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Oberstløytnant Ole 
Johan Skogmo har 
tiltrådt som hærens nye 
talsmann.

42-åringen er opprinnelig fra 
Nordreisa kommune, men er 
bosatt på Bardufoss med sin 
ektefelle og deres to barn.
 Skogmo startet sin militæ-
re karriere i 1993, da ved be-
falsskolen for kavaleriet. Se-
nere har han gått Krigssko-
len, Politihøgskolen, og 
amerikansk militærpoliti-
skole. I tillegg har Skogmo 
en mastergrad i «Buisness 
and Organizational Security 
Management» fra Webster 
university.
 Skogmo ser fram til å være 
Hærens ansikt utad i en kre-
vende tid.
 – Jeg ønsker å videreføre 
Hærens gode forhold til me-
dia, og gleder meg til å bidra 
til å spre informasjon om alt 
det spennende som skjer i 
Hæren, sier han i ei presse-
melding.
 Skogmo har militærfaglig 
bakgrunn fra en rekke av 
Hærens avdelinger. Vi kan 
nevne Panserbataljonen, Mi-
litærpolitibataljonen 6. divi-
sjon, Stab Brigade Nord, Mi-
litærpolitikompaniet, og 
mange Tere avdelinger.
Han har tjenestegjort både i 
Kosovo, og i Afghanistan.

Ole (42)  
gir Hæren  
et ansikt

Norconsult har gått 
fra fem til 25 medar-
beidere på Tromsø-
kontoret.

– Det snakkes stadig om ned-
gangstider i Nord-Norge, men 
ingen kan si at det ikke skjer 
mye her, konstaterer Roy Ny-
heim, kontor- og regionleder 

for Nord-Norge i Norconsult, 
fornøyd.

Kompetanse

Nyheim er leder for Tromsø-
kontoret, som har vokst med 
600 prosent siden 2008, fra 
fem til 35 medarbeidere.
– Det er mange konsulent\r-

maer i Tromsø, da er det viktig 
at vi kan tilby god tverrfaglig 
kompetanse. 
Men det er ikke bare Tromsø-

kontoret som har det travelt. 
Det er gode tider over hele 
landsdelen.

– Norconsult har vært med på 
mange prosjekter i hele lands-
delen. Blant annet Kirkenes sy-
kehus og kulturhuset i Bodø. 
Her i Tromsø er vi nå med på 
prosjekteringen av den nye 
Krafthallen, og prosjektert Tek-
nobygget på Universitetet. Det 
er godt at lokale rådgivnings-
selskap har kompetanse og ka-
pasitet til slike oppdrag, sier 
Nyheim.

Kortreist

Norconsult er med sine 3000 
ansatte på landsbasis, det 

største \rmaet i sin bransje. 
255 av de jobber i Nord-Norge.
  I Tromsø er de ikke størst, 
men det er heller ikke noe mål 
i seg selv, sier Nyheim.
– Vi brenner for kortreist 

prosjektering, og jeg synes det 
er veldig gledelig at vi har god 
konkurranse her i Tromsø og 
Nord-Norge. Det er bare posi-
tivt for landsdelen.
Nyheim forteller videre at 

de har planer om å gjøre enda 
6ere utvidelser på Tromsø-
kontoret i årene som kom-
mer.

Voldsom vekst for konsulentbedrift:

      Vi brenner 
for kortreist 
prosjektering 

GOD GRUNN TIL Å SMILE: Roy Nyheim (i front), kontor- og regionsleder i Norconsult har fått mange nye medarbeidere de siste årene.  
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 Irakiske Rasha Hussain 
Al-Shekh (31) er rammet 

av Norges dummeste regel, 
ifølge kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen (H). Neste 
år vil han bruke 60 millioner 
kroner for å få henne og andre 
innvandrere ut av en håpløs 
klemme.
 I en budsjettlekkasje fra neste 
års statsbudsjett varsler 
kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H) at han vil fjerne det 
han kaller «det dummeste 
regelutslaget han noen gang 
har sett i politikken».
 Han sikter til en bestemmelse 
i opplæringsloven som sier at en 
innvandrer som allerede har 
gjennomført videregående 
skole i sitt eget hjemland, ikke 
kan få rett til videregående 
opplæring i Norge. Dette til 
tross for at svært mange 
innvandrere ikke får godkjent 
sin videregående opplæring fra 
hjemlandet når de søker høyere 
utdanning i Norge.

Fjerner regel


