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Innledning 
Etter forlag fra Stein Flom-Jacobsen på GM i 2019 om å fremme forslag til at ISA (International 
Submariners Association) kongress 2024 arrangeres i Norge, ble oppdraget med å danne en 
arbeidsgruppe (AG) og lage en mulighetsstudie gitt av GM. Pga COVID-19 så har arbeidet blitt satt på 
vent og mandatet utvidet til å gjelde presentasjon på GM 2021 for ISC i 2025.  Mandatet var:  
«SFJ ble bedt om å utarbeide en skisse, ramme og plan for hvorledes et slikt arrangement bør 
planlegges og gjennomføres. SFJ ble bedt om å presentere planer og budsjetter for 
Generalmønstringen 2020.» 

Rammeprogram 
I h t International Submariners Association (ISA) sitt øverste organ eller “styre”, som består av 
delegasjonslederne for de enkelte medlemsland, skal kongressen, International Submariners 
Congress (ISC), gå over tre hele dager med reisedag hhv før og etter kongressen. Et kortere program 
for å muliggjøre et rimeligere arrangement vil møte kraftig motbør og sannsynligvis bli avvist. Mange 
av deltagerne har reist svært langt, fra Argentina, Australia, Canada, USA osv.  

Det er også et mål at vi skal tilby både en sosial og kulturhistorisk ramme rundt dette. Arrangementet 
bør derfor legges til et sted med maritim historikk, fortrinnsvis ubåthistorikk. Karljohansvern med 
nær tilgang til ubåtstasjonen på Teie peker seg derfor ut som et svært godt arrangementssted. Et 
alternativt opplegg i hovedstaden eller på Hurtigruten/Kystruten, eller en av «fergene» til København 
eller Kiel vil ikke tilfredsstille dette. Grunnen for å utelate Bergen er at det sannsynligvis ville blitt et 
press for å komme inn på Haakonsvern, noe vi mener er ikke ønskelig. En skisse til hvordan et slikt 
program kan se ut er vist i vedlegg 1. 

I tillegg til selve kongressen så mener arbeidsgruppen (AG) at vi må gi deltagerne mulighet til å 
oppleve Norge. Derfor foreslår vi å legge kongressen i uka før 17 mai, slik at deltagerne kan få 
oppleve Grunnlovsdagen og/eller ei reise langs norskekysten med Kystruten før eller etter ISC. Disse 
oppholdene/reisene bestilles – og betales av den enkelte deltager.  

Økonomi 
Kongressen finansieres med sponsormidler og deltakeravgift. Alle kostnader i fm opphold og reise til 
og fra kongressen dekkes direkte av den enkelte deltaker. Deltakeravgiften beregnes i 
størrelsesorden NOK 5 000,- (EUR 500,-). Dette er nok til å dekke de forutsette utgiftene, men 
avhenger av hvor mye som skal legges inn i fm bussing, og tilleggsarrangementer. Endelig 
kostnadsoverslag fordrer en detaljplan som først er mulig å utarbeide når godkjennelse fra GM om å 
søke om arrangementet foreligger. 

AG har laget et foreløpig budsjett hvor vi har innhentet priser fra forskjellige aktører hvor vi naturlig 
nok legger til grunn det rimeligste alternativet, se vedlegg 2.  

Detaljplanlegging 

Det videre arbeidet vil konsentrere seg om å etablere en detaljert ressurs satt plan, med 
vurdering av HMS og økonomiske risiki. Dette arbeidet vil kreve noen fysiske møter i tillegg til 
utstrakt bruk av epost og Teams e.l. Utgifter til dette vil være avhengig av møtefrekvens samt 
bosted, men stipuleres til NOK 50 000,-. 

Sponsorer 

Arbeidsgruppen har så langt kontaktet 5 mulige sponsorer, hvorav en har sagt seg positiv, 
men kan ikke binde seg før vi har et produkt og en forretningsplan. Vi har purret på de andre 
fire. I tillegg har AG identifisert en drøy håndfull sponsorer som er mulige kandidater.   

 

 

 



Konsept for International Submariners Congress (ISC) 60 - 2025 

Arrangementskomite 
Arrangementet er omfattende og fordrer god støtte og deltakelse fra foreningens medlemmer. En 
komite, inkl undergrupper, som forestår detaljplanleggingen bør utnevnes av Skipsrådet. AG ser for 
seg en komite på opptil 15 personer, med undergrupper for administrativ støtte, arrangement i hhv 
Horten og i Tønsberg, hotell, minneseremoni, måltider og transport. Her bør det være personell som 
enten er lokalkjent og/eller har god kjennskap til emnet.  

Forretningsplan 
Dersom GM godkjenner å gå videre med søknad mener AG at komiteen for detaljplanleggingen 
sammen med Skipsrådet må etablere en fremdriftsplan for arrangementsforberedelsene med 
månedlig rapportering til Skipsrådet. Videre må forretningsplanen videreutvikles slik at 
intensjonsavtaler med sponsorer, endelig detaljplan og budsjett foreligger våren 2023. Endelige 
sponsoravtaler landes ultimo 2023. 

Kontroll- og styringsgruppe 
Arbeidsgruppen mener at Skipsrådet bør fungere som et overordnet organ med et kontroll- og 
styringsansvar.    

Usikkerhet 
De usikkerheter som AG har identifisert er relatert til økonomi og HMS.  

Økonomi i fm deltakerantall  

Den største økonomiske eksponeringen er relatert til leie av sal ifm åpning av kongressen og 
gallamiddagen; kr 25 000,-.  Denne risikoen vil kunne elimineres ved inngåelse av 
termineringsklausul og avtale om redusert pris ved et mindre/redusert antall deltagere. 

Økonomi i fm sponsorbidrag 

Bortfall av sponsormidler er også en minimal risiko siden AG har grovbudsjettert uten disse 
bidragene. 

De økonomiske risikiene vurderes som håndterbare.  

Sikkerhet og/eller helseproblemer mm ift deltagerne 

Det må planlegges med støtte fra helsevesenet og politi lokalt, alternativt fra Forsvaret 
(Forsvarets sanitet mm). Særlig gjelder dette på utflukter/arrangement.  
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Vedlegg: 

1. Utkast til rammeplan 

2. Foreløpig budsjett for rimeligste tilbud 

3. Foreløpig forretningsplan 

 


