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SAKER
Diskusjon

Foregående års drift
Kadettsamfunnet jevnt over hatt et godt år, blant annet med tanke på økonomi, kontinuitet i
styret og i baren. Det har imidlertid vært et uklart skille mellom hvilke arrangementer som
tilhører skolen og hvilke som tilhører Kadettsamfunnet. Etter at utfordringen ble identifisert
har messepresident hatt en god dialog med skoleledelsen, som har ledet til en større klarhet
i slike saker. Året ellers har vært preget av både faste arrangementer og diverse
representasjonsturer til utland, så vel som besøk fra andre land til Luftkrigsskolen.
Valkyrien har i de siste årene hatt et fokus på å bygge kameratskap og samhold på tvers av
kullene, noe som opplevdes som for svakt i en tidligere perioden. Dette innebærer
inkludering og integrering av yngste kull, og særlig nulte klasse, og ser ut til å ha en positiv
virkning på kadettmassen. I tillegg har Valkyriens synlighet vært viktig og tilsynelatende
vellykket. Fokuset fremover preges stadig av inkludering og samhold, utdanningsreform og
hvilke utfordringer dette innebærer, samt utvikling av den relativt nyopprettede
undergruppen Fagpolitisk Råd.
Kadettsamfundet har gjennom de siste årene mistet gradvis mer av økonomisk støtte fra
skolen, noe som med all sannsynlighet også vil være en trend fremover. Derfor vurderes
alternativer til finansiering og innsparingstiltak. Vedtekter er revidert, for å fjerne
unødvendig informasjon og tydeliggjøre deres betydning. Dog er innholdet tilnærmet likt

slik det var tidligere. I tillegg har Kadettsamfundets nettside blitt gjenopprettet, og skal bli
den primære kommunikasjonskanalen for samfunnet. KS Innovasjon er det nyeste
tilskuddet til organisasjonen, som primært bruk og utvikling av teknologi, taktikk, strategi
og utvikling av militære ledere.
Samarbeidsarenaer for kadettsamfunnene
Det var en stor enighet i forsamlingen at vi ønsket et bedre og mer synlig samarbeid. Blant
annet ble viktigheten av deltagelse på hverandres arrangementer belyst, og kravene dette
stiller til kommunikasjon innad i NKF. Særlig skal det fra Kadettsamfundets side fokuseres
på inkludering av våre kadetter som tar utdanning på både Luft- og Sjøkrigsskolen, noe som
ikke har vært tilfredsstillende tidligere. Visepresidentene i de tre samfunnene fikk dermed
ansvaret for å påse at dette går i orden i det kommende år.
Videre ble kadettsamfunnenes enstemmighet diskutert, herunder hvordan vi stiller oss til
blant annet utdanningsreform og samfunnenes rolle i denne. Som tre skoler underlagt
Forsvarets Høgskole kan det forventes at vi står overfor like utfordringer. NKF vil derfor
bli en desto viktigere arena for diskusjon og læring av hverandre.
Avslutningsvis ble utarbeidelse av alle tre skolers kadetters syn på utdanningsreform og
hvilke utfordringer dette innebærer diskutert lett. Her er ingenting vedtatt, men muligheten
for å organisere bidrag til skoleaviser eller andre fora er en mulighet.
Krigsskolenes Vinterleker (KVL)
Dette vil etter all sannsynlighet bli et fast arrangement, og er en særdeles god arena for å
stifte bekjentskap på tvers av skolene. Videreføringen av dette vil dermed bli en kjernesak
for NKF, forhåpentligvis i lang tid fremover. Derfor vil reklamering for KVL bli satt i
fokus fra nytt kull begynner på alle tre skoler bli viktig.
Krigsskolen og Luftkrigsskolen skal gå Nijmegen-marsjen sammen sommeren 2017, og
mulighetene for å inkludere Sjøkrigsskolen, som stiller for seg selv, ble diskutert. I
fremtiden kan dette også være et fast arrangement på tvers av skolene. Felles deltagelse på
Håplausen ble luftet som et tilsvarende tiltak, men ingen vedtak er fattet.

Utdanningsreform
En rekke utfordringer er identifisert, som alle peker mot kadettsamfunnene som desto
viktigere organisasjoner. Særlig vil kadettmassen være langt mindre bestående av erfarne
soldater, og bidrag for å øke kadettenes fagkompetanse, som seminarer, foredrag og
lignende, er mulige å gjennomføre i regi av kadettsamfunnene. Hvorvidt fremtidens
kadetter kan serveres alkohol på skolen har stor innvirkning på samtliges økonomi. For å
utarbeide neste års budsjett, bør vi få klarhet i dette så snart som mulig.
Det er også sannsynlig å anta at støtte fra samfunnenes respektive skoler vil reduseres
kraftig eller kuttes i fremtiden, noe som innebærer driftsutfordringer for særlig Valkyrien
og Kadettsamfundet som begge får støtte fra deres skoler. Finansiering gjennom
medlemskontingent blir per dags dato løst forskjellig på de tre skolene, både med tanke på

beløp og hvordan betalingen forekommer, men det antas å ikke bli påvirket i stor grad av
reformen, ettersom beløpene fortsatt er relativt lave.
I overgangen mellom gammel og ny ordning vil kadettsamfunnene også ha en utfordring i å
sørge for fellesskap mellom kadetter som både går på ulike skolemodeller og med stor
sannsynlighet har forskjellig kultur, med bakgrunn i utgangspunkt før påbegynt skoleløp.

Skolering
Ringens betydning og statutter er forskjellig på alle tre skoler. NKF ønsker at dette skal
være et symbol på utdanningen og profesjonen kadettene har valgt, og at det dermed skal
være noe alle ønsker. Felles avtale med produsent/forhandler ble diskutert. Dette vil etter all
sannsynlighet føre til en gunstigere avtale for alle kadetter.

Kadett Max
Ordningen virker til å fungere godt. Tiltak for å øke oppmerksomheten rundt dette ble
diskutert, og særlig Krigsskolen bør se til sine søsterskoler hva gjelder opprettelsen og
driften av en egen gruppe med fokus på å få tak i Max. NKF er imidlertid enige om at
ordningen er et morsomt tiltak, som bidrar til sunn konkurranse mellom skolene.

Neste møte
Ettersom Kadettsamfunnet bytter halve styret i mai, ble det besluttet at det skal avholdes
minst ett møte før NAKA 2018, med hensikt å både inkludere nytt styre tidlig og holde
hverandre oppdatert på saker hos de respektive samfunnene.
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