHOLD
En flyteknisk grunnutdanning er generell, og gir elevene et godt grunnlag for å forstå
viktige prinsipper rundt flyging og flyvedlikehold. Elevene blir gitt en generell
systemforståelse av flysystemer og gassturbiner, men pensum i grunnutdanningen
kommer ikke inn på militært materiell. Etter endt flyteknisk grunnutdanning blir
elevene fordelt til flytype, og gjennomfører deretter typekurs på det aktuelle materiellet
som de senere skal utsjekkes på. Luftforsvaret har tradisjonelt gjennomført flytekniske
typekurs innen ulike funksjonsfelt, og en vanlig inndeling har gitt en varierende mengde
ulike kurs for hver flytype.
Bestemmelser for vedlikehold av Forsvarets luftmateriell, samt krav til ulike
vedlikeholdsfunksjoner, er utgitt av fagmyndigheten ved FLO i form av BMF 750 og
faglige krav i BMF 759-serien. Dagens vedlikehold på Luftforsvarets fly er i stor grad
bestemt av materiellet og størrelsen på vedlikeholdsorganisasjonen, og varierer derfor
fra flytype til flytype. De neste underkapitlene inneholder en kort beskrivelse av
vedlikeholdet inndelt etter type.

F-16

K AM P FL Y

Luftforsvaret har i dag to store kampflybaser, Bodø og Ørland hovedflystasjon, med til
sammen tre flyskvadroner oppsatt med F-16 Fighting Falcon. Ved begge
hovedflystasjonene utføres lett og mellomtungt flyvedlikehold, i tillegg til korrektivt
vedlikehold (reparasjoner). Det tyngste vedlikeholdet, kalt depotvedlikehold, utføres
3
ved Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway ). AIM Norway
gjennomfører også faseettersyn, komponentvedlikehold og motorettersyn.
Vedlikeholdet på F-16 deles inn i:
•

•

•

1. nivå (linetjeneste)
o

Ute på flylinjen

o

Feilretting av mindre karakter

o

Klargjøring og service før og etter flytur

2. nivå (bakre verksteder)
o

Rep av komponenter midlere/større reparasjoner

o

300 timers ettersyn

3. nivå (depot)
o

Større ettersyn, feilretting av komponenter

o

Større modifikasjoner av flyet, struktur- og avionikkoppdateringer

Innen vedlikeholdsorganisasjonen på F-16 finnes seks ulike teknikerkategorier:

3

-

Crew Chief

-

Crew Chief assistent

-

Flysystem

-

Flymotor

-

Avionikk

-

Våpen (inkludert våpensystemassistent)

tidligere Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK)
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For å håndtere vedlikehold av F-16 blir flere faseettersyn satt ut til ekstern
vedlikeholdskilde. Nederlandske Fokker Services var opprinnelig tenkt som en strategisk
reserve i tilfelle deployering, men er også utnyttet opp mot maksimal kapasitet.
Luftforsvaret er også i noe grad avhengig av innleide teknikere fra Daedalus Aviation
Group (NL). Lav bemanning av teknikere i Luftforsvaret gir økt behov for bortsetting av
ettersyn og innleie av eksternt personell. I tillegg håndteres vedlikehold på
komponenter og motorer gjennom militære forsyningsavtaler (foreign military sales,
FMS) og sivil industri i USA og Europa.
F-16 som våpensystem skal erstattes av det nye kampflyet F-35 innen år 2021.
Stortinget vedtok i 2012 å legge ned Bodø hovedflystasjon (IVB LTP (2013–2016), s. 94).
Opprinnelig tidsplan sa at nedleggingen skal gjennomføres innen 2017, men tidsplanen
er skjøvet noe etter at vedtaket ble fattet og i samsvar med behovet for å opprettholde
leveranser på F-16. Alle nye kampfly skal lokaliseres til Ørland.
U T D A N N I N G F O R F - 16
Typeutdanning på F-16 innbefatter normalt fire ulike typekurs:
-

Flysystem

-

Flymotor

-

Avionikk

-

Våpensystem

Alle typekursene blir gjennomført ved Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik. I tillegg
blir det kjørt assistentutdanninger til crew chief og våpensystem for personell inne til
førstegangstjeneste. LTSK tilbyr også teknisk kurs for flygere, samt repetisjonskurs for
både operativt og teknisk personell.
Typeutdanningen på F-16 er under omlegging, og skal tilpasses EASA-grunnutdanningen
og inndelingen i B1 og B2. Flymotorkurset er nå integrert i grunnutdanningen, og
våpensystemfaget skal legges inn i avionikkfaget.

S EA K I N G

H E LI K O P T E R

Det aller meste av vedlikeholdet på Sea King tas ute ved de operative avdelingene. Dette
med unntak av det tyngste ettersynet (IRAN inspeksjonen) som utføres ved AIM Norway
på Kjeller. Uteavdelingene støttes med NDI og motorkompetanse fra andre avdelinger i
Luftforsvaret og FLO. Komponentvedlikeholdet gjennomføres ved AIM Norway og
eksterne vedlikeholdskilder, som Kongsberg Defence & Aerospace for dynamiske
komponenter.
Det er krav til 100 % beredskap ved basene. Hver base er oppsatt med to helikopter.
Vedlikeholdskonseptet for redningstjenesten krever et operativt reservehelikopter ved
basen. I praksis har man ca. 99 % tilgjengelighet for beredskapshelikopteret og 35 %
tilgjengelighet for reserven (kilde: FLO/Luftkapasiteter).
Vedlikeholdet på Sea King deles inn i:
•

Flex Ops (gangtidsstyrt, noe kalenderstyrt)
o
9 hovedkategorier (skrog, motor, girboks, radio/radar, elektrisk,
instrument, squibs, korrosjon, NDI)

•

Spesielle inspeksjoner: IRAN (hver 84 md)

•

Gangtid (drivverk, motor, generatorer, rotorblader)
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Sea King skal erstattes av nye redningshelikoptre innen 2020. Anskaffelsen håndteres av
4
en egen prosjektorganisasjon (NAWSARH ) under Justisdepartementet. Fredag 8.
november 2013 ble det offentliggjort at regjeringen vil innlede sluttforhandlinger med
Agusta Westland Ltd. om AW101 som erstatter for Sea King.
UTDANNING FOR SEA KING
Typeutdanning på Sea King omfatter fire ulike kurs som gjennomføres ved LTSK. Skolen
kjører også repetisjonskurs og teknisk kurs for flygende personell.

B E L L 412

H E LI K O P T ER

Hoveddelen av vedlikeholdet tas ved hjemmehørende avdeling. Noe blir satt bort til sivil
industri. Normalt gjennomføres fire 300-timers ettersyn ved Patria i Sverige hvert år. I
2010 ble det satt ut ti ettersyn grunnet aktiviteten i Norwegian Aeromedical
Detachment (NAD) i Afghanistan. Motor og girboks vedlikeholdes av Pratt & Whitney i
Canada.
Daglig ettersyn, småreparasjoner og periodisk ettersyn tas ved avdelingene. Dynamiske
komponenter som rotor, drivverk og girbokser vedlikeholdes av AIM Norway. Øvrige
komponenter fordeles mellom AIMs verksteder og sivile vedlikeholdskilder.
Vedlikehold på Bell 412 deles inn i:
•

Daglig Inspeksjon

•

Intermediate Inspeksjon (hver 30. og 150. time)

•

Periodisk Inspeksjon (300 timer)

•

Depotinspeksjon (4000 timer og 8000 timer )

•

Kalenderpunkter

5

Luftforsvaret skal drifte Bell 412 inn i neste langtidsperiode (IVB LTP (2013 – 2016)).
U T D A N N I N G F O R B E L L 41 2
Typeutdanning på Bell 412 omfatter to ulike kurs som gjennomføres ved LTSK. Skolen
kjører også repetisjonskurs og teknisk kurs for flygende personell.

LYNX

H ELI K O P T E R

Lynx skal erstattes av NH90 NATO Frigate Helicopter (NFH). Opprinnelig skulle
maskinene vært satt ut av drift rundt år 2005. Grunnet forsinkelser i NH90-leveransen,
er Lynx gitt flere levetidsforlengelser.
6

Lynx er fremdeles i drift , men skal ikke videreføres og tas ikke med videre i
utredningen.
UTDANNING FOR LYNX
Typeutdanning på Lynx foregår i Danmark i samarbeid med det danske luftforsvar.
Ettersom Luftforsvaret skal erstatte Lynx med NH90 i nær fremtid, har behovet for
nyutdanning på typen blitt tilsvarende redusert. LTSK har bygget opp kursportefølje og
solid kompetanse på NH90, og valgt å legge ned tilbudet på Lynx.

4

NAWSARH – Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter

5

Første maskin har gjennomført 8000-timers vedlikehold i 2013

6

Lynx skal etter nåværende planer driftes ut 2014
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NH90

H E LI K O P T ER

NH90 NATO Frigate Helicopter (NFH) er fremdeles under test- og evalueringsfasen
(Operational Test and Evaluation, OT&E). NH90-organisasjonen er under oppbygging, og
skal inngå i etableringen av frigatthelikopterskvadronen 334 i tillegg til å erstatte dagens
Lynx ved 337 Skvadronen.
U T D A N N I N G F O R N H90
Teknisk utdanning for NH90 er etablert ved LTSK, og skolen gjennomfører i dag typekurs
innen flysystem/motor (B1) og avionikk (B2). I tillegg kjøres kurs for
besetningsmedlemmer samt repetisjonskurs for teknisk og operativt personell.

C-130J H ER C U L ES

T AK T I SK T R AN SP O R T F LY

Fire C-130J taktiske transportfly ble levert i perioden 2008 - 2010 og er således det
nyeste flymateriellet i operativ drift. Flyet «Siv» forulykket på Kebnekaise i mars 2012,
og en erstatningsmaskin ble levert i oktober 2012.
Inntil medio 2011 ble alt vedlikehold, med unntak av brukernivå, dekket av FMS
kjøpekontrakten.
Vedlikeholdet på C-130J gjennomføres som depotvedlikehold (C-inspeksjon) hver 120.
uke.
Motor og propeller vedlikeholdes av henholdsvis Rolls-Royce og Dowty.
Vedlikeholdet på C-130J deles inn i:
•

A-inspeksjon hver 30. uke, gjennomføres av Luftforsvaret på Gardermoen

•

B-inspeksjon hver 60. uke, fordeles mellom Gardermoen og ekstern kilde.

•

C-inspeksjon hver 120. uke gjennomføres ved ekstern vedlikeholdskilde.

•

2C-inspeksjon hver 240. uke blir bortsatt eksternt.

U T D A N N I N G F O R C - 130 J
I forbindelse med anskaffelsen av flytypen, ble det besluttet å kjøpe all typeutdanning
på C-130J eksternt. I 2013 har Luftforsvaret kjøpt to flytekniske typekurs til en samlet
kurspris på 2,23 millioner kroner. Reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg, og har for
inneværende år beløpt seg til ca. 1,76 millioner kroner. Typeutdanning på C-130J av til
sammen åtte teknikere har kostet samlet ca. 4 millioner kroner i 2013. Vi har her ikke
beregnet timeforbruk i forbindelse med anskaffelse, tilpasning og administrasjon av
innkjøpte kurs.

20
Kostnadsbilde ved ekstern kjøp av typeutdanning C-130J

Dagens utdanning

På verdensbasis finnes det i dag fire – fem tilbydere av teknisk utdanning på C-130J. Vi
har erfaring med to av dem, Lockheed Martin (US) og Alenia Aeronautica (IT), som
begge er benyttet av Luftforsvaret. Våren 2014 starter Norge og Danmark et samarbeid i
den hensikt å skaffe felles typeutdanning for norske og danske teknikere. Vi ønsker i
fellesskap å stille relevante faglige krav, samt vurdere de eksisterende og potensielle
tilbydere av utdanningen.

P-3C O R I O N

M AR I T I M E O V ER V ÅK N I N G S F LY

Orion opereres av 333 skvadronen på Andøya flystasjon. Faseettersynet utføres av
Luftforsvarets egne teknikere på Andøya, og depotvedlikeholdet gjennomføres i
forbindelse med vingebytte ved IMP i Canada. Overhaling av propeller skjer ved PPI i
Seattle.
U T D A N N I N G F O R P- 3C
Typeutdanning på P-3C har de seneste årene blitt gjennomført ved US Navy i
Jacksonville. Dette tilbudet er meldt å opphøre i løpet av 2 – 4 år parallelt med at USA
utfaser sin flåte av P-3 Orion. Erfaringer fra de seneste årene viser at svært mye tid går
med til administrasjon rundt anskaffelse av kurs i USA. US Navy har en oppbygging av
kurs som er ugunstig for norske teknikere, og vi må i ytterste konsekvens sende én
tekniker på 5 – 8 ulike kurs i USA for å dekke omfanget av en norsk typeutdanning.
For Norge vil dette bety at vi snarest bør overta typeutdanningen selv, og senest innen
tiden da US Navy legger ned sine kurstilbud. Tyskland og Norge skal fremdeles operere
P-3C inn i neste langtidsperiode. Vi er for tiden i kontakt med den tyske marinen og
vurderer videre samarbeid på operativ og teknisk utdanning ved Marinefliegerhorst
Nordholz i Tyskland. Høsten 2013 gjenoppretter LTSK norsk typeutdanning på P-3C, og
kjører et B1 typekurs hvor noe praksis gjennomføres ved Nordholz. I tillegg kan LTSK
tilby typekurs elektro, EK-kurs og diverse kurs for besetningsmedlemmer.

DA-20 EK- F L Y
Vedlikeholdet på DA-20 er i hovedsak satt ut til eksterne vedlikeholdskilder.
Depotvedlikeholdet gjennomføres ved Duncan Aviation i Nebraska hver 24. måned.
Motoren overhales hver 2500 timer ved Volvo flygmotor i Sverige. I tillegg har FLO en
rammekontrakt med Fred Olsen Flymateriell og ingeniørkontrakt med FR Aviation i
Bournemouth.
Aktiviteten for DA-20 flyene skal videreføres. 717 skvadronen som opererer DA-20 er
vedtatt flyttet fra Rygge til Gardermoen flystasjon innen utgangen av 2014 (IVB LTP
(2013 – 2016), s.96).
U T D A N N I N G F O R DA - 20
Dagens vedlikeholdskonsept for flytypen, samt organisasjonens størrelse, gjør at vi har
et lavt behov for teknisk utdanning på DA-20. Det aller meste av vedlikeholdet er
bortsatt til eksterne aktører. Teknisk typeutdanning gis til crew chief og systemoperatør
på flytypen, og kjøpes via kontrakt med Flight Safety International.

S AA B S A F AR I

SK O L EF L Y

Alt av vedlikehold og forsyningstjenester er satt bort til NAC Maintenance på Bardufoss.
UTDANNING FOR SAAB SAFARI
Ettersom vedlikeholdet er satt ut til ekstern vedlikeholdskilde, gjennomføres lite
typekurs for teknisk personell. LTSK kjører typekurs for flygere og flyelever.
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A NNEN

TEKNISK UTDANNING I

B AK K E UT ST Y R

L UFT FORSVARET

O G R E D N I N G SU T S T Y R

Bakkeutstyrsutdanningen inneholder emner som strømaggregater, flytauing,
dieselmotor, hydraulikk, PLS styresystemer, kjøle-/varmeanlegg, oppfangingssystem og
de-icing. Spesialisering innen redningsutstyr tar for seg bremseskjermer, fallskjermer,
flygerutrustning, redningsflåter, overlevelse, tekstil og søm.
Utdanningene gjennomføres i dag ved LTSK. Spesialisering innen redningsutstyr kjøres
ikke hvert år, men etter Luftforsvarets behov. Innholdet i utdanningene er i stor grad
særegent for fagkategoriene, og gir ikke store synergier mot flyteknisk utdanning.
Utdanning på bakkeutstyr og redningsutstyr er i liten grad avhengig av samlokalisering
med flyteknisk utdanning, og kan trolig hente synergier i andre fagmiljøer.

L UF T V ER N T EK N I SK
Utdanning innen luftvernteknikk gjennomføres i dag ved LTSK. Utdanningen er meget
omfattende (ca. 1100 timer), og gjennomføres årlig med små elevkull (2 – 3 elever).
Selve utdanningen er selvstendig, men ressursbruken ved dagens utdanning
effektiviseres gjennom samkjøring med andre fagutdanninger innen radar, samband,
datakommunikasjon og elektronikk. Luftvernteknisk utdanning er mindre avhengig av
samlokalisering med flyteknisk utdanning. Her kan man trolig høste større synergier ved
å samle all luftvernutdanning.
Luftverntaktisk utdanning skal, sammen med alt operativt luftvern, flyttes fra Bodø til
Ørland hovedflystasjon innen utgangen av 2016. Lokaliseringen av dagens
luftverntekniske utdanning på Kjevik fremstår mindre hensiktsmessig etter det øvrige
luftvernets omorganisering og kraftsamling. Når man samler luftvernet på Ørland, og
legger den taktiske utdanningen til samme sted, kan det synes som om luftvernteknisk
utdanning hører naturlig hjemme i et slikt kompetansemiljø. Luftforsvaret vil få sterkere
integrasjon mellom teknisk og operativ utdanning, og deretter også mellom de ulike
funksjonene i operativt luftvern. I tillegg vil personellet gis bedre innblikk i hverandres
fagområder, og man vil kunne rotere personellet på en mer hensiktsmessig måte. En slik
organisering kan øke mulighetene for å tjenestegjøre i bredden, og tilrettelegge for en
horisontal karriere på samme tjenestested.
Luftvernteknisk utdanning er ikke tatt med videre i denne utredningen, men bør utredes
separat og uavhengig av flyteknisk utdanning.

C Y B ER T EK N I SK

UT D AN N I N G

Cyberteknisk utdanning gjennomføres ved FK KKIS på Kjevik og for ingeniører ved
Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH) på Jørstadmoen. Luftforsvaret har de seneste årene
ønsket to cyberingeniører hvert år fra FIH. Ingeniørene benyttes som systemingeniører
på luftvern og ved programmeringssenteret (progsen).
Cyberteknisk utdanning er ikke luftforsvarsspesifikk, og vil ikke ha avgjørende betydning
for flyteknisk utdanning i Luftforsvaret.

V IDEREUTDANNING
L UFTFORSVARET
L UF T K R I G SSK O L EN ,

OG KARRIERE FOR TEKNIKERE I

T E K N I SK LI N JE

Det finnes flere alternativer for teknikere som ønsker å videreutdanne seg innen
bransjen. For dem som ønsker en karriere i Forsvaret, er det naturlig å gjennomføre
Luftkrigsskolen. Etter flere års fravær, har Luftforsvaret gjenopprettet et tilbud spesielt
rettet mot personell fra teknisk bransje. Dette har vist seg å være et godt alternativ til
videreutdanning for teknikere som søker seg inn mot mellomledernivået. Tidligere

22

Økonomi og kostnader ved dagens utdanning

erfaringer viste at det primært var teknikere med allmennfaglig bakgrunn som søkte
krigsskoleutdanning. De senere årene har vi også hatt gode søkere til
krigsskoleutdanning fra yrkesfaglig bakgrunn. Dette er svært positivt, og noe som vil gi
økt mangfold i bransjen.
Da teknisk linje på Luftkrigsskolen ble gjeninnført i 2010, var det med fokus på
teknologiledelse. Det var kun ett semester som skilte teknisk fra operativ linje. Etter
arbeid med ny utdanningsmodell for Luftforsvaret, har man valgt å ta inn igjen noe
fagutdanning i krigsskolen. Den nye tekniske linjen på Luftkrigsskolen vil ha sitt
fagsemester ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Fagplanen for ny teknisk
krigsskole vil likne noe på LKSK teknisk som ble etablert i 1994. Den gamle ordningen
med hadde stor søkning, og framstod som et attraktivt utdanningstilbud for personell
fra teknisk bransje. Tilbudet ble besluttet terminert i forbindelse med overgang til
treårig krigsskole, men vil nå gjenoppstå som del av denne.

SIVIL

V I D E R EU T D AN N I N G T I L I N G E N I Ø R O G SI V I LI N G EN I Ø R

Luftforsvaret og UiA (tidligere Høgskolen i Agder (HiA)) har samarbeidet om
flyfagstudiet i større eller mindre grad siden oppstarten. Linjen ble opprettet etter
initiativ fra Luftforsvaret, og har uteksaminert rundt 15 studenter i året. Luftforsvaret
har normalt hatt 1 – 2 kadetter (studenter) årlig ved utdanningen som del av
Luftkrigsskolen. Kadettene følger sivilt utdanningsløp ved UiA som sin fagutdanning på
bachelornivå. Etter endt utdanning vil flyingeniørene normalt avtjene plikttjeneste ved
Forsvarets logistikkorganisasjon på Kjeller.

Ø KONOMI OG KOSTNADER VED DAGENS UTDANNING
Dagens tekniske utdanning ved LSK er kompleks og omfatter mange og variable
parametere. For å kunne lage en modell som synliggjør de ulike kostandene ved teknisk
utdanning, er det tatt utgangspunkt i tall fra 2012. Utdanninger som er startet i 2011,
men avsluttet i 2012 og utdanninger som er startet i 2012 og avsluttet i 2013 er tatt
med. I tillegg har vi anvendt regnskapstall fra SAP samt kurs/kursdeltakere fra
kurskatalog og annen dokumentasjon for å få korrekte data. Vi har valgt å fordele
kostnadene på de faggrupper som gjennomfører teknisk utdanning. Faggruppene
kampfly, helikopter, flermotor/BU/RU, EASA/flyfag samt Kontroll & varsling/luftvern
ivaretar all teknisk utdanning ved LSK.
Basekostnader som husleie, Leaseplan (kjøretøy) og FIS basis er ikke tatt med da dette
er faste kostnader som vil tilkomme uavhengig av valgt lokalitet i Forsvaret. Ettersom
basekostnadene er fordelt mellom befalsskolen, teknisk skole, base, stab og ATL
(Avdeling for teknologi og læring) har vi laget en modell som viser en prosentvis
fordeling av kostnadene på den enkelte skole/avdeling ved Kjevik. På denne måten vil
basekostnadene for teknisk utdanning blir så reelle som mulig. Kostnadene for kost og
losji er tatt med i kursprisen til hver enkelt deltaker. Kostnadene til kost og losji er et
kostøre på kr 95,- pr dag (rundet opp til 100,-) og losji (inkluderer sengetøy, vask og
såpe/shampo) på kr 200,- pr dag. Kostnadene vil variere med utdanningslengde og
antall elever. Dette vil påvirke kursprisen for det enkelte kurs.
For å unngå å lage en for komplisert økonomisk modell er faggruppens totale kostnader
fordelt likt på faggruppens kursantall. Dette vil ikke gi et eksakt tall på hva hvert enkelt
kurs koster ettersom kurslengden varierer, men gir et godt overslag. Kostnadene for
hver enkelt kursdeltaker er også fordelt likt. Ulempen ved dette er at man vil kunne få
noen unøyaktigheter i forhold til antall personer på kurset samt kurslengde.
Tabellen under viser kostnadene for LTSK totalt og fordelt på faggrupper. I 2012 hadde
den tekniske skolen lønnskostnader på 38 mill. fordelt på 53 årsverk inkludert faste og
variable tillegg. Det ble gjennomført 130 kurs med 990 kursdeltakere. Figuren viser
kostnadene for hver faggruppe fordelt på antall kurs gjennomført av faggruppen. I

23

Økonomi og kostnader ved dagens utdanning

tillegg er kurskostnadene fordelt på antall elever som gjennomførte kursene. De to siste
kolonnene i figur 1 viser kurskostnader pr. deltaker med eller uten kost og losji.

F IGUR 1. O VERSIKT OVER KOSTNADER PÅ TEKNISK UTDANNING VED LSK

O V ER SI K T

O V E R K O ST N AD E R O G R E S SU R S B R UK

Figur 2 viser antall kurs pr faggruppe og et gjennomsnitt antall kursuker for de
gjennomførte kursene. Figuren viser også antallet kursplasser tilgjengelig ved den
enkelte faggruppe, samt hvilke kursplasser som er benyttet av Luftforsvaret, Forsvaret
og andre. Til slutt vises totalt anvendte kursplasser og hvor mange ledige kursplasser
som var tilgjengelig i 2012. De to siste kolonnene viser kostandene for en kursuke for én
elev, og totale kostnader per kurselev.

F IGUR 2. K OSTNADER FORDELT PÅ KURSDELTAKERE
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S AMARBEID OG SYNERGIER I NASJONAL FLYTEKNISK
UTDANNING

S AMARBEIDSAVTALEN

I FLYFAGENE

Luftforsvaret har inngått en samarbeidsavtale med fylkeskommunene med
flyfagutdanning i de videregående skoler. Avtalen mellom fylkeskommunene, NHO
Luftfart, Fellesforbundet og Luftforsvaret ble signert 15. mars 2012 med en varighet på
fire år av gangen. Avtalen innebærer også at det ble oppnevnt et samarbeidsutvalg
innen flyfagene. Samarbeidsutvalget har minimum to møter i året, og Luftforsvaret
stiller med to representanter. Samarbeidsavtalen har som mål å sikre rekruttering til
utdanningen samt å formidle læreplasser til elever under utdanning. Dimensjonering av
utdanningen skal sikre balanse mellom opplæringskapasitet og bransjens behov for
rekruttering.

S A MF UN N S AN SV A R
Stortingsmelding 14 (2012 – 2013) «Kompetanse for en ny tid» (også kalt
«Kompetansemeldingen») ble utgitt 1. mars 2013. I innledningen står det at sektoren i
større grad enn i dag skal benytte sivile tilbud, herunder samarbeidsordninger med sivile
utdanningsinstitusjoner. I tillegg beskrives toveis kompetanseflyt som et potensiale man
ikke har utnyttet fullt ut. Forsvarssektoren har tradisjonelt tilført samfunnet mer
kompetanse enn man har hentet tilbake i form av kompetanse utviklet hos andre. Det
ligger en større forventning om å utnytte det sivile utdanningstilbudet som allerede
eksisterer, samt å tilby læreplasser i Forsvaret som del av et sivilt utdanningsløp.
FORSVARET SOM OPPLÆRINGSBEDRIFT
Forsvaret er Norges største lærlingebedrift med mer enn 500 lærlinger fordelt på 30
fagområder i alle forsvarsgrener. Tallene er hentet fra «Kompetansemeldingen». Det er
primært tre former for lærlingordninger i forsvarssektoren: lærling med
førstegangstjeneste (LK), lærling med befalsutdanning (LB) og sivile lærlinger (LÆ). I
Luftforsvaret har vi valgt å kalle lærlinger med befalsutdanning for BY.

S AMARBEIDSAVTALEN

MED

U NIVERSITETET I A GDER (U I A)

Generalinspektør Finn Kristian Hannestad og rektor ved UiA undertegnet 18. mars 2011
en samarbeidsavtale om flyingeniørutdanningen. Daværende forsvarsminister Grete
Faremo og sjef ved LSK oberstløytnant Espen Sanna var til stede under signeringen.

foto: UiA
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Intensjonen bak avtalen er å styrke det flyfaglige miljøet i Norge gjennom å fremme
sivilt-militært samarbeid mellom Luftforsvaret og universitetet. Lokaliseringen av en
flyteknisk skole på Kjevik og en flyingeniørutdanning i Grimstad legger forholdene til
rette for gode synergier innen fagmiljøet. UiA ønsker å bli gitt tilgang til Luftforsvarets
infrastruktur og materiell. Luftforsvaret på sin side vil gjerne dra nytte av kompetansen
ved UiA for etter- og videreutdanning av teknikere og instruktører.
Samarbeidsavtalen mellom Luftforsvaret og UiA har ingen tidsbegrensning, og dermed
kan begge parter trekke seg fra avtalen dersom interne eller andre hensyn skulle tilsi
dette.

I N G EN I Ø R B E HO V ET

I F R E MT I D EN

Universitetet i Agder tilbyr landets eneste utdanning til flyingeniør, og Forsvaret er
avhengig av slik kompetanse til fagkontorene ved FLO/Divisjon for Luftkapasiteter
(FLO/LU) på Kjeller. For Luftforsvaret betyr dette at vi må tenke langsiktig rundt
rekruttering av ingeniører, herunder også hvordan disse skal utdannes og anvendes.
God kompetanse og et sterkt flyteknisk fagmiljø i FLO er avgjørende for vår evne til å
følge opp de mange pågående og fremtidige materiellanskaffelsene. FLO/LU melder om
et økende behov for ingeniører i fremtiden. Frem mot 2017 har FLO beregnet et samlet
behov for 35 nye ingeniører, med en gradvis opptrapping i fireårsperioden. I 2017
fordeles ingeniørene med 28 til nye kampfly, 3,5 til nye redningshelikoptre og 2,5 til Sea
King 2020 (Major Christopher Lindahl, stabsoffiser FLO/Divisjon for Luftkapasiteter på epost 8.10.2013).
Det økende behovet for ingeniører gjenspeiles også i det sivile samfunnet, og
beregninger viser at Norge har en underdekning på om lag 10000 ingeniører i dag. Tallet
forventet å stige i årene som kommer.
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Ingeniørbehovet i samfunnet (kilde: SSB)
Figuren under er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Økonomiske analyser
3/2012 «Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?»
Behovet for ingeniører, og dermed underdekningen, forventes å øke en del fram
mot år 2030. Det utdannes i dag for få ingeniører til å opprettholde bestanden.
Dette skyldes blant annet at en stor andel av ingeniører er eldre arbeidstakere
som snart går av med pensjon. I tillegg forsterkes forholdene av at flere nye
industrier tar i bruk ingeniørkompetanse i tråd med at bransjer endres og blir
mer teknologitunge. Den forventede nedtrappingen i petroleumsvirksomheten
ser ut til å vente på seg, og nye store funn i havområder utenfor norskekysten
opprettholder høy aktivitet og dermed stor etterspørsel etter ingeniører.

I NTERNASJONALT

S AMARBEID

Norge deltar i en rekke ulike samarbeidsfora med andre nasjoner. Flere av disse
innbefatter teknisk utdanning. Et fellestrekk mellom nasjonene, og en viktig
forutsetning, er at det finnes stor politisk vilje til samarbeid. Det kan allikevel være
utfordrende å få samarbeidet til å fungere på taktisk nivå.
Samarbeid om teknisk utdanning fordrer at nasjonene vi ønsker å samarbeide med har
et noenlunde sammenfallende behov. For flyteknisk grunnutdanning har LTSK et
pågående samarbeid med Halmstad i Sverige. Mangelen på tekniske instruktører og
begrensede ressurser synes å være gjennomgående i de fleste allierte land. Et
samarbeid om teknisk utdanning gjennom å dele på instruktører og lærekrefter, vil gi
bedre utnyttelse av ressursene. I de skandinaviske landene har vi god erfaring med å la
elever følge hverandres undervisning.
Utfordringer kan dukke opp når «alle» ønsker å samarbeide om å kjøpe utdanning hos
andre, mens «ingen» tilbyr utdanning for salg. Ønsket om samarbeid kan også være
drevet av økonomi og utsikten til å spare penger på utdanning snarere enn ønsket om
økt kvalitet. Et godt planlagt og smartere samarbeid vil trolig gi økt tilgjengelighet og
bedre kvalitet for hver utdanningskrone.
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Et økt samarbeid på utdanningssiden, vil trolig forenkle og bedre muligheten for
samarbeid under øvelser og skarpe operasjoner. Internasjonal anerkjennelse av
utdanningsmodellen, kompetansen og autorisasjonsløpet til Luftforsvarets teknikere, vil
styrke et nærmere samarbeid med partnernasjoner i NATO, Partnership for Peace (PfP),
EU og FN. NATOs konsept for «Sharing and Pooling», først og fremst i NATOoperasjoner, kan da også inkludere utlån og bruk av flyteknikere til å klargjøre og
vedlikeholde hverandres flymaskiner. Under slike forhold vil man kunne hente direkte
operativ gevinst gjennom internasjonalt samarbeid, krysstrening og felles bruk av
vedlikeholdsressurser.

S A MA R B EI D

O M F L Y T EK N I SK U T D AN N I N G

Etableringen av den europeiske luftfartsmyndigheten EASA har bidratt til å
standardisere faginnholdet i den flytekniske grunnutdanningen. Dette gir muligheter for
europeisk samarbeid i langt større omfang enn hva som tidligere var mulig. Luftforsvaret
har gjennom NORDEFCO etablert et tett utdanningssamarbeid med Försvarsmaktens
tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Norske og svenske elever gis opplæring av
instruktører fra begge nasjoners skoler (FMTS og LTSK), og undervisning gjennomføres
både i Halmstad og på Kjevik. Samarbeidet vil utvikles videre i årene fremover. Innen
typeutdanning har LTSK og det nederlandske forsvaret utviklet en felles digital
opplæring på F-16.
Luftforsvarets våpensystemer som NH90, C-130J, F-16, NASAMS, og etter hvert F-35 og
AW101, opereres av de samme nasjonene som vi har utdanningssamarbeid med. Både
Luftforsvaret og våre samarbeidspartnere velger å kjøpe utdanning for mye av fly- og
bakkepersonellet. Dette gjøres enten fordi fagmiljøet er for lite til å etablere egen
utdanning, eller etter antakelser om at det er økonomisk lønnsomt. Mye av vår egen
typeutdanning gjennomføres med små elevtall og det er ofte ledig elevkapasitet på
kursene. Vi kan anta at situasjonen i Sverige, Danmark og Nederland er tilsvarende, og
at man av den grunn kjøper kursplasser i utlandet.

D RØFTING AV DAGENS UTDANNING
D RØFTING

AV FLYTEKNISK GRUNNUTDANNING

Teknisk utdanning favner mange og komplekse opplæringsløp. Det er utfordrende å
drøfte dette samlet. Vi har derfor drøftet deler som naturlig hører sammen, og kommet
fram til en delkonklusjon. Vår endelige konklusjon blir så et sammendrag av
delkonklusjonene. I del II av utredningen ser vi på dagens utdanning, samt utfordringer
og positive sider ved denne.
OPPTAK OG UTDANNING
Militær og sivil flyteknisk grunnutdanning kan synes å være identisk, men innehar likevel
noen viktige prinsipielle forskjeller. De videregående skolene utdanner elevene Y-veien,
og sluttkompetansen etter endt utdanning er et fagbrev. Elever som starter et slikt løp
er ofte svakere teoretisk, og velger denne veien etter grunnskolen som alternativ til mer
teoritunge videregående utdanninger. Luftforsvarets egen flytekniske grunnutdanning
(BS EASA) tar utgangspunkt i elever som har gjennomført treårig videregående skole
med generell studiekompetanse. I tillegg gis de grunnleggende befalsutdanning før
oppstart på flyteknisk grunnutdanning. Denne elevgruppen er eldre og mer moden, og
har vist at de håndterer de faglige kravene og progresjonen på en god måte.
Luftforsvaret tar i dag inn alle flyfaglærlinger som ønsker å avtjene læretiden sin i
Forsvaret. Forutsetningen for opptak er allikevel at man består opptakskravene under
FOS. Ved FOS sommeren 2013 var det 13 fremmøtte søkere til BY flysystem/motor. Av
disse 13 var det kun tre (3) som bestod opptaket, og ble tatt opp som elever. Det kan
synes som om ungdom som søker seg mot yrkesfagene ikke er de samme som dem det
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faller seg naturlig å søke befalsutdanning. Vi har de senere år gitt tilbud om opptak til
yrkesfaglige elever etter Vg2. Ved bestått opptak gis de et forhåndsløfte om skoleplass
under forutsetning av at de opprettholder sin fysiske form samt består alle eksamener
på Vg3. For årets opptak resulterte dette samlet i 18 nye flyfagelever (lærlinger).
Kandidater fra yrkesfag har vist seg å score gjennomgående svakere under FOS
sammenliknet med søkere med generell studiekompetanse. Kandidatene blir testet i
fysisk form og vurdert på ulike seleksjonskriterier, herunder intervju og
offisersvurdering. Sistnevnte er basert på evaluering under og etter mestringsøvelsen.
Tall fra FOS viser at yrkesfaglige elever presterer i snitt svakere på fysiske tester, og viser
et lavere modenhetsnivå. Enkelte søkere kan vise til høyt fravær, svake skoleresultater
og manglende holdninger til å prestere. Dette er mer framtredende blant søkere med
yrkesfaglig bakgrunn, og gjør at de taper i konkurranse med andre kandidater. Noe av
årsaken kan forklares i at flyfag rekrutterer rett fra grunnskolen, og teorien oppleves
som krevende ettersom pensumlitteratur er skrevet på engelsk. Resultatmessig har
kvaliteten på elevene fra videregående flyfag vært svært varierende. Yrkesfaglige elever
har tidvis vært høyt representert i relegeringssaker, noe som ofte resulterer i
frabeordring fra utdanningen.
De seneste årene har det vært liten eller ingen reell konkurranse ved opptak til BY. Få
frammøtte kandidater kombinert med svake søkere, har gjort at stort sett alle som
består opptaket blir tatt med videre. Blant søkere til BS finner vi flere og sterkere
søkere, og det er reell konkurranse om plassene.
PRAKSISPERIODE OG JOBBFUNKSJON
Lærlinger har gjennom opplæringsavtalen krav på å få opplæring som tilfredsstiller
læreplanen til fagprøve som flymekaniker. EASA-elevene har ikke samme kravet, og
besitter i så måte en mer fleksibel arbeidskraft for mottakende avdeling. Dette har i
noen tilfeller falt uheldig ut for EASA-personellet, ettersom de blir satt til enklere og
mindre krevende jobber til tross for at utdanningen skulle tilsi det motsatte. Dette er
gjort for å gi plass til lærlinger på det tyngre vedlikeholdet. EASA-elevene har generelt
høyere skoleresultater og økt modenhet sammenliknet med lærlingene. Dette er
ettertraktet personell i alle luftvinger. En lærling fra yrkesfag krever større
tilrettelegging fra mottakende avdeling, og ressursen oppleves dermed som mindre
fleksibel.
Mindre avdelinger i Luftforsvaret har sett seg ute av stand til å ta imot lærlinger,
ettersom de ikke har vedlikeholdsoppgaver og system for å ivareta personellet på en
faglig tilfredsstillende måte. For enkelte kategorier av lærlinger er dette løst ved lokalt
samarbeid med sivil industri. Luftforsvaret har sett det nødvendig å utplassere lærlingen
i en sivil bedrift for en periode. Dette er en kostbar løsning som ikke tilfører
Luftforsvaret tilsvarende merverdi. I tillegg er det en løsning som gir lav forutsigbarhet.
Flere av bedriftene vi tidligere har samarbeidet med har i år ikke lenger ønsker om å ta
imot lærlinger fra Forsvaret.
Evnen til å ivareta lærlinger vil avhenge av vedlikeholdskonseptet, og varierer veldig fra
system til system. Ved 139 Luftving på Bardufoss har man meget god erfaring med
flyfaglærlinger i helikoptervedlikehold på Bell 412. Her hevdes det at lærlingeordningen
er en styrke for kvaliteten på all teknisk opplæring ved luftvingen. Å bli kontinuerlig fulgt
opp og vurdert av en sivil opplæringsnemd, har skjerpet organisasjonen og bedret
oppfølgingen av nyutdannede. Dette har også kommet øvrig teknisk personell til gode.
På Bardufoss er det relativt små forhold, og det eksisterer en gjensidig avhengighet
mellom den sivile flyfaglinjen og flystasjonen. Mange flyteknikere her er nettopp
lokalrekruttert og utdannet ved Bardufoss videregående skole. Dette er med på å
forenkle samarbeidet mellom skolen, fylkeskommunen og flystasjonen.
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Den videregående opplæringen ble etablert for å utdanne flymekanikere med fagbrev.
Tidligere hadde sivil flyindustri et stort behov for flymekanikere. Arbeid innen tungt
vedlikehold ble for det meste utført av flymekanikere under kontroll av noen få
flyteknikere med signeringsrett. De store aktørene har i dag flyttet mesteparten av sitt
tunge vedlikehold ut av landet, og behovet for flymekanikere er kraftig redusert.
Trender i Luftforsvaret peker i samme retning. Vi opplever en økning i bortsetting av
tyngre vedlikeholdsoppgaver. Med leverandørstyrt logistikk og nytt vedlikeholdskonsept
vil dette forsterkes ytterligere. Fremtidens militære vedlikeholdskonsept gir mindre
plass for flymekanikere og fagarbeidere. Dermed vil evnen til å ivareta lærlinger på en
faglig forsvarlig måte bli ytterligere redusert.
Luftforsvarets organisasjon er tilpasset flyteknikere. Tjenestens kompleksitet, med et
begrenset antall stillinger tilgjengelig, gjør at vi tilstreber å få alle opp på teknikernivå.
En flytekniker er i prinsippet en ansvarlig flymekaniker. Teknikeren har signeringsrett på
flyet, og er i stand til å gjøre selvstendige vurderinger rundt flyets luftdyktighet.
Luftforsvarets flyteknikere kommer fra begge kategorier, både de vi utdanner selv og
elever som kommer via lærlingordningen. Det siste tiåret har vi utdannet i forholdet
50/50 lærlinger og EASA-elever. De to siste årene har vi bevisst styrt mot en overvekt av
BS EASA i tråd med Luftforsvarets endrede behov.
Ved siden av å være flytekniker, skal personellet være gripbar til tjenestegjøring i
internasjonale operasjoner. Elever under utdanning anses ikke å være gripbare under
utdanning, og for lærlinger gjelder denne begrensningen til avlagt fagprøve. Elevene fra
EASA-utdanningen er raskere gripbare, da dette personellet kan benyttes fullt ut etter at
nødvendige autorisasjoner er gitt.
UTFASING AV MATERIELL, INNFØRING AV NYE KONSEPTER
Materiell som skal utfases i nær fremtid vil ha begrenset mulighet til å ta i mot lærlinger.
Man frykter at lærlingen ikke vil rekke å gå opp til fagprøve før materiellet forsvinner.
Dette gjelder i dag på Lynx, og vil i nær fremtid også berøre teknisk del av
redningstjenesten når Sea King utfases. Opplæring av lærlinger på kampfly forutsetter
tilgang til tungt vedlikehold. Luftforsvaret har sluttet å utføre tungt vedlikehold på F-100
motoren (motor på F-16), og alt faseettersynet blir samlet til én base etter den planlagte
nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon. Ved overgang til nye kampfly er det stor
usikkerhet om materiellet er egnet for opplæring av mekanikerlærlinger. Signaler fra F35 programmet er at vi går mot lettere vedlikehold. LOI/Log har derfor ikke tatt med
lærlinger i dimensjoneringen av ny vedlikeholdsorganisasjon på nye kampfly. Dette vil i
beste fall vanskeliggjøre opplæring av lærlinger dersom dagens utdanning
opprettholdes, men det kan også vise seg at det ikke lar seg gjennomføre. Dersom man
allikevel velger å utdanne lærlinger på nye kampfly, vil dette kreve en større
organisasjon og flere årsverk enn det som ligger inne i dagens planer. En slik ordning vil
med stor sannsynlighet øke kostnadene for Luftforsvaret.
Det er for tidlig å si om redningstjenesten kan gi lærlinger tilfredsstillende praksis i
fremtiden. Dette vil avhenge av vedlikeholdskonseptet som velges for det nye
redningshelikopteret. Mye tyder allikevel på at en viss grad av leverandørstyrt logistikk
vil bli valgt, og at Luftforsvaret kun vil ivareta brukervedlikehold. Dersom Luftforsvaret
velger å sette ut alt tungt vedlikehold, vil vi på redningshelikopter og kampfly få samme
utfordring i forhold til lærlinger.
UTDANNING FOR VIDERE KARRIERE
BY er ikke lengre vår hovedrekrutteringskilde til teknisk befalsutdanning. Hvorvidt denne
elevkategorien fortsatt skal gjennomgå allmennfaglig påbygning som del av
utdanningsåret i Forsvaret, bør tas opp til ny vurdering. Faglig sett har allmennfag liten
eller ingen betydning. Ordningen ble ansett som et rekrutteringsfremmende tilbud, men
effekten av dette er ikke blitt dokumentert. AIM Norway benytter lærlinger innen
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militært flyvedlikehold. AIM tilbyr ingen tilleggsutdanning i allmenne fag, og har i dag
meget god søknad og rekruttering fra denne kategorien. Det gjenværende argumentet
blir da at man kvalifiserer yrkesfaglige elever for krigsskoleutdanning. Dette behovet er
vesentlig redusert etter opprettelsen av BS-klassen. Det er få tilgjengelige plasser på
LKSK teknisk linje, og vi har hatt god søknad til utdanningen. Alternativet til allmennfag
for lærlinger ville være å starte læretiden et halvår tidligere. Dette vil kunne gi en lengre
nytteperiode etter endt utdanning og praksis.
Luftforsvaret trenger ideelt sett flyteknikere fra begge kategorier. Teknikere fra yrkesfag
har blitt ansett som praktikere, mens allmennfaglig bakgrunn har gitt bedre
forutsetninger for teoretisk-praktisk tilnærming til yrket. Vedlikeholdspersonell med
yrkesfaglig og allmennfaglig bakgrunn utfyller hverandre på en positiv måte. Statistisk
sett blir teknikere med bakgrunn fra yrkesfag mer stabil arbeidskraft i produksjonen.
Fagarbeidere og yrkesfaglige teknikere ønsker gjerne å forbli teknikere ut sin yrkesaktive
karriere, samt ha mulighet for å gjøre horisontal karriere. Teknikere med bakgrunn fra
allmennfag er oftere representert blant søkere til videre utdanning gjennom krigsskole
og/eller ingeniørutdanning. Etter noen år kan vi finne enkelte av dem i stabs- og
prosjektstillinger, samt at flere er innom andre funksjoner i og utenfor teknisk bransje.

D E LK O N K LU SJ O N

F L Y T E K N I SK GR UN N UT D AN N I N G

Luftforsvaret har i de senere år redusert antall lærlinger i flyfagene. I tråd med
teknologisk utvikling, endrede konsepter for vedlikehold og omorganisering til et mer
kompakt og moderne luftforsvar, har ivaretakelse av lærlinger blitt stadig mer
utfordrende. Lærlinger i flyfag trenger praksis på tyngre vedlikehold. Etter hvert som
stadig færre baser utfører tungt vedlikehold, reduseres tjenestemuligheter for lærlinger.
Overgang mot lettere oppgaver, krav til større breddekompetanse og færre tradisjonelle
verksteder, vil ytterligere forsterke problematikken rundt ivaretakelse av flyfaglærlinger.
De senere år har det vært stor underdekning på læreplasser for flyfaglærlinger i Norge.
Allikevel opplever Luftforsvaret lav søknad til vår militære utdanning for lærlinger. Av de
som søker, er det mange som ikke passerer militære opptakskrav. Dette til tross for at
mye arbeid er lagt ned i å informere og rekruttere nettopp fra de videregående skolene
med flyfag.
For å sikre Luftforsvaret tilstrekkelig mengde personell med riktig flyteknisk
grunnutdanning i fremtiden, synes det nødvendig at utdanningen ivaretas i egen
organisasjon. Erfaringer med utelukkende rekruttering fra yrkesfag har tidligere gitt oss
usikkert rekrutteringsgrunnlag, ujevn faglig kvalitet så vel som utfordringer i forhold til å
tilfredsstille krav til offisersyrket. Usikkerheten vil bli ytterligere forsterket av utviklingen
innen militært flyvedlikehold.
Vår flytekniske grunnutdanning for BS-elever har produsert dyktige flyteknikere siden
oppstarten. Flere av disse har ambisjoner og aspirerer mer mot høyere utdanning og
lederstillinger. Ettersom Luftforsvaret gjeninnfører fagutdanning som del av ny
krigsskoleordning, vil flere se muligheter for videre kompetanseutvikling og karriere i
forsvarsgrenen.
Det er for tidlig å se hele omfanget av muligheter for lærlinger etter innfasing av nye
kapasiteter. Lærlinger i flyfagene bør utredes nærmere, herunder hvilken kategori de
bør tilhøre (sivil/militær) samt om de bør gis full befalsutdanning og allmennfaglig
påbygning. Allmennfag er et tilbud som ikke har gitt forventet rekrutteringsfremmende
effekt. Derimot har arrangementet kostet mye, både for utdanningsinstitusjonen og for
befalselevene.
Luftforsvaret har gjennom flere tiår hatt gode erfaringer med å utdanne begge
kategorier, både teknikere med yrkesfaglig bakgrunn og teknikere fra allmenne fag. En
slik kombinasjon av personell og kompetanse har vist seg å utfylle hverandre, og vi ser
at dette gir et godt grunnlag for et sterkt og stabilt flyteknisk miljø. Dagens ordning med
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bruk av flyfaglærlinger bør videreføres for systemer hvor denne ordningen er spesielt
egnet. Antallet lærlinger som tas opp bør reduseres i takt med utfasingen av gammelt
materiell, og dersom de ikke inngår i konsept for det materiellet som overtar.
Luftforsvarets flytekniske grunnutdanning bør gjennomføres kontinuerlig med minimum
en klasse på B1 og en klasse på B2 hvert år. Dette synes nødvendig for å opprettholde
kompetansen, samt å bevare evnen til å planlegge opp- og nedbemanning i tråd med
militært aktivitetsnivå. Klassestørrelsen kan justeres etter behov.

D RØFTING

AV TYPEU TDANNING FOR FLYV EDLIKEHOLD

BEHOV OG FAGLIGE KRAV.
Flyteknisk typeutdanning bygger på grunnutdanningen, og er en nødvendig forutsetning
for selvstendig arbeid på flytypen. FLO stiller faglige krav til personell innen vedlikehold
av luftmateriell. Dokumentet med bestemmelser vedrørende slike krav, BMF/Luft 7591(A), ble utgitt i mars 2008 og har ikke blitt oppdatert siden utgivelsen. I FLOs
bestemmelser fremgår at personell må dokumentere tilfredsstillende kompetanse for å
utføre selvstendige arbeidsoppgaver og tilstrekkelig etterutdanning i hver toårsperiode
(BMF/Luft 759-1(A), 2008, s. 3).
Bestemmelsene fra FLO åpner langt på vei for en skjønnsmessig tolkning. Det
framkommer ikke noe sted hva tilfredsstillende og tilstrekkelig er når det gjelder
utdanning. Dette gjør vurdering av utdanningen ekstra utfordrende. Luftforsvaret har
derfor valgt å utgi egne krav til flyteknisk grunnutdanning. Det er på nåværende
tidspunkt ikke gjort et tilsvarende arbeid for typeutdanningen. I prinsippet kan dermed
hva som helst godkjennes som typeutdanning, og hvem som helst kan tilby slik
utdanning.
Når manglende krav til utdanningen sammenfaller med fravær av system for
kvalitetssikring og evaluering, klarer vi ikke å følge opp at våre teknikere har
gjennomgått en fullverdig flyteknisk utdanning. Ansvaret for oppfølging av teknisk
personell under autorisasjonsløpet, samt utstedelse av tekniske autorisasjoner, er
delegert til lokal teknisk sjef. Denne har liten eller ingen mulighet til å vurdere kvaliteten
på utdanningen som er gitt forut for praksisperiode på flytypen. LUI har avdekket flere
tilfeller hvor autorisasjoner er gitt uten at personellet har noen form for flyteknisk eller
annen teknisk grunnutdanning.
Flyteknisk typeutdanning bør holde en kvalitet som gjør oss trygg på at det autoriserte
personellet er gitt de beste forutsetninger for å ivareta teknikerfunksjonen på flytypen.
Dette vil igjen påvirke autorisasjonsløpet, og i neste konsekvens flysikkerheten. Det kan
synes nødvendig at Luftforsvaret utformer egne krav til flyteknisk typeutdanning, samt
til organisasjonen og instruktørene som skal ivareta slik utdanning. Kvaliteten på
utdanningen må bli klart definert, samt fulgt opp av en sentral myndighet. På denne
måten kan man se all flyteknisk typeutdanning under ett, samt nivellere utdanninger
som skal gi likeverdig kompetanse.
Vårt kompetansebehov innen typeutdanning ivaretas som en kombinasjon av
egenprodusert og kjøpt utdanning. Å gjennomføre utdanningen selv gir kontroll over
innhold og kvalitet, samt at vi kan påvirke tidspunkt og sted for gjennomføringen. Ved
anskaffelse av C-130J ble det besluttet at utdanningen ikke skulle ivaretas i egen
organisasjon. Kjøp av utdanning på denne flytypen har gitt oss mange nye utfordringer. I
tillegg til at utdanningen er meget kostbar, så er kvaliteten vanskelig å kontrollere. Vi
har forsøkt tre ulike leverandører av typeutdanning på C-130J. Kun én av disse holder
tilfredsstillende nivå og kvalitet. Utfordringer ved innkjøpte kurs er at nivået kan være
for lavt til å gi godkjent typeutdanning. Ved ett kurs holdt instruktøren lavt faglig nivå og
hadde i tillegg svake kunnskaper i engelsk. Det ble meget utfordrende for elevene å få
noe utbytte av undervisningen. Kurset hadde om lag fire effektive undervisningstimer
hver dag inkludert mye repetisjon. Et kurs med lav progresjon vil bli meget dyrt grunnet
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lang varighet og høye oppholdskostnader ved utenlandskurs. Ved kjøp av kurs blir vi
langt på vei prisgitt den kvaliteten som tilbyder er i stand til å levere.
Ved bestilling og kjøp av teknisk utdanning, er det viktig at vi tydeliggjør hva vi forventer
av nivå og kvalitet. Fastsettelse av krav til utdanningen og institusjonen er med på å
sikre at vi får riktig kvalitet før vi bestiller kostbar teknisk utdanning i utlandet. Dersom
vi ønsker å opprettholde nasjonal typeutdanning på materiellet, er det viktig å inkludere
premisser for slik utdanning allerede under kontraktsforhandlinger med produsent. Det
må påses at en sikrer rettigheter til å videreutvikle nasjonal kompetanse parallelt med
at materiellet oppdateres og fornyes.
ØKONOMI
Luftforsvarets skolesenter Kjevik har bidratt til å sette opp kostnadsbildet rundt dagens
tekniske utdanning ved LTSK. LSK har valgt å beregne gjennomsnittskostnader.
Flyteknisk grunnutdanning og tekniske typekurs er de lengste kursene ved LTSK, og en
gjennomsnittskostnad er minst anvendbar for slike kurs. Utfra figur 2 finner vi at et kurs
for én elev ved faggruppe flermotor i gjennomsnitt koster kr 14.970,- pr uke inkludert
kost og losji. Om vi forutsetter at lengden på kurset tilsvarer lengden på kurs kjøpt fra
produsent, så kan vi gange beløpet med 10 uker og vi får en kurskostnad per elev på ca.
150.000,-. Basekostnader til selve undervisningen er unntatt, mens kost og losji er
medberegnet. Til sammenlikning betalte vi kr 450.000,- per elev for kurset kjøpt hos
produsent (forutsetter fem elever). Dette beløpet vil i et normalår blir noe høyere, da vi
vil ha færre deltakere på kurset. På C-130J har vi ikke gjennomført kurs i egen regi, og
beregninger er derfor basert på erfaringer med andre systemer på flermotor. På NH90
har vi derimot erfaringer med både ekstern kjøp og kurs i egen regi ved LTSK.
7
Beregninger gjort av NH90-prosjektet i 2010 viser at vi sparer om lag 3 millioner kroner
årlig ved å kjøre typekurs i Luftforsvaret (Major Jan Vidar Fredriksen, delprosjektleder
Trening NH90 på e-post 4.5.2010). I tillegg holder kursene høyere kvalitet, og
instruktørene er godt kjent med vår nasjonale konfigurasjon og egne opplevde
utfordringer i drift og vedlikehold.
Når Luftforsvaret etablerer flyteknisk typeutdanning for eget personell, tilkommer det
kostnader til engangsinvesteringer i oppstarten. Slike investeringer vil avhenge mye av
utdanningskonseptet som blir valgt, hvorvidt det finnes ferdig utviklede løsninger eller vi
må være med å betale for utviklingen, samt om utdanningen gis tilgang til operativt
flymateriell. Slike etableringskostnader blir gjerne brukt som argument til støtte for kjøp
av utdanningen i sin helhet. For eldre systemer kan kjøp og outsourcing av utdanning
være den mest økonomiske løsningen dersom utdanningen ikke allerede er etablert i
Luftforsvaret. For kapasiteter under innfasing vil engangsinvesteringer og
etableringskostnader på et tidspunkt være nedbetalt sammenliknet med kontinuerlig
kjøp av utdanningen gjennom hele materiellets levetid.
Når Luftforsvaret har gjennomført konverteringsutdanning av personell på eldre
flytyper, samt er ferdig med oppbyggingen av ny organisasjon, vil vår egen utdanning ha
en overkapasitet. Tall fra 2012 viser at kursene ved LTSK ble gjennomført med 377
uutnyttede kursplasser totalt. Enkelte kurs ved LTSK har interesse for sivile aktører, og
ledig kapasitet på utdanningen kunne i større grad vært solgt til kunder utenfor
Forsvaret. Luftforsvarets skolesenter har noe utenlandsk deltakelse på kurs i dag,
primært svenske elever og deltakere fra militære allierte. Slik deltakelse er en del av
felles satsning på økt internasjonalt samarbeid, hvor vi også sender våre elever på kurs
hos andre. Vi selger i dag utdanning og kurs til AIM Norway, og på sikt kan vi vurdere å
selge kurs til andre eksterne kunder.

7

Tallene i beregningen er hentet fra kontrakt LFK01016129 appendix 5.
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D E LK O N K LU SJ O N

T Y P E UT DA N N I N G FO R F L Y V E D LI K EHO L D

Flyteknisk typeutdanning er et nødvendig krav til personell som skal autoriseres som
flytekniker i Luftforsvaret. Til tross for dette eksisterer ingen formelle krav til
utdanningen. Vi har allikevel en forventning til hva et flyteknisk typekurs bør inneholde
samt på hvilket faglig nivå det bør ligge. Luftforsvaret har behov for egne målbare krav
til typeutdanning, samt til institusjoner som blir satt til å ivareta utdanningen.
Kjøp av flyteknisk utdanning er kostnadsdrivende, også sett opp mot egen drift av
Luftforsvarets skolesenter. I tilfeller hvor eksterne kjøp er nødvendig, for eksempel ved
mangel på kompetanse og kapasitet i egen organisasjon, er det viktig at kvaliteten
ivaretas gjennom evalueringer, besøk og kvalitetskontroll. En forutsetning for slik
evaluering, er dokumenterbare krav til utdanningen.
Engangsinvesteringer til etablering av egen typeutdanning, vil avhenge av materiellet og
valgt utdannings- og utviklingskonsept. Løsningen vil allikevel være økonomisk lønnsom
på sikt da engangskostnader raskt blir «nedbetalt» sett opp mot kostnaden ved kjøp av
kurs. Overkapasitet ved egen utdanning bør utnyttes bedre ved å tilby plasser til
utenlandske samarbeidspartnere eller, hvor det er mulig, ved salg til eksterne kunder.
Luftforsvaret har i dag attraktiv kompetanse på hele eller deler av de ulike flytypene. I
internasjonal sammenheng er vi en liten aktør, og vil ikke klare å ivareta alt i egen
organisasjon. Vi møter samme utfordringer i våre naboland, og et binasjonalt eller
multinasjonalt samarbeid om typeutdanning er mulig å oppnå gjennom felles bruk av
instruktørressurser. Utdanning på nye våpensystemer skal bygges opp samtidig med at
eldre kapasiteter i en overgangsperiode må videreføres. Det bør være en målsetting å
etablere langsiktige, systematiske og forpliktende samarbeidsløsninger med
partnernasjoner for å kunne møte de store kompetanseutfordringene i fremtiden. Vi har
gode erfaringer med internasjonalt utdanningssamarbeid, og Luftforsvaret bør satse på
en videreføring og utvidelse av dette samarbeidet. Hvor vi opererer felles materiell kan
samarbeidet også inkludere kvalitetssikring og kjøp av felles utdanning hos ekstern
leverandør.
Under kontraktsforhandlinger med flyprodusent og leverandører er det viktig å sikre
rettigheter til teknisk dokumentasjon og utdanningssamarbeid. Dette vil være
nødvendig for å gjennomføre nasjonal utdanning alene eller i samarbeid med andre.

D RØFTING

AV SAMARBEID OG S YNERGIER I N ASJONAL
FLYTEKNISK UTDANNING

Luftforsvaret blir i dag sett på som landets mest kompetansetunge bedrift innen
flytekniske fag. Av samme grunn er det flere som søker seg mot Luftforsvaret for et
samarbeid. Et ønske om samarbeid kan synes å være drevet av nødvendighet ettersom
flytekniske miljøer er svært små og sårbare. Enda mer sårbart er miljøet som underviser
i flytekniske fag. Det er høy gjennomsnittsalder på instruktørene og lærekreftene,
hvorav flere nærmer seg pensjonsalder.
SAMARBEID MED YRKESFAG
Forutsetning for et godt samarbeid nasjonalt, er likelydende interesser og geografisk
nærhet. I neste langtidsperiode kan alle flyfaglærlinger i Luftforsvaret bli sendt til
Bardufoss flystasjon for å avlegge fagprøve på helikopter. Etter fagprøven er det mulig å
konvertere til andre flytyper etter personellets ønsker og Forsvarets behov. Samtidig
med at Bardufoss kan bli stående som eneste stasjon med lærlinger, vil en også kunne
forvente at eksisterende samarbeid med de øvrige skolene reduseres eller bortfaller.
De fire skolenes landslinjer ble etablert i tråd med Luftforsvarets behov. Etter hvert som
Luftforsvaret er omorganisert, og delvis har flyttet fra områder i geografisk tilknytning til
flyfagutdanningen, har dette behovet blir redusert. Fra Sola videregående skole går nå
mesteparten av lærlingene til sivile bedrifter. Bodø videregående skole (tidligere
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Asphaugen) har tradisjonelt levert mye lærlinger til Luftforsvaret ved Bodø
hovedflystasjon. Etter hvert som flystasjonen nærmer seg nedlegging vil vi ikke lenger
kunne sende lærlinger til Bodø. Widerøe er igjen som mottaker av lærlinger i Bodø, og
kan bidra til å opprettholde studietilbudet etter at flystasjonen legges ned. På Skedsmo
går lærlinger til statsforetaket AIM Norway og industrien rundt hovedflyplassen.
Bardufoss videregående skole har gitt god lokalrekruttering til flyvedlikeholdet på
flystasjonen.
Forsvaret skal legge til rette for å øke antallet sivile og militære lærlinger i tråd med
Regjeringens mål om å øke antallet læreplasser i samfunnet. Samtidig erkjennes det i
«Kompetansemeldingen» at ny basestruktur vil redusere antallet steder for lærlinger, og
dermed vil Forsvaret få nye utfordringer med å tilrettelegge for lærlingeplasser. For
flytekniske fag er nytt materiell, ny teknologi og nye vedlikeholdskonsepter med på å
forsterke de nevnte utfordringer. Mye tyder på at Luftforsvarets flyvedlikehold i
fremtiden ikke er egnet som opplæringssted for lærlinger.
NHO Luftfart med flere har i den senere tid uttrykt bekymring rundt mangelen på
tilgjengelige læreplasser for flyfaglærlinger. I første omgang gjelder bekymringen
utviklingen i sivil flyindustri, men også Luftforsvaret har redusert antallet lærlinger fra
flyfag. Reduksjonen i Luftforsvaret har først og fremst vært en konsekvens av militære
opptakskrav. Den norske flymekanikeren, og med denne utdanningen som fører fram
mot fagbrevet, kan være på vei bort fra nasjonalt flyvedlikehold. Det kan synes som om
tiden er inne for å vurdere hvorvidt landslinjetilbudet fremdeles tilbyr en utdanning som
i kvalitet og antall er tilpasset samfunnets behov. Flyindustrien er internasjonal, og
fagbrevordningen er særnorsk. Få yrkesutdanninger, om noen, er underlagt sterkere
regulering enn den internasjonalt godkjente utdanningen innen luftfart. Nasjonal og
internasjonal flyindustri etterspør sertifikater godkjent av EASA og ICAO (International
Civil Aviation Organization). Sistnevnte er FNs luftfartsorganisasjon. Betydningen av
fagbrevet vil trolig svekkes, og en omlegging eller nedlegging av flyfagutdanningen kan
bli en følge av dette.
SAMARBEID MED UNIVERSITETET I AGDER
Samarbeidsavtalen med UiA har ennå ikke kommet ordentlig i gang, og det er vanskelig
å vurdere hvorvidt avtalen har innvirket noe på vår egen flytekniske utdanning. Derimot
har UiA alltid vært en ressurs for Luftforsvaret og FLO ved utdanning av ingeniører innen
flyteknikk og data. LTSK er gitt i oppdrag å utvikle ny fagplan for kadetter på teknisk linje
8
ved Luftkrigsskolen. Ettersom fagsemesteret av GOU -løpet for teknikere skal
gjennomføres på Kjevik, vil vi trolig kunne utnytte faglig og geografisk nærhet til
universitets utdanning av flyingeniører. En samlokalisering av flyteknisk grunnutdanning,
teknisk del av krigsskoleutdanning samt flyingeniørutdanning på Kjevik vil gi grunnlag for
gode synergier, både faglig og i forbindelse med rekruttering av så vel studenter som
instruktører. De tre ulike utdanningene sorterer under henholdsvis LTSK/LSK, LKSK og
UiA, som alle er tre viktige aktører i et svært lite flyteknisk fagmiljø på landsbasis. Med
denne samlokaliseringen kan det synes som at man får kraftsamling av
kompetansemiljøene på teknisk utdanning i Luftforsvaret med spesiell vekt på
fagområdet flyteknikk.
Snart tre år etter at samarbeidsavtalen ble inngått, opplever vi at avtalen ikke virker slik
intensjonen var da den ble signert. Flyingeniørstudiet er meget sårbart for knapphet på
lærekrefter, og UiA har ikke lyktes i tilstrekkelig grad å tiltrekke seg relevant
kompetanse for fast ansettelse ved fakultetet. Et møte mellom LTSK og UiA høsten 2012
bekreftet dette. UiA melder om behov for instruktørstøtte for å gjennomføre studiet i
fremtiden, og ønsker i denne sammenheng og se på hva Luftforsvaret og LTSK kan bistå

8

Grunnleggende offisersutdanning (GOU) er utdanning på krigsskole/tilsvarende.
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med. Ingeniørstudentene opplever en følelse av at studiet gis lav prioritet ved
universitetet. UiA har også vært inne på tanken om å sette opptaket på pause i ett år for
å vurdere situasjonen.
Opprinnelig ønsket UiA å gjennomføre 1. – 3. semester ved Campus Grimstad for så å
flytte studentene til Kjevik for 4. – 6. semester. Etter planen skulle første kull starte ved
LSK i studiets 4. semester januar 2013. Samarbeidsavtalen innbefattet også intensjoner
om faglig samarbeid innen forskning og utvikling, samt en flyt av instruktører og
læremidler. Situasjonen i dag (høsten 2013) er at studenter i 5. semester gjennomfører
noe flyfagutdanning på Kjevik. To dager i uken undervises studentene av instruktører
ved LTSK. Luftforsvarets bidrag inneholder også lab og praksisopplæring, samt at
instruktører ved skolen veileder studentene under bacheloroppgaven. På nåværende
tidspunkt belastes Luftforsvaret i vesentlig større grad enn tiltenkt, og det kan synes
som om selve studiet avhenger av at LTSK bidrar i undervisningen.

D E LK O N K LU SJ O N

S A MA R B EI D O G SY N E R GI E R

Forutsetning for samarbeidsavtalen med flyfagene er at Luftforsvarets vedlikehold er
tilpasset kravene til styrt opplæring for lærlinger. Med innfasing av nye kapasiteter, mer
leverandørstyrt vedlikehold og lettere nasjonalt vedlikehold, kan dette blir utfordrende
på mange flytyper. Bardufoss flystasjon vil, med fortsatt vedlikehold av Bell 412 og flere
oppgaver på NH90, kunne tilby kvalifiserende tjeneste for lærlinger. Forsvaret skal så
langt det lar seg gjøre følge målsettingen i «Kompetansemeldingen». Også her
erkjennes det at ny basestruktur vil redusere antallet steder for lærlinger. Ny teknologi
og nye vedlikeholdskonsepter vil forsterke de nevnte utfordringene. Det kan synes som
om det er nødvendig med en større evaluering av den sivile flyfagutdanningen, samt en
vurdering av i hvilken grad den produserte kompetansen fremdeles er i tråd med hva
samfunnet etterspør. NHO Luftfart og Luftfartstilsynet har begynt å se på disse
forholdene. Etter en slik vurdering, og etter hvert som vi henter mer erfaring med nye
flytypers vedlikehold, er det naturlig at samarbeidsavtalen revurderes.
Samarbeidsavtalen med UiA var basert på at begge parter bidro til å styrke flyfagmiljøet.
Studiet ved UiA har blitt svekket etter at avtalen ble signert, mye grunnet mangel på
lærekrefter. I dag er det Luftforsvarets bidrag som holder liv i avtalen. UiA vurderer å
legge ned utdanningen ved å slå den sammen med mekatronikk. Det er stor usikkerhet
om samarbeidsavtalen med universitetet kan videreføres, eller om hensikten helt
opphører ved en eventuell nedlegging av studiet. Derimot har UiA alltid vært en ressurs
for Luftforsvaret og FLO ved utdanning av ingeniører, spesielt innen flyteknikk og data.
LTSK er gitt i oppdrag å utvikle ny fagplan for kadetter på teknisk linje ved
Luftkrigsskolen, og fagsemesteret av GOU-løpet for teknikere skal gjennomføres på
Kjevik. I denne sammenheng kan det åpne for nye synergier og samarbeidsformer, hvor
vi trolig kunne utnytte faglig og geografisk nærhet til universitets utdanning. En
samlokalisering av flyteknisk grunnutdanning, teknisk del av krigsskoleutdanning samt
ingeniørutdanning burde gi grunnlag for gode synergier i fremtiden, både faglig og i
forbindelse med rekruttering av så vel studenter som instruktører.

K ONKLUSJON

DEL

II

Dagens utdanning for flyteknisk vedlikehold er flyteknisk grunnutdanning og flytekniske
typekurs. I tillegg kommer andre funksjonsrettede kurs og eventuell tilleggsutdanning.
Flyteknisk grunnutdanning kan gjennomføres sivilt, hvor Luftforsvaret tilbyr læreplass
for lærlinger, eller gjennom vår egen EASA-baserte grunnutdanning. Kvalitetsmessig
holder vår egen grunnutdanning et høyere nivå, og er bedre tilpasset militære krav til
flyvedlikehold. Elever som gjennomfører militær flyteknisk grunnutdanning er ikke
bundet av styrt opplæringsløp, og kan oppleves mer fleksibel og anvendbar for
mottakende avdeling. I tillegg vil personellet være raskere gripbar for tjeneste i
internasjonale operasjoner. Lærlinger i flyfag trenger praksis på tyngre vedlikehold, og
Luftforsvaret har i større grad valgt å sette dette ut til eksterne vedlikeholdskilder.
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Utfasing av gammelt og vedlikeholdstungt materiell, kombinert med reduksjon i antall
militære baser, vil gi færre opplæringsmuligheter for lærlinger i fremtiden.
Dagens ordning med bruk av flyfaglærlinger bør videreføres for systemer hvor denne
ordningen er spesielt egnet. Antallet lærlinger som tas opp bør reduseres i takt med det
synkende behovet. Et redusert behov for lærlinger, kan resultere i økt konkurranse om
plassene, og med det en hevet kvalitet på elevene som tas opp. Luftforsvarets egen
flytekniske grunnutdanning er en klar forutsetning for å dekke fremtidens behov for
flyteknisk kompetanse i forsvarsgrenen. Utdanningen bør gjennomføres kontinuerlig
med minimum en klasse på B1 og en klasse på B2 hvert år. Ved å opprettholde
produksjon av denne kompetansen, vil vi bevare evnen til å planlegge opp- og
nedbemanning i tråd med militært aktivitetsnivå og tilfeldig personellavgang.
Flyteknisk typeutdanning er et nødvendig krav forut for autorisasjon, men det eksisterer
ingen formelle krav til utdanningens innhold og kvalitet. Ulike vedlikeholdskonsept som
varierer fra flytype til flytype, kombinert med store variasjoner i gjennomføringen av
typeutdanning, synes å øke viktigheten for sentral styring og oppfølging. Luftforsvaret
har behov for egne målbare krav til typeutdanning, samt til institusjoner som blir satt til
å ivareta utdanningen.
Kjøp av flyteknisk utdanning er en kostbar løsning for autorisasjon av teknisk personell.
Ved innføring av nytt materiell bør det vurderes hvorvidt utdanningen kan etableres i
egen organisasjon, sammenliknet med hva ekstern kjøp av utdanning vil koste i et
levetidsperspektiv. Erfaringer viser at egen etablering av typeutdanning vil ha en
engangskostnad som på kort tid er nedbetalt i form av besparelser i forhold til kjøp.
Luftforsvaret er en liten aktør, og bør se på muligheter for felles utnyttelse av
kapasiteter og instruktørressurser med internasjonale samarbeidspartnere. Mye tyder
på at en slik løsning vil gi økt kvalitet, bedre kontroll og den økonomisk beste
typeutdanningen på flymateriell. Utfordringene i Luftforsvaret og hos våre
samarbeidspartnere i inn- og utland kan synes å være sammenfallende på flere
områder. Mangel på instruktører og begrensede økonomiske ressurser, gjør det
nødvendig med samarbeid for å opprettholde leveransen og fleksibiliteten.
Utviklingen i sivil og militær flyindustri går meget raskt, og det kan synes som om
nasjonal sivil utdanning ikke har klart å tilpasse seg disse endringene. Sammenliknet
med da utdanningene ble etablert, er behovet i dag kraftig redusert og/eller endret. Det
er utfordrende å tiltrekke seg kvalifiserte lærekrefter i flyfag. De sivile lærestedene
konkurrerer med, og taper mot, sivil industri. Det er vanskelig å si hvorvidt de sivile
utdanningene vil overleve i fremtiden. Med nye kapasiteter, færre baser og endret
vedlikehold, er det behov for å revurdere den eksisterende samarbeidsavtalen med
flyfagene. Samarbeidsavtalen med UiA var basert på at begge parter bidro til å styrke
flyfagmiljøet, men i dag lider studiet av mangel på lærekrefter. UiA synes å være
avhengig av Luftforsvarets instruktørkompetanse, og vurderer å legge ned utdanningen.
I første omgang er det vedtatt å slå den sammen med ingeniørutdanning i mekatronikk.
Dagens flytekniske utdanning er viet stor plass i utredningen, da vi synes det er viktig å
gi et bilde av kompleksiteten. Vedlikeholdssystemene varier mellom de ulike
materielltypene, og det har i liten grad vært knyttet til et overordnet
vedlikeholdskonsept for Luftforsvaret. Utdanningen har favnet mange, dype og
spesialiserte fagfelt. I en utredning om fremtidens teknisk utdanning, ser vi det som
nødvendig å kjenne til hvor vi er i dag samt hvilke forhold som vil påvirke og styre
utdanningsbehovet i fremtiden. Det er nødvendig å stille konkrete og dokumenterbare
krav til utdanningen, da det er viktig å fokusere på riktig kvalitet under varierende
forutsetninger. Utdanningens nivå og innhold må tilpasses nye tider, samt nye og
endrede behov.
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D EL III

Utviklingstrekk, nye
vedlikeholdskonsept
og krav til utdanning
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Trender og utviklingstrekk for militær logistikk

T RENDER OG UTVIKLINGSTREKK FOR MILITÆR
LOGISTIKK
Luftforsvaret er en organisasjon under stor omstilling. Store deler av omstillingen er
drevet av behovet for å tilpasse seg fremtidens operasjonsmønster og tilhørende
logistikk. Ved innføring av nytt materiell, herunder nye kampfly, transportfly og
helikoptre, kommer også nye systemer for logistikk, forsyning og vedlikehold.
Hovedtrekkene er at logistikken blir mer leverandørstyrt. Prinsippet er at man kjøper
seg tilgjengelighet på materiellet, i motsetning til tidligere hvor man kjøpte materiell og
overtok selv ansvaret for driften. Begreper som introduseres i logistikken er outsourcing
(bortsetting) og performanced based logistics (PBL – ytelsesbasert logistikk).

O UTSOURCING
Kravet om effektivitet i Forsvarssektoren har bidratt til økt bevisstgjøring av hva som er
kjernekompetansen i sektoren. Spesielt i større lands forsvarssektorer (USA, UK, FRA,
etc.) har bortsetting (outsourcing) og offentlig-privat samarbeid økt i omfang (Gulichsen,
Reitan & Listou, 2011, s. 9).
Luftforsvaret kan definere sin kjernevirksomhet til å omfatte all operativ virksomhet,
inkludert organisk operativ logistikk. Dette blir ofte kalt «den spisse enden» av
Luftforsvaret. Dermed blir det tatt opp til vurdering hva man kan sette bort av øvrige
logistikk-, støtte- og vedlikeholdsfunksjoner. Også innen teknisk utdanning vurderes og
benyttes eksterne leverandører av kurs og kompetanse.
Etter den kalde krigen har de fleste land hatt en utflating av forsvarsbudsjettene. Den
reelle kjøpekraften til militær virksomhet har blitt redusert. Internasjonal
forsvarsindustri merker dette på senket etterspørsel etter militært materiell, noe som
igjen gir en markant økning i kostnadene per produsert enhet. Denne utviklingen gjør
ettermarkedet mer interessant for industrien. Nytt materiell blir oftere solgt som en
pakke gjeldende for materiellets totale levetid. Industrien ønsker nå å ta større ansvar
gjennom hele drifts- og vedlikeholdsfasen. Dette skjer blant annet ved å innføre nye
forsynings- og vedlikeholdskonsepter som følger med materiellet.

P ERFORMANCE -B AS ED L OGISTICS (PBL)
Performance-Based Logistics (PBL) eller ytelsesbasert logistikk er et slikt konsept.
Konseptet baserer seg på at kunden kjøper en ytelse og tilgjengelighet, hvorpå
leverandøren ivaretar nødvendig understøttelse av materiellet fullt eller delvis.
Tradisjonelt har Luftforsvarets materiell vært driftet transaksjonsbasert. Vi har tatt det
meste av vedlikeholdet i egen organisasjon, og anskaffet forbruksmateriell og flydeler
basert på egne vurderinger av behovet. For å opprettholde akseptabel ytelse, har
materiellplanleggere forsøkt å forutse vedlikeholdsbehovet flere år fram i tid. Denne
løsningen har gitt oss tidvis store lager, og materiell på lager binder store mengder
kapital. Luftforsvaret har båret ansvaret for operativitet og ytelse på eget materiell.
Med en ytelsesbasert kontrakt betaler vi leverandør for ønsket tilgjengelighet og ytelse.
Leverandøren står dermed friere til å tilpasse produktet etter det som antas å være
kundens behov. Her vil leverandør i større grad høste gevinsten av effektiv logistikk, og
få incentiver ved å levere forventet ytelse.
En slik ytelsesbasert kontrakt fordrer et tettere samarbeid mellom kunde og leverandør,
samt sikrer leverandør et godt ettermarked gjennom hele materiellets levetid. PBLkonseptet baserer seg i stor grad på tillit mellom partene, og det er viktig at leverandør
har en klar forståelse av hvordan kunden ønsker å bruke materiellet herunder
forventninger til ytelse og tilgjengelighet.
Det er både fordeler og ulemper med ytelsesbasert logistikk. Det kan synes som om
anskaffelsesprosjektene har størst fokus på fordelene, noe som medfører en risiko for at
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ulempene underkommuniseres. Materiell med PBL fremstår som enkelt og praktisk i
anskaffelsesprosessen. Luftforsvaret trenger ikke å bygge opp et stort apparat for å
understøtte og vedlikeholde eget materiell ettersom dette skal ivaretas av andre. På
den andre siden gjør vi oss avhengig av eksterne kommersielle leverandører i større
grad enn tidligere, noe som også gir mindre fleksibilitet og forutsigbarhet. I militær
virksomhet skjer det hyppige og delvis uforutsigbare svingninger i aktivitet avhengig av
politiske føringer og sikkerhetssituasjonen i og utenfor landets grenser. For et lite
luftforsvar som Norges, vil man raskt merke at økt innsats gir knapphet på ressurser
innen personell og logistikk. Ettersom Norge er en liten nasjon med lite materiell, vil vi
også bli svært utsatt og meget sårbare i en situasjon med knapphet på ressurser. Det
kan tenkes at vi havner langt bak i køen dersom det oppstår en situasjon hvor mange
nasjoner har likelydende behov til samme tid, og leverandørens evne til å understøtte
alle ikke strekker til.
I dag kan det synes som om implementeringen av PBL drives av de enkelte
materiellprosjektene (Gulichsen et al., s. 31), og at Forsvaret dels mangler et strategisk
syn på hvordan man skal implementere PBL som helhetlig konsept på tvers av
forsvarsgrener og systemer. Dermed reduseres trolig også potensialet som fullt ut ligger
i ytelsesbasert logistikk.

NOEN

K O M M EN T A R ER T I L

PBL

Luftforsvarets konsept for flyteknisk utdanning har basert seg på ansvarliggjøring av
teknikeren. En militær flytekniker skal utdannes med tanke på å være den som legger
siste hånden på verket, og signerer i flyets form på at materiellet er i forsvarlig stand.
Med en slik ansvarliggjøring har vi utviklet vårt nåværende system for utdanning,
opplæring og utsjekking av flyteknikere.
En norsk tekniker vil være kritisk til hvilket materiell som benyttes under vedlikehold av
fly. Forbruksmateriell som ankommer lager uten tilstrekkelig dokumentasjon blir
kassert. Deler uten sporbarhet vil ikke bli innmontert. Vedlikeholdskvadronene på
luftvingene melder i dag om at urovekkende mye materiell slipper gjennom
forsyningskjeden, og havner på lager. I ytterste konsekvens er det en nyutdannet
tekniker som utgjør forskjellen mellom bruk eller ikke bruk av uautoriserte flydeler.
Dette kan være bekymringsfullt for flysikkerheten.
Luftforsvarets tekniske utdanning og holdningsskapende arbeid har i stor grad sikret oss
den gode statistikken på hendelser med teknisk årsak. Vi har stresset viktigheten av å ha
full sporbarhet på flyets komponenter fra vugge til grav. Dersom en komponent blir
utsatt for høyere belastning enn den normale, kan vi følge opp denne komponenten
spesielt og eventuelt ta den ut av drift. PBL-vedlikehold legger opp til at vi skal få tilført
komponenter fra andre brukere etter vedlikehold og/eller overhaling. Norge vil på
denne måten miste mye av levetidshistorikken til materiellet, og blir i større grad prisgitt
andre nasjoners teknikere samt at deres rutiner og holdninger samsvarer med våre
egne.
I de senere år er det avdekket at store mengder uautoriserte deler og kasserte
flykomponenter havner tilbake i forsyningskjeden. Dette er et problem på verdensbasis,
og utgjør et alvorlig problem for den globale flysikkerheten. Ytelsesbaserte kontrakter
vil favorisere leverandører av økonomisk logistikk. Luftforsvarets evne til å følge opp
materiellet og kontraktene nøye fra teknisk side, vil være viktig for å ivareta våre krav i
forhold til ansvar og flysikkerhet.
PBL vil i større eller mindre grad bli innført for alt nytt luftmateriell under anskaffelse.
Ved innkjøp av nye C-130J transportfly ble det bestemt at flyene skulle være
understøttet av en ytelsesbasert FMS-ordning med amerikanske myndigheter. Med F-35
nye kampfly vil Luftforsvaret ta i bruk verdens trolig mest omfattende PBL-løsning.
Produsenten Lockheed Martin har laget et omfattende logistikkonsept for
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understøttelse av våpensystemet. Mye av konseptet er basert på sentral flernasjonal
styring gjennom informasjonssystemet Autonomic Logistics Information System (ALIS).
ALIS skal benyttes til prognoser, beslutningsstøtte, analyser, misjonsplanlegging,
vedlikeholdsstyring, og så også utdanning, treningsprogram og autorisasjoner.

E NDRET

KOMPETANSEBEHOV

Når vi gjennom anskaffelsesprosesser overlater en stor del av vår gamle portefølje til
leverandør, står vi i fare for å tape mye kompetanse i organisasjonen. Et erfarent og
svært kompetent teknikerkorps har vært en viktig forutsetning for årelang suksessfull
drift av gammelt og til dels utfordrende materiell. Vår egen evne til å reprodusere
kompetanse har blitt avgjørende for å komme gjennom svingninger i konjunkturer og
internasjonale engasjementer.
Forsvarets utdannings- og karrieresystem er basert på høy rotasjon og hyppig
utskiftning av personell. På teknisk side har det derimot for det meste vært meget
stabile miljøer. Både befal og sivilt tilsatte har stått lenge i samme stilling sammenliknet
med hva som er vanlig for operativt personell. Dette har medført at Luftforsvaret i dag
har svært mye konservert kompetanse i organisasjonen, og som vi risikerer å miste ved
en total omlegging av logistikk- og utdanningskonsept.
Outsourcing og PBL har en tendens til å underestimere behovet for kompetanse i egen
organisasjon. For å gjennomføre vellykket outsourcing og høste potensialet i PBLløsninger, kreves at vi har meget høy kompetanse slik at vi framstår som «smart kunde»
(intelligent customer). Med begrepet «smart kunde» må vi ha personell til å
gjennomføre innkjøp og anskaffelsesprosesser på en måte som ivaretar Luftforsvarets
interessert fullt ut. Vi må ha kompetanse til å vurdere alle aspekter av leverandørens
tilbud, evaluere kvaliteten, samt ha evne til å følge opp kontraktene i driftsfasen.
Uavhengig av vedlikeholdskonsept er det viktig at Luftforsvaret tar stilling til hvorvidt vi
ønsker å opprettholde en minimumsevne til å operere uavhengig av ekstern leverandør,
enten alene eller sammen med annen tilbyder og/eller alliert partner. En utfordring ved
etablerte PBL-avtaler er at leverandør holder på rettighetene til all dokumentasjon,
tekniske data og materiellspesifikasjoner for dermed å hindre reell konkurranse fra
kunden eller andre kommersielle tilbydere.
PBL og økt outsourcing vil kunne føre til et endret behov for kompetanse i fremtiden. En
vurdering av dette kompetansebehovet vil være avgjørende for hvordan Luftforsvaret
skal innrette sin tekniske utdanning. Å si noe i dag (2013) om hvordan PBL vil slå ut for
alle sider av militær logistikk etter innfasing av nye konsepter, kan i beste fall være
veiledende. Det er mange forhold som trolig vil endres innen år 2025, når Luftforsvarets
nye kampflyvåpen forventes å være fullt operativt, og dermed blir usikkerheten meget
stor. Utdanning av militære flyteknikere vil være dynamisk, under utvikling og bør
tilpasses nye konsept og funksjoner.
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N YTT VEDLIKEHOLDSKONSEPT
G ENERELT
Som et innspill til denne utredningen, er Logistikkavdelingen ved Luftforsvarets
operative inspektorat (LOI/Log), bedt om å belyse hensikten, strukturen og prosessene
ved et nytt flyvedlikeholdskonsept. Med innfasingen av det nye kampflysystemet F-35,
arbeider LOI/Log med å ferdigstille Luftforsvarets drifts- og vedlikeholdskonsept for F35. Organisasjons- og prosessmessig vil dette avvike en del fra den tradisjonelle
vedlikeholdsorganisasjonen som er inndelt i fagseksjoner. Planen er videre å omskrive
vedlikeholdskonseptene for samtlige flysystemer, slik at de vil samsvare med det nye
konseptet som er planlagt innført på F-35.
Innføringen av nytt vedlikeholdskonsept gir føringer og setter krav til hvilken tekniker
Luftforsvaret har behov i fremtiden. Vi har derfor satt nytt logistikk- og
vedlikeholdskonsept opp mot krav til teknisk grunnutdanning, typekurs,
spesialiseringskurs og seleksjon.

K RAV

TIL ORGANISK OPERATIV LOGISTIKK OG DET UTØVENDE
PERSONELLET
Logistikken som direkte understøtter styrkeoppbygging og militære operasjoner er
kjernevirksomhet. Logistikkvirksomheten skal ha evne til å understøtte
styrkeoppbygging av styrkestrukturen til status ”klar” innenfor krav til klartider. Status
”beredskapsklar” skal etableres gjennom fredstidsdrift og styrkeproduksjonsprosessen.
Brukernivå logistikk er definert som kjerneaktivitet og skal være en gripbar del av
9
Forsvarets organisasjon. (F-35 programmet)
Luftforsvaret bygger sin organiske operative logistikkapasitet på krav gitt i
Forsvarsjefens direktiv for operativ logistikk. Dynamikken i dagens luftoperasjoner
forutsetter at Luftforsvarets organiske operative logistikkapasiteter har nødvendig
mobilitet, deployerbarhet, interoperabilitet og kapabilitet til i kunne inngå i
10
flernasjonale logistikkavdelinger (Fsj). Dette innebærer at planlegging og utførelse av
operativ logistikk gjennomføres som en iterativ prosess der operasjonstempo og
kompleksitet er avgjørende faktorer som påvirker både behov og krav, og dermed evnen
til å gi en militær effekt som når oppsatte mål. Evnen til fleksibilitet og hurtighet
kombinert med handlekraft til å håndtere endrede operative krav blir viktige i forhold til
effektiv understøttelse av operasjoner.
Figur 3 beskriver logistikkleveranser som en konsekvens av en iterativ prosess der det er
krav til militær effekt i operasjoner som definerer krav til leveranser fra
logistikkprosessene. Som en konsekvens av disse kravene må den organiske operative
logistikken være trent for å kunne opptre i et stridsmiljø, herunder ivareta fagtjeneste,
stridsteknikk og egenbeskyttelse. Operativ enhetslogistikk skal være organisert, utrustet
og trent i den hensikt å kunne planlegge, lede og utføre logistikktjenesten på taktisk nivå
i operasjonsområdet (Fsj, s. 7.). Kompetansen må derfor tilfredsstille krav til militær
grunnleggende befalsutdanning (GBU), og helsekrav til personell som skal tjenestegjøre i
operasjoner i utlandet. Krav til medisinsk skikkethet er B1 (skikket stab/basetjeneste ved
operasjoner i utlandet i område med høy totalrisiko)(FSAN, 2012).

9

Programdokument F-35 pkt 8.2.1 side 65.

10

Forsvarsjefens direktiv for operativ logistikk, pkt 2.3.1, side 6.
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F IGUR 3 L OGISTIKK DER KRAV TIL MILITÆR EFFEKT I OPERASJONER DEFINERER KRAV TIL LOGISTIKK I EN
ITERATIV PROSESS .

N YTT

FLYVEDLIKEHOLDSKONSEPT MED NYE TEKNIKER - OG
VEDLIKEHOLDS FUNKSJONER

G R EN S ESN I T T

O G N I V Å FO R BR UK E R V ED LI K E H O L D O G

PBL-

K O N T R AK T E R

Innføring av de siste flysystemene C-130J og NH90 til Luftforsvaret, samt kommende
flysystemer F-35 og AW101, viser en trend hvor tyngre og bakenforliggendevedlikehold,
samt komponentvedlikehold og etterforsyninger, blir ivaretatt av sivile kontraktører
gjennom ytelsesbaserte kontrakter. Grensesnittet mellom brukervedlikehold
(Luftforsvaret) og det en sivil kontraktør skal ivareta gjennom PBL, vil variere noe fra
flysystem til flysystem. Dette baseres på flere faktorer som operasjonskonsept i fred,
krise og krig, fleksibilitet, kost/nytte-vurderinger med mer.
Luftforsvaret er fra 1. mai 2010 tillagt ansvaret for 1. – 3. linjes vedlikehold av Forsvarets
luftsystemer. Dette er i henhold til BMF 1000 og BMF/Luft 750-1(A) definert som
brukers vedlikehold/brukernivå og systemvedlikehold/mellomnivå. For F-35 skal det
derfor etableres 1. – 3. linjes vedlikehold som organisk operativ logistikk iht. krav gitt i
FSJ direktiv for operativ logistikk.
Tradisjonelt inndeles vedlikeholdet av Forsvarets våpensystemer i tre nivåer; brukernivå
(1. linje), mellomnivå (2. – 3. linje) og depotnivå (4. – 5. linje). BMF/Luft 750-1(A)
beskriver at der det er økonomisk fordelaktig og beredskapsmessig akseptabelt, skal et
tonivå vedlikeholdskonsept benyttes. Dette innebærer at mellomnivået bortfaller i den
forstand at det fordeles til brukernivå eller depotnivå avhengig av konsept. Med
innfasing av F-35, hvor ytelsesbaserte kontrakter vil ivareta depotnivået, er det bestemt
å gå fra et 3-nivå konsept til et 2-nivå konsept, hvor Luftforsvaret skal ivareta
brukervedlikeholdet inkludert det bortfalte mellomnivået. På engelsk er det tilsvarende
3-nivå vedlikeholdskonseptet betegnet med begrepene Organization level, Intermediate
level og Depot level. Ved overgang til et 2-nivå konsept, blir de to vedlikeholdsnivåene
betegnet med forkortelsene O-level+ og D-level.
For innfasingen av nytt redningshelikopter AW101 ligger det an til at Luftforsvaret skal
utføre 1. – 2. linjes vedlikehold (O-level) i et 2-nivå vedlikeholdskonsept.
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Fremtidens kompetansebehov

R EDUKSJON

I DYBDEKOMPETANSE
BREDDEKOMPETANSE

–

ØKT

Ved kun å ivareta brukervedlikeholdet på F-35, slik det er beskrevet over, vil behovet for
dybde- og spesialkompetanse bli redusert ift dagens mer tradisjonelle drift og
vedlikehold av F-16. Konseptet til Luftforsvaret har til hensikt å bygge opp
breddekunnskap og bedre systemforståelse ved at flyteknikerne skal rotere mellom
vedlikeholdsfunksjoner/arbeidsstasjoner i en viss syklus (tentativt fire uker for F-35). Se
figur 4. Dette er lagt til grunn for å sikre større fleksibilitet og seighet ved å unngå
avhengighet av et fåtalls teknikere med stor grad av spesialisert kompetanse.

F IGUR 4 R OTASJON AV B1/B2 FLYTEKNIKERE MELLOM VEDLIKEHOLDSFUNKSJONENE

F LYTEKNISK

GRUNNUTDANNING

Krav til grunnutdanning i Luftforsvaret innenfor flyvedlikehold er bestemt i BFL 600-4.
Grunnleggende utdanningsnivå B1/tilsvarende (flymotor/system) og B2/tilsvarende
(avionikk/våpen). Dette gir en fleksibel og kvalitativ god kompetanse som grunnlag for
autorisasjon av utøvende flyteknikere. I figur 5 fremstilles fleksibiliteten denne
grunnkompetansen gir. Luftforsvaret bygger en teknikerpool basert på kravene til en
flytekniker i BMF/Luft 759-1(A). Det betyr at det stilles krav til autorisasjon for signering
av symbol opp til og med rødt kryss innenfor fagkategorien. Kompetansen gitt i
grunnutdanning muliggjør autorisasjon til å utføre oppgaver og kontrollørfunksjoner
innen eget fagfelt, samt autorisasjon til å utføre spesifikke oppgaver innen det andre
fagfeltet. Det etableres 2-mannsteam med kompetanse som i stor grad kan
+
gjennomføre O-level -vedlikehold på hele flymaskinen. Ved «rød-kryss»-arbeid vil det
kreves en tredje tekniker for kontroll innen fagfeltet. Dette konseptet muliggjør en
effektiv og kompetanseoptimaliserende vedlikeholdstjeneste der teknikerne kan styres
mot prioriterte arbeidsoppgaver innenfor hele 1. – 3. linjes ansvarsområde.
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F IGUR 5 O- LEVEL + TEKNIKERE I TO - MANNS TEAM

O VERORDNEDE

KRAV TIL TEKNISK UTDANNING

F-35 Programmet (prosjekt P7600) har sammenstilt kravene til teknisk utdanning, samt
skissert fem alternativer til initial typeutdanning (F-35 Teknisk utdanningskonsept
ver1.0, 2011).
Her følger et utdrag relatert til utdanningskrav:
1.5.1 Overordnede krav til utdanning i Forsvaret
Stortingsproposisjon nr 48 stiller flere overordnede krav til utdanning i Forsvaret som har
relevans i forhold til teknisk utdanning for F-35. Dette gjelder blant annet fokus på
internasjonalt samarbeid, og at Forsvaret skal konsentrere sin utdanningsvirksomhet
rundt behovene for militær kjernekompetanse. Videre skal Forsvarets utdanningssystem
som hovedregel være modulbasert og ikke duplisere sivile utdanningstilbud (Prop. 48
(2007-2008), s. 127).
1.5.2 Luftforsvarets krav til teknisk utdanning for F-35
F-35 teknisk utdanningskonsept har tatt høyde for følgende krav fra
Luftforsvaret relatert til teknisk utdanning av F-35 personell (LUKS, 2007):
1.
”For å sikre størst mulig fleksibilitet med hensyn på oppsetting av styrkebidrag
til internasjonale operasjoner, samt størst mulig grad av ressursutnyttelse, skal
internasjonalt samarbeid tilstrebes ved utvikling av konsept for utdanning og trening for
nye kampfly.
2.
Konseptet for teknisk utdanning og trening for nye kampfly må innrettes slik at
nasjonal kontroll ivaretas og at kompetanse for å ivareta luftdyktighetsmyndigheten
sikres. ”
1.5.3 FLO/LU kompetansebehov og krav
FLO/Luftkapasiteter (FLO/LU) skisserer følgende grunnleggende kompetansebehov og
krav til teknisk organisasjon i forbindelse med innfasing av F-35 (FLO, 2010).
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1. Å omstrukturere F-35 typeutsjekkskurs ved ITC for å tilpasse en norsk redusert teknisk
F-35 bemanning (i forhold til amerikansk modell).
2. Å redusere og effektivisere F-35 typeutsjekkskurs ved ITC for å ta hensyn til det høye,
grunnleggende kompetansenivået på norsk teknisk personell.
3. Å redusere dagens antall fagfelt for F-16 fra seks (6) til to (2) for F-35 for å
tilrettelegge for mer effektiv drift.
Å konstruere et progressivt utdanningsløp der F-35 teknisk personell utdannes i to
omganger avbrutt av en periode der personellet benyttes i produksjon på line.

L UFTFORSVARETS

FREMTIDIGE KOMPET ANSEBEHOV FOR
HOVEDKATEGORIER AV FLYTEKNIKERE
Luftforsvarets fremtidige hovedkategorier flyteknikere vil være basisutdannet som B1
og B2 teknikere iht. EASA og BFL 600-4. Dette for å sikre en solid grunnutdanning som
tilfredsstiller Luftforsvarets krav og relevant bestemmelsesverk utgitt av FLO. Videre har
vi behov for at teknikere som skal delta i militære operasjoner i inn- og utland innehar
militær kompetanse. Overordnede føringer sier at Forsvaret skal inneha militær
kjernekompetanse. Teknikerne som skal delta i militære operasjoner skal ikke bare
kunne utføre vedlikeholdsoppgaver, men skal også kunne utøve militære lederoppgaver
og håndtere militært krevende situasjoner som enkeltperson og i team. I Forsvarets
utdanningssystem kan slik kompetanse tilføres i form av Grunnleggende
Befalsutdanning (GBU). I tillegg til flyteknisk grunnutdanning og GBU vil det være behov
for flytypeutdanning. Den flytekniske typeutdanningen skal også inndeles i B1 og B2
kategorier i den grad dette er mulig. Med dette menes at det kan finnes fagområder
hvor det kan være hensiktsmessig at noen teknikere innehar tilleggskompetanse
(eksempelvis EK, radar, flight control). Slik tilleggskompetanse skal dog begrenses i
størst mulig grad for å opprettholde vedlikeholdsorganisasjonens fleksibilitet.
Luftforsvarets utdanningsbehov for flyteknikerne består av tre komponenter: Flyteknisk
grunnutdanning, flyteknisk typeutdanning og militær befalsutdanning. Den sistnevnte
komponenten er relatert til Luftforsvarets behov for at personell som skal kunne delta i
militære operasjoner er selektert og utdannet til å kunne håndtere krevende militære
situasjoner. Dette er et svært viktig element i forhold til personellets sikkerhet og
avdelingens evne til å løse det militære oppdraget. Luftforsvaret har dermed behov for å
sikre at flyteknikere har militære ferdigheter, holdninger og lederegenskaper. Det er
viktig at hele den militære avdelingen mentalt sett har forutsetninger for å opptre som
en profesjonell militær avdeling, og det er viktig at den enkelte er forberedt på å
håndtere uforutsette situasjoner. Eksempelvis kan det oppstå situasjoner som krever at
en flytekniker skal kunne utvise stridsledelse, og sørge for best mulig håndtering av
situasjonen mht. sikkerhet og oppdragsivaretakelse. Videre vil det være en styrke for
avdelingens moral at samtlige har militær profesjonskompetanse, samt at en felles
kompetanseplattform på dette området legger til rette for at avdelingen raskt kan
oppnå status som samtrent og enhetlig.

S E L EK S JO N

O G K R AV T I L V ED LI K E HO LD SP E R SO N E L L

LOI/Logistikk har beskrevet hvorfor flyteknikerens kompetanse må tilfredsstille krav til
militær grunnleggende befalsutdanning (GBU), samt helsekrav til personell som skal
tjenestegjøre i operasjoner i utlandet. Seleksjonskravene for å kunne bli kvalifisert til
militær GBU-utdanning, vil likeledes være viktige faktorer for å ivareta den operative
logistikken i et stridsmiljø, og bør derfor stå fast som i dag. Kravene setter et nivå til bl.a.
mental og fysisk helse, egnethet ift evnenivå og ledelsesevner under strekt pressede
situasjoner. Karakteren i skikkethet som militær leder (SML) gir kriteriefaktorer som vi
ønsker å måle på, slik at nivåene kan settes ut i fra erfaringer og behov. Teknikerne som
skal delta i militære operasjoner skal ikke bare kunne utføre vedlikeholdsoppgaver, men
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skal også kunne utøve militære lederoppgaver og håndtere militært krevende
situasjoner som enkeltperson og i team.
I dag er det ikke krav til årlig gjennomføring av NATO-begrepet ICCS (Individual Common
Core Skills) for at personellet til enhver tid skal være gripbart for internasjonale
operasjoner. Ved eventuelle deployeringer til internasjonal tjeneste må personellet i
forkant gjennom en initialperiode (forberedende opplæring/trening). Slik trening dekker
krav til medisinsk skikkethet (forskjellige nivåer avhengig av type tjeneste), samt trening
og repetisjon innenfor fagfelt som nærforsvarstjeneste, ABC (CRBN)-tjeneste, sanitet,
brannvern og PAR-tjeneste (Post Attack Reconnaissance = skaderekognosering).
Innsatsplan/AFA-seksjonen under LOI arbeider nå med en utredning kalt «Gripbar
Offiser». Denne er tenkt brukt som en videreføring av ICCS. Tidshorisonten for
ferdigstillelse av denne utredningen er ikke kjent. LOI/Log støtter at fremtidens
flytekniske personell hvert år må tilfredsstille fysiske, medisinske og til enhver tids
gjeldende krav til ICCS for dermed å være gripbar for internasjonale operasjoner.

T YPESPESIFIKK

UTDANNING , KRAV OG NIVÅ

Den norske flytekniske grunnutdanningen, kompetansenivået og breddekunnskapen
skiller seg vesentlig fra den amerikanske utdanningsmodellen, og initialt må tilpasninger
gjøres ved typekonverteringskurs i USA, inntil Luftforsvaret er i stand til å ivareta sin
egen nasjonale utdanning. Denne utdanningsmodellen skal være modulbasert og
fortrinnsvis inndelt i fagområdene B1 og B2. For å sikre størst mulig fleksibilitet og
ressursutnyttelse, spesielt i internasjonale operasjoner, skal internasjonalt samarbeid
tilstrebes ved utvikling av konsept for utdanning og trening for nye kampfly. I dag er det
spesielt Danmark og Nederland som utpeker seg som potensielle samarbeidspartnere,
da disse landene har utdanning tilsvarende vår egen flytekniske grunnutdanning.
I initieringsfasen hvor Norge skal typekonvertere sine F-16 teknikere til F-35 teknikere
ved ITC/Eglin AFB, kan det være behov for å benytte egne instruktører alene eller i
11
samarbeid med andre partnere, for å dekke nasjonalt utdanningsbehov ved ITC . Trolig
kan denne tjenesten alternativt kjøpes gjennom etablering av en Contractor Logistic
Support (CLS)-kontrakt.

K UR S B EHO V

UT O V E R D ET SO M E R D EK T GJ E N N O M T Y P EK U R S

I tillegg til typekonverteringskurs vil det for teknikerne være behov for noen tilleggskurs
for å ivareta inspeksjoner og brukervedlikehold på utmontert typespesifikt utstyr. F-35
Programmet planlegger på at disse kan utdannes nasjonalt primært ved MTC/Ørland
(Maintenance Training Center) og gjennom OJT i driftsfasen. I konverteringsperioden vil
det imidlertid være behov for å anskaffe kursene internasjonalt. Følgende utstyr og
komponenter vil kreve ytterligere OJT/kompetanse/utdanning/kurs:
•

F-35 spesifikt bakkeutstyr

•

Egress (Seat/Canopy), Våpen/AME

•

Hjelmsikte (HMSD), PFU, Survival kit, Dingy, bremseskjerm

•

Motor moduler, Hjul/dekk

•

Batterier og Kalibrering

•

Low Observing Coating / Lakkering / Kompositt

•

Alis

•

Brann & Havari

V ER N EP LI K T I G E

AS SI ST EN T E R BO R T F AL L E R

Luftforsvaret vil ikke ha behov for vernepliktige mannskaper relatert til drift og
vedlikehold av F-35. Våpensystemets teknologiske kompleksitet krever forholdsvis lang
11
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tid til utdanning/opplæring og det vil være få oppgaver som kan løses uten formell
flyteknikerkompetanse. En eventuell benyttelse av vernepliktige mannskaper i F-35
vedlikeholdsvirksomhet ville dermed gitt en forholdsvis lav nytteverdi. Videre ville
opplæringen av disse ved lokal vedlikeholdsorganisasjon tidsmessig bundet opp erfarne
teknikere, som igjen ville redusert vedlikeholdskapasiteten. Vernepliktige mannskaper,
slik bestemmelsesverket er i dag, vil heller ikke være gripbare for internasjonale
operasjoner under førstegangstjenesten.

F AG K AT E GO R I E R

U T EN F LY T EK N I SK GR UN N UT DA N N I N G

BAKKEUTSTYR
Bakkeutstyr er et bredt og omfattende fagfelt som krever relevant teori og praksis som
skal lede til autorisasjon og sertifikater for bruk og vedlikehold av en mengde kjøretøy
og utstyr. Avhengig av tidligere utdanning, praksis/læretid og fagbrev, må den militære
fagutdanningen tilpasses i moduler. For kandidater som har bestått videregående skole
allmennfag, vil denne utdanningen ha tilsvarende utdanningstid som for flyteknisk
grunnutdanning (18 mnd), men da vil det meste av typespesialiseringskurs være
inkludert.
Luftforsvaret har behov for at en viss andel av bakkeutstyrsteknikerne er selektert etter
samme kriterier som B1/B2-teknikere, og at de innehar samme militære
befalskompetanse. Størrelsen på denne andelen vil avklares i F-35 drifts- og
vedlikeholdskonsept.
REDNINGSUTSTYR
LFs behov innen fagfeltet Redningsutstyr vil være tilsvarende som for Bakkeutstyr. F-35
drifts- og vedlikeholdskonsept vil avklare nærmere detaljer.
L A K K E R I N G , K O M P O S I T T O G N DI/ N DT
B1-teknikere vil inneha kompetanse til registrering, skanning og utbedring av mindre
skader på skrog og lakk. Det vil imidlertid være behov for et bakenforliggende verksted
ved hovedbasen for å ivareta noe større struktur og lakkeringsutbedring, samt test og
analyse av materialtretthet og stress i struktur og understell. Denne kompetansen vil
kreve spesialistkompetanse, hvor krav til spesialutdanning og fagbrevkompetanse kan
bli aktuelt. Innenfor disse fagkategoriene vil ikke LF ha behov for at personellet er
selektert etter samme kriterier som B1/B2-teknikere, eller at de innehar samme
militære befalskompetanse. Det vil normalt ikke være behov for at dette personellet
inngår i avdelinger som skal deployere i forbindelse med militære operasjoner.
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K ONKLUSJON

DEL

III

LOI/Logistikk har overordnet redegjort for prinsippene i Luftforsvarets nye drifts- og
vedlikeholdskonsept for organisk operativ logistikk for understøttelse av et flysystem.
Konseptet og organisasjonsmodellen er først tenkt innført med innføringen av det nye
kampflyvåpenet F-35. Grunnprinsippene bygger på flyteknikernes grunnutdannelse
(B1/B2 (Avi-ass/A1)) og videre typekurs, samt noe utstyrskurs. Ved å redusere dagens
antall fagfelt for F-16 fra seks (6) til to (2) for F-35, skal dette tilrettelegge for mer
effektiv og stabil drift. Jobbrotasjon i sykluser mellom
vedlikeholdsfunksjoner/arbeidsstasjoner skal gi større breddekunnskap og bedre
systemforståelse. Dette er lagt til grunn for å sikre større fleksibilitet og seighet ved å
unngå avhengighet av et fåtalls teknikere med spesialisert kompetanse.
Ressursdimensjoneringen av de enkelte vedlikeholdsfunksjonene vil være basert på at
2-manns-team i stor grad skal kunne utføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver for et
våpensystem.
Flyteknikerens kompetanse må tilfredsstille krav til militær grunnleggende
befalsutdanning (GBU), samt helsekrav til personell som skal tjenestegjøre i operasjoner
i utlandet. Kravene setter et nivå til mental og fysisk helse, egnethet ift evnenivå og
ledelsesevner under strekt pressede situasjoner. Teknikerne som skal delta i militære
operasjoner skal ikke bare kunne utføre vedlikeholdsoppgaver, men skal også kunne
utøve militære lederoppgaver og håndtere militært krevende situasjoner som
enkeltperson og i team.
Materiellprosjektene (kampflyprogrammet og NAWSARH) er avhengig av en definert
grunnutdanning for å spesifisere nødvendig innhold og nivå i typeutdanningen.
Grunnutdanningens omfang tilsvarer EASA B1/B2 og tilfredsstiller kompetansebehovet i
nytt logistikk og vedlikeholdskonsept. Typeutdanningen vil gjenspeile todelingen i
grunnutdanningen, og basere seg på funksjonsområdeinndelingen i B1- og B2-løpet.
Denne inndelingen vil bli innført for nye systemer. De eldre systemene krever en
omlegging av vedlikeholdet og en modernisering av vedlikeholdsorganisasjonen for å ta
i bruk potensialet i B1/B2. Deretter må typekursene endres og tilpasset ny
kompetansesammensetning.
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D EL IV

Drøfting av teknisk
utdanning og
organisering
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U TDANNINGSMODELLER
F AKTORER

OG KRAV TIL UTDANNINGEN

En vurdering av ulike konsept for organisering av teknisk utdanning, kan drøftes rundt
veldig mange forhold. De viktigste faktorene er presentert i del II og III av utredningen,
og peker ut retningen for det videre arbeidet. Når vi skal vurdere hvordan fremtidens
tekniske utdanning bør organiseres, er det viktig å ha med erfaringer fra drøftingene av
de ulike faktorene med påfølgende delkonklusjoner.
Utfra våre delkonklusjoner, og funn fra faktordrøftingene, har vi i dette avsnittet satt
opp de viktigste kravene til fremtidens tekniske utdanning for Luftforsvaret. Vi har
spesielt vektlagt kvaliteten på utdanningen, krav til leveranse- og gjennomføringsevnen
samt foretatt en økonomisk vurdering av de ulike alternativene.
Flyteknisk utdanning for Luftforsvaret skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende
kravene som er gitt av Forsvarets logistikkorganisasjon, Luftoperativt inspektorat og
Luftforsvarets utdanningsinspektorat. Krav til utdanningen er basert på funksjonelle
krav til yrkesutøvelsen, og kan være erfaringsbaserte og/eller hentet fra
felleseuropeiske regelverk for luftfarten (EASA). For Luftforsvaret vil Luftoperativt
inspektorat spesifisere funksjonelle krav til den enkelte teknikerkategori, herunder
organisatorisk sammensetning av antall og kvalitet.
Evnen til å levere riktig mengde og til rett tid er avgjørende for effektiv logistikk. For
militær logistikk er dette særdeles viktig ettersom planleggingshorisontene kan være
svært korte, og konsekvensene av mangelfull leveranse blir store. I tillegg opererer vi i
et marked hvor det er lite konkurranse og veldig få tilbydere, eventuelt kun
eneleverandør. Utdanningens leveranse- og gjennomføringsevne er krav som tidligere
er tatt for lite hensyn til, og betydningen av dette er underkommunisert. Vi velger å gi
kravet høy viktighet, da forhold rundt leveranseevnen har stor innvirkning på
Luftforsvarets operative evne. Under dette kravet drøftes forhold som synergier,
fleksibilitet og samarbeidsmuligheter.
Forsvaret er bevilgningsfinansiert, og vi kommer ikke unna en vurdering av økonomi i
valg av fremtidens tekniske utdanning. Økonomi er sammensatt av mange kompliserte
forhold, og det er svært vanskelig å få en god helhetsoversikt over alle økonomiske sider
ved teknisk utdanning i fremtiden. Her kan det også dukke opp nye synergier, samt tap
av eksisterende, som vil påvirke utfallet i en grad vi i dag ikke har oversikt over. Vi har
allikevel valgt å ta med kjente forhold som vi antar har stor betydning for fremtidens
valg av løsning. Økonomi er for mange et svært viktig krav ved valg av løsning. Den
økonomiske siden omfatter behov for infrastruktur (EBA), personellbehov (instruktører
og støttepersonell) og reisekostnader. Forhold som anses å være tilnærmet uavhengig
av løsning, blir ikke drøftet.
Kravene kvalitet, leveranse- og gjennomføringsevne og økonomi er vanskelig å måle
direkte. I de påfølgende avsnittene har vi vurdert kravene opp mot effekter og
konsekvenser ved de ulike organiseringene.
Krav:
-

Kvalitet
Leveranseevne
Økonomi
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E TT

TEKNISK SKOLESENTER

Gjennom snart 70 år har Luftforsvaret teknikere blitt utdannet ved Luftforsvarets
skolesenter Kjevik, LSK (tidligere Luftforsvarets tekniske skolesenter). I dag utdanner LSK
to klasser teknisk befal hvert år, fordelt på én klasse med bakgrunn fra generell
studiekompetanse og én klasse med lærlinger. Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) er
skilt ut som egen fagskole ved LSK. I tillegg til flyteknisk grunnutdanning, tilbys en rekke
fagspesialiseringer og enkeltkurs. For nærmere beskrivelse av dagens drift ved LSK
henviser vi til dokumentet Teknisk utdanning i Luftforsvaret: Dagens- og fremtidens
tekniske utdanning ved Kjevik.
En vurdering av prinsippet om et samlet skolesenter gjøres videre i utredningen uten
spesiell fokus på geografisk plassering. Skolesenteret kan i prinsippet ligge hvor som
helst, men vi vil spesielt bemerke synergier som antas påvirket av lokalisering.

B E SK R I V EL S E

AV MO D E L L EN

Å samle mest mulig utdanning i Luftforsvaret under ett skolesenter har vært
hovedprinsippet for organisering av utdanningen i de senere år. Sentralisert utdanning i
regi av et skolesenter gir svært mye kompetanse samlet på ett sted.
Under kompetansebegrepet ligger både faglig tyngde, breddekompetanse og
undervisningsferdigheter (pedagogikk), men også institusjonell kompetanse i å drive
utdanning. Et skolesenter kan ivareta en bred kursportefølje ved god utnyttelse av
ressurser som undervisningslokaler og instruktører. Tekniske instruktører benyttes på
tvers av ulike fag og kurs, noe som skaper en variert og utfordrende
undervisningshverdag. Mange instruktører har en stor undervisningsportefølje og
underviser både grunnutdanning og spesialistutdanninger så vel som småkurs og
assistentutdanninger. Skolesenterets primære fortrinn er sentral styring og
administrasjon. Dette gir en effektiv drift, og kursholdere kan konsentrere seg om
undervisning ettersom øvrig kursadministrasjon håndteres sentralt. Mange
instruktørressurser og stor breddekompetanse i organisasjonen, gir også høy grad av
fleksibilitet ved nye oppdukkende behov og nødvendige omprioriteringer. En slik
kryssbruk av instruktørressursene bidrar til viktig teknologisk kompetanseoverføring fra
typeutdanning til grunnutdanning. Kvalitet i grunnutdanningen opprettholdes samtidig
som man bevarer motivasjonen blant instruktørene.
Et skolesenter har en skolestab som kan ivareta administrasjon av kursportefølje,
timeplaner, instruktører og elever, herunder administrere kurspåmeldinger, lønn og
tillegg, forlegningsbehov, utstedelse av vitnemål og kursbevis mm. Med en stab som
ivaretar dette på en god måte, vil instruktørene bli frigitt til å konsentrere seg om sine
primæroppgaver som er undervisning og kunnskapsformidling samt egen
kompetanseutvikling.

K V A LI T ET
Et skolesenter kan drives skjermet fra operativ virksomhet, og dermed konsentrere seg
om å rendyrke kjernefunksjonen som ligger i kunnskaps- og kompetanseutvikling og
formidling. Et skolesenter må ha eget skole- og eksamensreglement, skoleråd og
administrasjon. En slik organisering med gode rutiner for internkontroll, vil gjøre det
enkelt å følge opp pålagte krav og påse at det holdes jevn og nivellert standard mellom
de ulike utdanningene. Mange instruktører med god breddekompetanse, vil kunne
inngå i et utdanningsmiljø hvor instruktører har overlappende undervisningsansvar. Det
er dermed enklere for instruktører å holde fokus på egen kompetansebygging. Ved å ha
overlappende undervisningsansvar, vil man kunne frigjøre tid til forskning og utvikling
for dermed å holde seg oppdatert på eget fagområde.
Det er viktig at et skolesenter får tilført fersk kompetanse og evner å holde seg godt
oppdatert. Militært materiell er under konstant utvikling og Luftforsvarets
våpensystemer gjennomgår flere modifikasjoner og oppgraderinger i løpet av sin
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levetid. Dersom skolesenteret er plassert i geografisk stor avstand til de operative
systemene, kan det synes som om det er vanskeligere å holde instruktører oppdatert på
de nyeste versjonene av materiellet herunder gjeldende praksis for vedlikeholdet.
Instruktører og organisasjonen kan også bli presset til å påta seg mye undervisning slik
at instruktørers kompetanseheving blir nedprioritert. Dette er en uheldig utvikling, da
manglende oppdatering av instruktørkompetansen vil gjøre utdanningen mindre
relevant og dermed også langt mindre attraktiv. Et argument mot skolesentermodellen
er at noe av utdanningen er ferskvare, og en slik organisering kombinert med lav
rotasjon på personellet, er med på å konservere gamle metoder og utdatert teknologi.
Undervisningen som tilbys ved skolesenteret blir dermed mindre etterspurt, og
instruktørene underviser i enkelte emner meget sjelden. Dette vil igjen gjøre det
vanskeligere å holde kunnskapen ved like, samt å oppdatere seg innen faget.
Et skolesenter må ha dyktige instruktører som evner å holde seg oppdatert på
materiellet. Undervisningsplattformene og undervisningsmetoden har endret seg mye
de senere år. Et skolesenter kan, ved at mye undervisningskompetanse og ressurser er
samlet på ett sted, gå i front i forhold til å tilegne seg ny teknologi innen
undervisningsfaget. Dagens skolesenter har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk
moderne læringsmedier herunder avansert distribuert og nettverksbasert lærling (ADL),
samt være en viktig og attraktiv samarbeidspartner mot andre utdanningsinstitusjoner
utenfor Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt.
Et tilbakeblikk: Fra desentralisert fagutdanning til Luftforsvarets skolesenter
En viktig målsetting for omstillingen i Luftforsvaret er å etablere et enda bedre
Luftforsvar gjennom kraftsamling og utvikling av robuste kompetansemiljøer. Denne
målsettingen er svært sammenfallende med omstillingen og utviklingen for teknisk
utdanning gjennom de siste 30 – 40 årene. Hovedtrekkene fra 1960-tallet og frem mot
vår tid var desentralisert fagutdanning med tre tunge fagskoler på Lista
(våpenteknisk), Kjevik (flyteknisk) og Lutvann (samband og radar). I tillegg eksisterte
foto-, redningsutstyr og teknisk forvaltningsutdanning på hhv. Gardermoen, Værnes
og Fornebu. Den teknologiske betydningen av den kontinuerlige moderniseringen av
Luftforsvaret har resultert i økt systemintegrasjon og en omfattende sammenslåing av
fagområder. Denne utviklingen fremtvang også et behov for å kraftsamle
utdanningsmiljøene i Luftforsvaret, og til slutt samle all teknisk kompetanse under en
fagskole. Den siste sammenslåingen ble gjennomført i 2004 hvor Luftforsvarets fly- og
våpentekniske skole ble slått sammen med Luftforsvarets elektronikk- og dataskole til
Luftforsvarets tekniske skole. Etableringen av ett felles kompetansemiljø har gitt
skolen et kompetansemessig løft. Dette har bidratt til å opprettholde et bredt
kompetanseområde, en betydelig teknologisk utvikling samt evne til å implementere
moderne utdanning av høy standard på så vel grunnutdanning som på nye
våpensystemer.
Luftforsvaret skolesenter Kjevik er plassert et stykke unna forsvarsgrenens øvrige
virksomhet. Dette har resultert i få søkere til utlyste stillinger ved skolesenteret.
Ettersom dette også virker motsatt vei, ved at veldig få instruktører søker stillinger i
Luftforsvarets operative organisasjon, får vi en lavere turnover enn hva som er vanlig i
Forsvaret for øvrig. Dette kan ha visse fordeler ved at man konserverer mye
kompetanse på skolesenteret, men det vil på den andre side ikke gi ønsket tilførsel av
fersk operativ kompetanse og erfaring. Dette kan igjen føre til at utdanningen ikke
klarer å følge med i utviklingen av materiellet, og dermed kan de tilbudte kurs og
utdanninger etter hvert bli vurdert som mindre relevante eller utgått på dato. LTSK har
normalt ikke tilgang på flymateriellet som undervises, og mye av utdanningen må
derfor foregå på plansjer (powerpoint) og databaserte trenere (herunder TTP, CBT
osv.). Som en del av typeutdanningen på fly reiser klassen med instruktør ut til bases
hvor materiellet opereres på On Job Training (OJT). Dette er en viktig og nødvendig del
av typeutdanningen da teori ikke kan erstatte all praktisk trening og erfaring.
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L EV ER AN S E -

O G G J EN N O M FØ R I N G S EV N E

En utdanningsinstitusjon med stor tyngde og kapasitet, vil bidra til at leveranseevnen
opprettholdes. Et skolesenter med felles ledelse har en tydelig ansvarsfordeling, noe
som kan gi effektiv kontroll av kvalitet og oppfølging av leveransen.
Erfaringer fra undervisningsinstitusjoner i og utenfor Forsvaret, peker i retning av at det
er meget utfordrende å tiltrekke seg gode instruktørressurser til å undervise i
teknologifag. Dette kan i stor grad ses i sammenheng med sterk etterspørsel etter
samme kompetanse i sivil industri, samt en stor forskjell i lønnsnivå mellom industrien
og undervisningssektoren. For å nå målsettingen om å levere undervisning i ønsket
kvalitet og mengde, blir det nødvendig med økt samarbeid. I dag forestår LSK
undervisning for ingeniørstudenter ved UiA. Samarbeidsavtalen mellom UiA og LSK har
kommet i stand grunnet faglig og geografisk nærhet til LSK, og er i dag en viktig
forutsetning for flyingeniørutdanningen. En slik synergi vil trolig gå tapt dersom
skolesenteret flyttes til en annen landsdel.
Skolesenteret får også hjelp fra eksterne instruktører, i og utenfor Luftforsvarets
organisasjon. Stor fleksibilitet i en robust organisasjon vil gjøre driften mindre sårbar for
personellutskiftinger, lovpålagt fravær (ferier og permisjoner) og tilfeldig fravær
(sykdom etc.). En matriseorganisering med kryssbruk av instruktørressurser, vil i stor
grad evne å kompensere for fraværet ved å dekke den manglende ressursen ved interne
omprioriteringer. Kravet til kvalitet og leveranseevne må følges opp gjennom en
kontinuerlig prosess, men det ser ut til at en organisering av utdanningen i ett
skolesenter er spesielt godt egnet til å ivareta disse faktorene.
Utdanningens gjennomføringsevne kommer ikke utelukkende an på leveranseevne hos
tilbyder, men er gjensidig avhengig av at elevene er tilgjengelig når kursene
gjennomføres. For å lykkes i å holde høy gjennomføringsevne på utdanningen, er det en
forutsetning at det er god dialog mellom kurselevens hjemmeavdeling og
utdanningsinstitusjonen. Geografisk plassering i nærheten av operativ virksomhet kan
virke både positivt og negativt inn på gjennomføringsevnen. Dersom deltakelse på kurs
ikke krever reise, vil flere trolig finne tid til nødvendig kompetanseheving. En slik effekt
vil være størst for kurs av kortere varighet enn tekniske typekurs, da typekurs er
påkrevd utdanning. Dersom typekurs gjennomføres i nærheten av det operative
materiellet, vil det bli enklere å kombinere teoretisk læring med praktisk erfaring.
Denne synergien forutsetter at utdanningen gis tilgang til operativt materiell. En slik
utdanning vil heve kvaliteten uten at man trenger å investere i dyre tekniske trenere og
simulatorer. Egne og andre nasjoners erfaringer med slik samlokalisering, har derimot
vist seg å inneholde langt flere utfordringer enn først antatt. Geografisk nærhet betyr
økt gripbarhet. Man opplever at utdanningen kan bli satt på vent om instruktørressurser
og kurselever må prioriteres på vedlikehold. I nærheten av et operativt miljø vil
operative hensyn veie tyngre enn utdanning i de aller fleste tilfeller.

Ø K O N O MI
I en sentralisert modell har man i dag et innarbeidet administrasjonssystem med felles
løsninger for befalsskole og fagutdanning. En slik organisering har gitt effektiv utnyttelse
av instruktørressursene, noe som bidrar til lavere kostnader gjennom færre kjøp av
ekstern utdanning. Ettersom elevene gjennomfører teknisk fagutdanning som del av
GBU-løpet, vil den samlede utdanningen medføre lave reisekostnader. Enkelte
flytekniske typekurs følger rett etter grunnutdanningen, og man får et gjennomgående
utdanningsløp ved et skolesenter. Ut fra økonomiske betraktninger vil en sentralisert
utdanningsløsning ha flest fordeler.
Ved å opprettholde nåværende sentraliserte utdanningsmodell kan det på
personellsiden påvises økonomiske innsparinger. I undervisningen utnyttes
instruktørene optimalt ved at de i tillegg til typekurs også gjennomfører annen
undervisning, for eksempel flyteknisk grunnutdanning og etter- og videreutdanning. En
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del av instruktørene har typekompetanse på flere systemer. Dette bidrar til å redusere
antall instruktører pr. system ved å utnytte den enkeltes kompetanse på flere
undervisningsområder enn hva som er mulig i en desentralisert modell. For
Luftforsvaret gir dette høy undervisningsproduksjon pr. instruktør, noe som gir lavere
behov for kjøp av kostbar teknisk utdanning. Et samlet skolesenter vil ha et robust og
samlet kompetansemiljø med kapasitet og fleksibilitet til bedre å håndtere
oppdukkende situasjoner sammenlignet med et splittet kompetansemiljø som har færre
ressurser å spille på. Dette er særlig viktig i en tid hvor nye kapasiteter skal innfases
samtidig som eldre systemer skal videreføres.
Et samlet og robust kompetansemiljø er ikke bare et forhold som gir lavere kostnader
gjennom gjenbruk av personellressurser. Den har også en økonomisk effekt i form av
redusert risiko for forsinkelser under implementeringsfasen av nytt materiell.

D ESENTRALISERT

TEKNISK UTDANNING

Luftforsvaret er gitt i oppdrag å vurdere om teknisk utdanning i fremtiden i større grad
bør gjennomføres samlokalisert med de operative miljøene i Luftforsvaret (IVB LTP s. 90
pkt. 4.7.4). En slik samlokalisering med operative miljø kan skje ved desentralisering,
eller i skolesentermodellen beskrevet i forrige avsnitt. I påfølgende avsnitt har vi valgt å
se nærmere på samlokalisering gjennom en desentralisert løsning.

B E SK R I V EL S E

AV MO D E L L EN
En desentralisert utdanningsmodell vil i denne sammenhengen bety en samlokalisering
med forsvarsgrenens operative virksomhet. Vi finner det hensiktsmessig å avgrense
desentralisert teknisk utdanning til å omfatte typeutdanning, og en slik samlokalisering
vil innebære at utdanning gjennomføres ved den flystasjon hvor største bruker av
materiellet er plassert. For Luftforsvaret vil vi derfor drøfte fremtidig
helikopterutdanning til Bardufoss og kampflyutdanning til Ørlandet. Fremtidig
typeutdanning på F-35 kampfly er allerede besluttet lagt til Ørland hovedflystasjon.
Utdanning på F-35 skal etableres som del av LSKs organisasjon og innenfor LSKs
årsverksramme gjennom å omdisponere stillinger som i dag benyttes til undervisning på
F-16. (GILs gjennomføringsplan for omstilling av Luftforsvaret 2013 – 2025, s.32)

K V A LI T ET
Faglig kvalitet
En desentralisert modell vil ha både fordeler og ulemper i forhold til skolesentermodellen. En av de største fordelene ved samlokalisering er nærheten til det operative
materiellet. Å legge typeutdanning på helikopter til Bardufoss kan gi gode synergier mot
det operative helikoptermiljøet. Elevene vil gis flere muligheter for praktisk trening,
samt at de får innsikt i teknisk og operativ drift av en flyskvadron og vedlikeholdsenhet.
Flystasjonene kan ta i bruk verkstedsfasiliteter og fagekspertisen i
vedlikeholdsorganisasjonen, og det vil bli enklere å gjennomføre OJT som en integrert
del av utdanningen.
Ettersom det er vedtatt å legge fremtidig utdanning på kampfly til Ørland
hovedflystasjon, gis vi en anledning til å høste erfaringer fra en slik modell. Antakelser vi
kan søke å få bekreftet er hvorvidt mer praksis under utdanningen vil korte ned tiden til
utsjekk og autorisasjon. I tillegg bør man evaluere i hvilken grad utdanning og operativ
virksomhet evner å hente ut positive synergier, samt i hvilken grad de to virker
forstyrrende på hverandre.
Ørland hovedflystasjon vil i fremtiden være Luftforsvarets eneste bruker av luftvern når
operativt luftvern og Luftverntaktisk skole flyttes fra Bodø til Ørlandet. Luftvernteknisk
utdanning vil trolig høste synergier av å samlokaliseres med øvrig luftvernutdanning,
samtidig som teknisk utdanning i dag ikke har sterke bindinger til flyteknisk utdanning.
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Bardufoss flystasjon vil være Luftforsvarets fremtidige kompetansesenter på helikopter.
Med tanke på en eventuell desentralisering av utdanningen, uttrykker 139 Luftving
bekymring over evnen til å ivareta forsvarlig teknisk utdanning på flytypene. Mengden
teknisk personell på flystasjonen, med rett kompetanse og erfaring, er så lav at det vil
kunne hindre forsvarlig etablering av slik utdanning. Dersom en slik løsning blir vedtatt
innenfor dagens rammer og forutsetninger, vil det trolig medføre økt behov for ekstern
kjøp av utdanning samt mer bortsetting av vedlikehold.
For NH90 har vi erfart at kjøp av utdanning hos produsent ikke har gitt ønsket kvalitet,
samt at våre krav til språk og progresjon ikke er møtt hos leverandør av utdanningen.
Bardufoss hevder å kunne påta seg utdanningsansvaret på NH90, men frykter at det kan
bli en salderingspost for teknikere uten interesse og ambisjoner for å drive utdanning.
Dette vil kunne resultere i at kurselevene vil få en dårlig oppfølging, med dertil lenger
tid til autorisasjon og nødvendige utsjekker.
Bardufoss flystasjon har også Saab Safari skolefly. Materiellet er enkelt, og behovet for
kurs er lavt. Typekurs på Saab Safari kan gjennomføres lokalt, og det kan vurderes bruk
av instruktører fra/ i samarbeid med Luftforsvarets flygeskole, Patria helicopters og
Bardufoss videregående skole (flymekanikerlinjen). Tekniske kurs på Saab Safari
gjennomføres primært for flyelever og instruktører ved flyskolen ettersom vedlikeholdet
er satt bort eksternt.
Det framstår som en formidabel prosess å skulle gjenopprette det som allerede
eksisterer på Kjevik i dag. En eventuell nedleggelse av helikopterutdanning på Kjevik, for
å etablere det samme tilbudet på Bardufoss, vil være preget av stor usikkerhet.
Sannsynligheten for at den faglige kvaliteten blir forringet over en periode, før den igjen
tar seg opp til tilfredsstillende nivå, er meget stor.
Kvalitet på instruktører
For instruktører vil det være forholdsvis enkelt å holde seg faglig oppdatert, og
undervisning kan til enhver tid foregå på materiellets seneste versjon. Ved å
desentralisere teknisk utdanning, kan det bli utfordrende å fylle instruktørstillingene
med kompetent personell. Vi opplever i dag store vansker med å rekruttere til stillinger
som flyplanleggere og kontrollører. Tekniske instruktører bør komme fra samme
erfaringssjiktet. Med en liten organisasjon som Luftforsvarets, er det ikke gitt at
teknikere ønsker seg inn i en instruktørstilling ved samme flystasjon. Teknikere som
søker nye utfordringer, har tradisjonelt søkt seg til videre utdanning eller sivile karrierer.
På spørsmål om hva en ville valgt dersom operativ virksomhet og skole lå innenfor
samme gjerde, svarer de aller fleste at de ønsker å jobbe på operativt materiell. Forhold
rundt tilgjengelig kompetanse og personellets søken etter nye utfordringer, er under
stadig utvikling. Konjunkturendringer i samfunnet vil alltid påvirke Luftforsvarets
tiltrekningsevne som arbeidsgiver. Når det sivile arbeidsmarkedet har stort behov for
teknikere, ser vi at det er svært utfordrende å rekruttere og beholde tekniske
instruktører. Det samme oppleves ved de sivile flyfagutdanningene og ved UiA.
Dersom Luftforsvarets internasjonale engasjement vil øke, og organisasjonens størrelse
forblir tilnærmet uendret, vil vi oppleve større slitasje på personellet. Under slike
forhold vil ansettelse ved en skoleavdeling framstå som familievennlig og mer attraktivt,
og et sted hvor man kan få en mer forutsigbar tjeneste. På denne måten kan
Luftforsvaret høste av personell med lang erfaring innen teknisk tjeneste, og styre
personellet inn på stillinger i utdanningsorganisasjonen. En slik løsning vil dog avhenge
av at undervisningsstillingene er konkurransedyktige på lønn. Forsvaret har lange
tradisjoner i å belønne høy aktivitet, og aktivitet øker med operativitet. Stillinger i skole
og stab vil normalt gi en reallønnsnedgang og virke demotiverende på flere offiserer.
Under slike forhold vil vi trolig få større kompetansetap til det sivile arbeidsmarkedet.
En samlokalisering av utdannings- og arbeidssted vil gi personellet mulighet for å
tjenestegjøre på samme sted gjennom hele karrieren. Samtidig vil muligheten til å
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tjenestegjøre andre geografiske steder, bli vesentlig redusert. For ungdom i store deler
av landet, kan dette gjøre Forsvaret mindre attraktivt som arbeidsplass. Organisasjonen
vil etter hvert bli mer sårbar, og det kan bli vanskeligere å holde på det nyutdannede
personellet over tid. I landets største byer finner vi naturlig nok også flest ungdommer i
målgruppen for tjeneste i Forsvaret. Personell uten geografisk tilhørighet til
nærområdet Ørland/Bardufoss vil trolig føre til større gjennomtrekk og hyppigere
utskifting av personellet.

L EV ER AN S E -

O G G J EN N O M FØ R I N G S EV N E

Når utdanningen ligger på samme sted som videre tjeneste- og karrieremuligheter, vil
man spare ekstra reiser mellom hjem og utdanningsstedet. På den andre side viser
erfaringer at man jobber mer effektivt borte fra hjemmebase. Når
helikopterelementene deployerer til internasjonal tjeneste, går liggetiden på ettersynet
ned til det halve. Personellet er veldig motivert for jobben, og har kun fokus på
tjenesten. Ved hjemmebase er det normalt at forhold rundt hjem og familie i større grad
opptar oppmerksomhet. De ansatte forventes å bidra i hjemmet, hente og levere i
barnehage og skolefritidsordningen, følge opp syke barn og møte på trening med
fotballklubben. Når man flyttes bort geografisk, isoleres man i stor grad fra disse
elementene og evnen til å fokusere på å nå produksjons- og utdanningsmålene øker. Å
gjennomføre utdanning borte fra hjemmebasen, gir gode forutsetninger for læring samt
etablering av gode elevnettverk ettersom man tilbringer mer tid sammen etter
undervisningslutt. Denne tiden brukes eksempelvis til egenstudier, kollokvier, felles
eksamensforberedelser med mer. Dette vil man trolig gå glipp av med en desentralisert
utdanningsmodell ettersom elevene vil reise hjem etter endt arbeidsdag.
Ved å legge teknisk typeutdanning til flystasjonen, kan det bli enklere å få fylt
undervisningsstillinger med aktuell og riktig teknisk kompetanse. Derimot vil man
oppleve større gjennomtrekk blant instruktører, og man kan dermed tape noe på
undervisningserfaring og pedagogikk. En stor ulempe ved å legge utdanningen til en
operativ flystasjon, er nettopp muligheten til å jobbe ved en operativ avdeling. Å jobbe i
et operativt miljø kan synes attraktivt i seg selv, men den økonomiske siden framstår
også som en stor fordel i forhold til skoletjeneste. Forsvarets lønnssystem er i stor grad
bygget på aktivitetsbaserte tillegg. Den største belastningen, og dermed den høyeste
aktiviteten, faller på det operative miljøet og vedlikeholdsorganisasjonen som støtter
dette. Øvelser, deployeringer og følelsen av å være med «der det skjer» er en viktig
motivasjonsfaktor, og anses ofte svært attraktivt spesielt blant de yngre teknikerne.
Dette forholdet vil kunne kompenseres noe ved å benytte lønn som virkemiddel for å
tiltrekke seg riktig instruktørkompetanse. Dersom en skoleavdeling og en operativ
avdeling ligger innenfor samme leirgjerde, blir det veldig enkelt å sammenlikne egne
mot andres betingelser.
En rekke kurs har historisk sett blitt kansellert grunnet at elevene ikke har hatt
anledning til å delta. Årsakene til dette kan være både operative hensyn, annen
prioritert tjeneste og private forhold. Når driften er bygget opp rundt knappe ressurser,
og med få teknikere som i tillegg er definert kritisk kompetanse, gir det liten fleksibilitet
og rom for kompetanseheving. Flere har vært, og vil komme, i den situasjonen at de ikke
har mulighet til å ta seg tid til å reise bort på kurs. En desentralisering av utdanningen,
hvor utdanning kan tas på tjenestestedet, kan øke gjennomføringsevnen. I tillegg kan
det legges opp fleksible løp hvor undervisningen legges til ledige stunder i en normal
arbeidsuke. Økt fleksibilitet, eventuelt i kombinasjon med fleksible læringsplattformer,
vil være fremtidsrettet og øke elevenes mulighet til å delta på kurs. Noe
undervisningsmateriell er i dag distribuert digitalt, og mengden og muligheten for dette
vil øke fremover.
Ved en desentralisering av utdanningen, er det nærliggende å tenke seg at utdanning
blir underlagt samme organisasjon og ledelse som den operative driften. Erfaringer med
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annen utdanningsvirksomhet under operativ ledelse, har vist seg å gi dårligere forhold
for utdanningen. I en situasjon med knapphet på ressurser og/eller økte krav til
operative leveranser, har de operatives behov gått på bekostning av utdanningen. Dette
kan skje ved at instruktører blir planlagt på drift, og elevene blir ikke gitt ro til å studere.
Ørland hovedflystasjon og Bardufoss flystasjon understreker viktigheten av at
utdanningsvirksomhet organiseres som en egen utdanningsorganisasjon, og ikke
underlagt vedlikeholdsorganisasjonen. De to flystasjonene ser det som helt nødvendig
at utdanning holdes atskilt fra operativ drift. En eventuell samling av undervisning og
operativt vedlikehold i samme organisasjon kan gi uheldige situasjoner hvor ledelsen blir
tvunget til å prioritere operativt vedlikehold fremfor utdanning.

Ø K O N O MI
En desentralisert utdanningsmodell vil kreve egen skoleadministrasjon ved hver
12
lokasjon. Materiellprosjektene har definert en nødvendig instruktørpool på seks
instruktører for hvert system. De eldre og mindre systemene klarer seg trolig med
færre. Med færre instruktørressurser samlet på ett sted, vil mulighetene for kryssbruk
og optimal utnyttelse av ressursene bli redusert. En desentralisert utdanningsmodell vil
øke det samlede behovet for årsverk ettersom man trenger en skolestab og «fullt sett»
med instruktører på flere steder.
Desentralisering av utdanningen vil gi reduserte reisekostnader da kursene kan
gjennomføres som daglig tjeneste ved hjemmebase. Dette gjelder spesielt kurs for
autoriserte teknikere som normalt ville ha måttet reise fra tjenestestedet til et annet
undervisningssted. Det største typekursbehovet er dog ved førstegangsautorisering, og
for mange vil denne utdanningen komme i løpet av den grunnleggende
befalsutdanningen. Her vil kostnadsbildet være tilnærmet uendret ettersom flere elever
i dag gjennomfører typeutdanningen før flytting til nytt tjenestested.
Dersom utdanningsvirksomheten legges til en operativ flystasjon vil dette øke
viktigheten av å nivellere stillinger i lønn opp mot stillinger innen operativt vedlikehold.
De aktivitetsbaserte tilleggene vil gjøre det mer attraktivt å jobbe vedlikehold, og
dermed blir det vanskeligere å oppnå målsettingen om å få erfarne teknikere med fersk
kompetanse inn i undervisningen. Ved å tilby faste lønnstillegg til instruktører, vil
skoleavdelingen kunne tiltrekke seg den riktige kompetansen. Et slikt lønnstillegg må ha
en størrelse som gjør at undervisningsstillinger blir oppfattet som attraktive.
Ingen av dagens operative flystasjoner har bygg og anlegg tilpasset fremtidig
skolevirksomhet. Det er stor grunn til å tro at en eventuell desentralisering vil kreve
nybygging av undervisningslokaliteter tilpasset et moderne læringsmiljø. Under arbeidet
med denne utredningen har vi ikke beregnet kostnadene ved nybygging eller
oppgradering av eksisterende EBA. Forhold som må tas med i senere beregninger er
investering i tekniske trenere, statiske eller dynamiske, samt infrastruktur for dynamisk
CBT og klasseromsundervisning, herunder tilfredsstillende server- og terminalutstyr. I
tillegg kommer nødvendig dimensjonering og eventuell utvidelse av øvrige
basestøttefunksjoner, forlegnings- og forpleiningskapasitet og nødvendige lokaler til
skolestab og kursadministrasjon.
Flere av de nevnte forholdene tyder på at en desentralisert utdanningsmodell vil bli
vesentlig dyrere enn dagens skolesentermodell. Det er også stor usikkerhet rundt
hvorvidt tilfredsstillende kvalitet kan etableres lokalt og opprettholdes på sikt.

12

Kampflyprogrammet F-35 og NAWSARH-prosjektet
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S ENTRALISERT

STYRING , DESENTRALISERT UTFØRELSE

B E SK R I V EL S E

AV MO D E L L EN
Dette konseptet kan sees på som en variant av desentralisert utdanningsmodell, eller
som en blanding av de to foregående modellene. Sentralisert styring kan skje gjennom
et skolesenter eller et felles rent ledelses- og administrasjonsapparat. Desentralisert
utførelse kan gjennomføres ved at instruktører fra et skolesenter sendes ut til elevene
og gjennomfører undervisning ved elevens hjemmebase, eller ved at instruktørene har
sin organisatoriske plassering og faste tjenestested ved en flystasjon/luftving. Elevene
kan gjennomføre kurs og utdanning som en del av den daglige tjenesten, noe som
sparer reisetid og gir mindre fravær fra hjemmet.

Det er besluttet at typespesifikk utdanning på nye kampfly skal etableres og
gjennomføres etter denne modellen. Skoleledelsen ved LSK er gitt i oppdrag å
planlegge, etablere og gjennomføre utdanningen desentralisert på Ørland
hovedflystasjon (). For nye kampfly antas dette å være en god løsning ettersom
utdanningskonseptet ligger an til å bli vesentlig endret fra dagens F-16 utdanning.
Utdanningen av F-35 teknikere vil i større grad baseres på bruk av programvarebaserte
trenere og tilgjengelighet til selve flyet. Det blir bygget opp et eget treningssenter på
Ørlandet for utdanning av operativt og teknisk personell til F-35 organisasjonen. For
teknisk utdanning skal det settes opp et klasserom med arbeidsstasjoner for «Aircraft
Systems Maintenance Trainer» (ASMT). Utdanningen på F-35 er i utgangspunktet basert
på bruk av hardware trenere, blant annet for trening av våpenopplasting og vedlikehold
av systemet rundt utskytingssetet. Kjøp av slike trenere er veldig kostbart sett i forhold
til vårt lave utdanningsvolum, og vi velger i stedet å bruke tilgjengelig operativt materiell
i undervisningen. Det planlegges med tettere grensesnitt mellom teoretisk opplæring og
praktisk vedlikehold sammenliknet med dagens undervisning på F-16 (F-35 konsept for
simulatorer og tekniske trenere).

K V A LI T ET

O G L EV E R A N SE EV N E
Ettersom denne modellen har mange likhetstrekk med de to foregående, og kan ses på
som en blanding av disse, har vi valgt å fokusere på forskjellene. Synergier ved
samlokalisering med operativ virksomhet kan sammenliknes med forhold beskrevet
under modellen for desentralisert utdanning. Fordeler rundt felles administrasjon og
ledelse, herunder system for kvalitetssikring og oppfølging, vil likne på
skolesentermodellen.

I et normalt utdanningsår har Luftforsvaret behov for ett B1 og ett B2 typekurs for hver
flytype. Flytekniske typekurs har vanligvis en varighet på 8 – 12 uker, noe som gir
instruktørene ledig kapasitet til å ivareta andre undervisningsbehov. Dersom
instruktørene har sitt faste virke under et skolesenter, og kun reiser ut til avdelingene
ved konkrete undervisningsoppdrag, kan man i stor grad utnytte de samme synergiene
som under modellen av ett samlet skolesenter. Instruktører kan inngå i en stor
instruktørpool, og kryssbrukes mot grunnutdanning, typeutdanning og annen
undervisning etter behov og Luftforsvarets prioritering. En slik organisering vil gi
fleksibilitet og god leveranseevne. Instruktører vil være tilknyttet egen
hjemmeavdeling/skoleavdeling, og synergier mot den operative virksomheten ved
flystasjonen vil bli mindre.
Om man derimot velger å organisere instruktørene under en egen organisasjon ved
flystasjonen, vil mange av mulighetene til kryssbruk bli vanskeliggjort og mer tungvint å
administrere. En slik organisering, med dertil mindre undervisningsportefølje, kan
frigjøre mer tid til egen kompetanseheving og utvikling hos instruktørene. Dersom
instruktørene gis vesentlig mer tid til å øke egen kompetanse, vil dette gi faglig
oppdaterte instruktører med relevant erfaring. Dersom den pedagogiske siden ivaretas
på en god måte, vil elevenes tillit til undervisningen øke med tryggheten om at varen
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som mottas er fersk og oppdatert. Dette vil være en kvalitetsmessig god løsning. Men
ettersom utnyttelsesgraden til instruktørene synker, vil den bli mer kostbar.

Ø K O N O MI
Sentralisert styring av utdanningen, hvor hele eller deler av utdanningen gjennomføres
desentralisert, vil kunne redusere administrasjons- og støtteapparatene ved den enkelte
avdeling. Ved å organisere instruktører og lokal skoleledelse under ett skolesenter, vil
mye av skoleadministrasjonen kunne ivaretas sentralisert. De gjenstående
administrasjonsoppgavene omfatter da hovedsakelig den detaljerte timeplanleggingen
og eksamensadministrasjon. Denne løsningen vil kunne gi en innsparing av
administrative stillinger totalt for avdelingene sammenliknet med ren desentralisert
modell.
På instruktørsiden vil det totale behovet for antall undervisningsstillinger kunne
reduseres sammenliknet med den desentraliserte modellen, men må økes i forhold til
skolesentermodellen. En økning av antall undervisningsstillinger vil bli nødvendig også
om man organiserer instruktører under et skolesenter. Dette skyldes hovedsakelig at
administrativ tid (reiser, avspasering etc.) samt økt planleggingskompleksitet medfører
en lavere utnyttelsesgrad av instruktørene.
Lokale investeringer i undervisnings-EBA vil tilkomme som for desentralisert modell.

K ONKLUSJON

DEL

IV

Alle de tre utdanningsmodellene er i stand til å ivareta Luftforsvarets utdanningsbehov
for flyteknisk personell. De ulike modellene har sine styrker og svakheter, og enkelte
løsninger vil være mer kostbare. Etablering av desentralisert utdanning ved flere
flystasjoner, vil trolig være en kvalitativt god løsning ettersom man vil gjennomføre
utdanningen på samme sted som materiellet befinner seg. For å ivareta god
undervisningskvalitet og leveranseevne, er det nødvendig at utdanning organiseres
under egen utdanningsorganisasjon og adskilt fra operativ virksomhet. I tillegg til
nyinvestering i undervisningsbygg og kostnader til tilrettelegging av moderne
læringsmiljø, vil denne løsningen kreve flere årsverk enn de to andre løsningene. Hver
avdeling må ha egen stab og utdanningsadministrasjon.
Skolesentermodellen er den modellen vi stort sett kjenner fra dagens utdanning. En slik
organisering gir mest utdanning i forhold til årsverk, og er den billigste organiseringen av
utdanning. Instruktørenes kompetanse kan utnyttes maksimalt og organisasjonens
størrelse gir høy fleksibilitet og leveranseevne. Utfordringer med en slik organisering
kan være at instruktørene ikke gis tilstrekkelig rom for kompetanseheving og til å holde
seg oppdatert i vedlikeholdsmiljøet. Det er dermed en fare for at elever med fersk
vedlikeholdserfaring kan oppleve undervisningen som noe utdatert og dermed mindre
relevant og attraktiv.
En kombinasjon av de to modellene er beskrevet som sentralisert styring med
desentralisert utførelse. Her kan man dra nytte av nærhet til operative miljø ved
gjennomføringen, samtidig som man sparer på effektiv administrasjon og
samdriftsfordeler rundt organisering og gjennomføring. Dersom instruktørene tilhører
skolesenteret, kan ressursene i stor grad styres sentralt og utnyttes optimalt i forhold til
eventuell matriseorganisering av utdanningen. Om instruktørene tilhører en annen
organisasjon, løsrevet uten felles sentralisert ledelse, vil utnyttelsesgraden av
instruktørene bli noe lavere. En slik utdanningsorganisering vil kreve flere årsverk til
undervisning, men spare noe på felles administrasjon.
Kjøp av utdanning, innleie av teknikere og bortsetting av vedlikehold er kostnadsdrivere.
Det bør være en målsetting å holde disse til det planlagte nivå. Usikkerhet rundt egen
leveranseevne av utdanning vil kunne medføre reduksjon i flytimeproduksjon og
operative leveranser. Dette vil måtte kompenseres ved ekstraordinære kjøp av dyre
utenlandskurs, økt innleie av teknisk kompetanse og mer bortsetting av vedlikeholdet.
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Investeringer rundt EBA og kostnader til basedrift for utdanning er ikke beregnet.
Nybygging må ses opp mot kostnadene ved nødvendig oppgradering av eksisterende
bygningsmasse. Basedriftskostnader vil beløpe seg relativt likt uavhengig av valg av
utdanningsmodell.
TIDLIGERE UTREDNINGER ANBEFALER SKOLESENTERMODELLEN
Tidligere utredninger (LST/U, 2011) anbefaler å holde skoledriften samlet i ett
skolesenter. En vurdering av lokalisering bør gjøres på kortere og lengre sikt. I de
tidligere utredningene fremkommer flere fordeler ved å legge skolesenteret til en av
Luftforsvarets operative baser. En slik lokalisering vil kreve store investeringer i ny EBA,
og bør sees opp mot kostnadene ved nødvendige oppgraderinger ved LSK. Det
understrekes samtidig at en eventuell flytting ikke bør skje samtidig med innfasing av
nytt materiell. Dersom Luftforsvarets skoledrift på Kjevik flyttes, eller det gjøres vedtak
om flytting, tyder mye på at organisasjonen umiddelbart vil miste teknisk
instruktørkompetanse. En utredning om fremtidig lokalisering av utdanningen, bør
legges tidsmessig riktig. Under den pågående omstillingen vil mye flyteknisk
kompetanse gå tapt i forbindelse med nedlegging av baser og flytting av avdelinger.
Dette skjer samtidig med tidenes største nyinvestering på materiellsiden, med dertil
innfasing av nye store kapasiteter. En forutsetning for å lykkes i omstillingen til en mer
kompakt og kompetent luftforsvar, er evnen til å reprodusere kompetanse som går tapt
samtidig som ny kompetanse tilføres. Luftforsvaret skal i nåværende og kommende
langtidsperiode legge ned og utfase gamle systemer, innfase nytt materiell, bygge opp
nye vedlikeholdsorganisasjoner rundt ett nytt vedlikeholdskonsept. Med en så ambisiøs
plan er det nødvendig å opprettholde, og om mulig øke, utdanningstakten.
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D EL V

Konklusjon og
anbefaling
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K ONKLUSJON
LUI har i utredningen redegjort for dagens vedlikeholdskonsept og den nødvendige
utdanningen for å bygge kompetanse til å understøtte vedlikeholdet. For å vurdere hva
man trenger i fremtiden, har vi sett på trender og utviklingstrekk innen teknisk
vedlikehold og utdanning. I tillegg har vi forsøkt å belyse ulike synergier og politiske
føringer som vil påvirke utdanningen og valget av denne, samt bli påvirket av retningen
Luftforsvaret velger.
I forbindelse med, og som en konsekvens av, innfasing av nytt kampflysystem, har
Luftforsvaret utviklet et nytt vedlikeholdskonsept. Vedlikeholdet av F-35 blir vesentlig
annerledes enn dagens på F-16, og krever derfor en større omlegging av organisasjonen.
Fagfeltene vil bli redusert fra seks til to, og det planlegges med økt bruk av krysstrening
og rotasjon innen ulike funksjoner. Et slikt vedlikeholdskonsept skal gi effektiv og
fleksibel drift, samtidig som organisasjonen gjøres mer robust i forhold til
personellavgang og internasjonal tjenestegjøring.
Det nye vedlikeholdskonseptet er basert på teknikere med solid militær og flyteknisk
grunnutdanning. Den ønskede fleksibiliteten, og med den evnen til optimal utnyttelse av
organisasjonen, forutsetter at personellet har tilstrekkelig utdanning og
systemforståelse til å ivareta bredden av funksjoner. En slik optimalisering og
effektivisering av vedlikeholdet vil kreve færre spesialiserte teknikere, og gi en
økonomisk og effektiv vedlikeholdsorganisasjon.
Den anbefalte modellen for teknisk utdanning er nøye tilpasset fremtidig drifts- og
vedlikeholdskonsept. Flyteknisk grunnutdanning i dette vedlikeholdskonseptet er
definert i BFL 600-4. I tillegg til grunnutdanning og flytekniske typekurs kommer andre
funksjonsrettede kurs og eventuell tilleggsutdanning.
Luftforsvaret gjennomfører i dag flyteknisk grunnutdanning ved Luftforsvarets tekniske
skole på Kjevik. Erfaringer gjennom flere år har vist at elever fra yrkesfag gir svak og
uforutsigbar rekruttering til teknisk bransje. Lavt fremmøte og høy strykprosent under
opptaket, har gjort at vi har måttet rekruttere til teknisk utdanning fra flere kilder.
Satsing på elever fra allmenne fag har gitt god effekt, og vært en viktig forutsetning for
vår evne til å dekke behovet i bransjen.
Å drive egen utdanning blir av enkelte sett på som kostbart. En slik drift er vurdert opp
mot kostnader forbundet med alternativene. Utdanning kjøpt eksternt har påført
Luftforsvaret store utgifter for en vare av ukjent kvalitet. Dette skyldes i noe grad at
utdanning som kjøpes gjennomføres i utlandet. I tillegg til utfordringer rundt språk- og
kulturforskjeller, opplever vi at utdanningen tar utgangspunkt i annen type vedlikehold
og en materiellkonfigurasjon som ikke er vår egen. Tilgjengeligheten er usikker og
leveranseevnen lite forutsigbar. I et levetidsperspektiv vil investering i egen
utdanningsvirksomhet være lønnsom og skape nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet
for operativ drift. Etablering av typeutdanning vil ha en engangskostnad som på kort tid
er nedbetalt i form av besparelser i forhold til kjøp. Luftforsvaret er en liten aktør, og
bør se på muligheter for felles utnyttelse av kapasiteter og instruktørressurser med
internasjonale samarbeidspartnere.
En stor fordel med egen utdanning er evnen til å justere og planlegge opp og
nedbemanning etter behov. Luftforsvaret kan selv velge å øke utdanningstakten innen
de enkelte systemene, eller å sette enkelte fagspesialiseringer på vent dersom behovet
allerede er dekket. Dersom kravene til leveranse og tilgjengelighet på personellressurser
kommer i ubalanse, kan dette løses ved innleie av teknikere og økt bortsetting av
vedlikehold. Slike løsninger er kostbare. En innleid tekniker beregnes til å koste 1 mill.
årlig, og ett F-16 vedlikehold har en prislapp på omlag 4 millioner kroner. Innleie og
bortsetting vil ikke bidra til å øke kompetansen i egen organisasjon.
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Luftforsvaret har mistet, og fortsetter å tape mye kompetanse under omstilling.
Videreføring av personellet i dagens F-16 organisasjon anses nødvendig for å lykkes i
innfasingen av nytt kampfly. Evnen til å beholde kompetanse, samt gjenoppbygge det vi
mister, er en forutsetning for å nyttiggjøre oss nytt materiell og nye kapasiteter. Vår
evne til å regenerere kompetansen som går tapt, vil avhenge av tilgjengelighet og
leveranseevne på utdanning.
En robust utdanningsorganisasjon med stor evne til å utnytte instruktørenes
kompetanse gjennom kryssbruk, vil ha større fleksibilitet og undervisningskapasitet. Den
faglige kvaliteten vil måtte opprettholdes gjennom kompetanseheving, samt at
instruktørene gis mulighet for å oppdatere seg. Å drive med utdanning er en profesjon,
og det er viktig at fremtidens tekniske utdanning gjennomføres av godkjente
instruktører. Undervisningen må foregå under hensiktsmessige rammer, i et moderne
undervisningsmiljø og med riktige og oppdaterte undervisningsverktøy. Det er fordeler
og ulemper ved alle alternativene. Flyteknisk utdanning kan gjennomføres i et
skolesenter, eller desentralisert gjennom flere små utdanningssentre under felles
administrasjon og ledelse. Ren desentralisert utdanning fremstår som det dårligste
alternativet med tanke på kvalitet og økonomi. Dagens løsning med et Luftforsvarets
skolesenter fungerer godt og er antatt det mest økonomiske alternativet under drift.
Kostnader forbundet med eiendom, bygg og anlegg er ikke tatt med i denne
utredningen. Dersom det skal etableres utdanning på nye steder, vil det medføre større
investering i nybygg av klasserom, verkstedsfasiliteter, laboratorier, simulatorer og
terminaler for bruk i undervisningen. I tillegg kommer en eventuell oppbygging av øvrige
leirkapasiteter som forlegning, forpleiningskapasitet med mer. Slike investeringer må
ses opp mot kostnadene ved nødvendig oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

A NBEFALING
Luftforsvarets utdanningsinspektorat ble gitt i oppdrag å utrede Luftforsvarets
fremtidige tekniske utdanning. En anbefaling skulle i hovedsak gjelde for perioden etter
år 2025. Det er et spenn på over 12 år mellom oppdragsdato og tiden utredningen skal
gjelde for. Med et slikt utgangspunkt blir usikkerhetene store, og detaljeringsgraden lav.
For å tilfredsstille krav til kvalitet og tilgjengelighet innenfor en akseptabel
kostnadsramme, kan det synes nødvendig å ha utdanningen innen egen organisasjon.
Kjøp av utdanning er dyrt, uforutsigbart og leveres med en kvalitet som i mange tilfeller
er vanskelig å dokumentere.
Vi har i denne utredningen sett på tre ulike måter å organisere den flytekniske
utdanningen i Luftforsvaret. Økonomisk ser det ut til at vi får mest undervisning for
pengene ved valg av skolesentermodellen eller modellen om sentralisert styring og
desentralisert utøvelse. Vurdering av infrastruktur og undervisningsfasiliteter er holdt
utenfor. En egen utredning bør se på EBA-behovet, og eventuell gjenbruk av
eksisterende infrastruktur samt kostnadene ved nødvendig oppgradering.
Luftforsvarets utdanningsinspektorat anbefaler at flyteknisk utdanning gjennomføres i
forsvarsgrenen, og organiseres under én ledelse. Utdanning bør ikke blandes med
operativ virksomhet, men stå under en egen selvstendig utdanningsorganisasjon
uavhengig av om man velger sentralisert eller desentralisert utøvelse.
Det er mange og store usikkerheter forbundet med omorganisering, omstilling og
innfasing av nytt materiell. For perioden fram mot 2025 kan det synes helt nødvendig å
skjerme dagens utdanningsvirksomhet for å opprettholde evnen til å regenerere
kompetanse som går tapt underveis, samt å bygge opp nye organisasjoner med
personell og riktig kompetanse. Luftforsvaret bør ivareta en god og robust utdanning på
systemer som skal videreføres, og bygge opp utdanningskapasitet på nytt materiell
under innfasing. Alternativer til geografisk lokalisering av utdanningen bør utredes når
Luftforsvaret er ferdig med nåværende omstilling, ettersom det er for tidlig å se alle
effektene av denne.
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Luftforsvaret har nesten 70 års erfaring i å utdanne flyteknikere. Når vi er bedt om å
utrede fremtidens tekniske utdanning, har vi også tatt noen nødvendige tilbakeblikk.
Noen tidligere veivalg foretatt av oss selv, våre utenlandske samarbeidspartnere og
andre forsvarsgrener, har gitt oss en erfaringsbank som er verdt å ta med videre. En
kvalitativ god teknisk utdanning for Luftforsvaret kan med fordel ta utgangspunkt i det
som fungerer tilfredsstillende i dag.
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