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  Det samme behovet ble stadfestet under 
NATO-toppmøtet i Wales i september 2014. Den nye 
sikkerhetspolitiske situasjonen og NATOs prioriteringer 
er startpunktet for den videre utviklingen av Forsvaret  
som jeg anbefaler gjennom dette fagmilitære rådet.

Jeg prioriterer Forsvarets evne til å løse de viktig-
ste og mest krevende oppgavene. Forsvaret må, i 
rammen av NATO, ha en avskrekkende effekt på en 
motstander. Forsvaret skal derfor være et førstelinje-
forsvar for NATO, det vil si raskt å kunne ta opp kam-
pen og møte en motstander på norsk jord i påvente 
av allierte forsterkninger. Allierte og nasjonale for-
svarsplaner er lagt til grunn for å klarlegge hvilke 
evner Forsvaret trenger for å løse sine oppgaver. 

Strukturen jeg anbefaler løser de oppgavene 
som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag av 
oktober  2014. Jeg har lagt spesiell vekt på å forbedre 
reaksjons evnen, øke beredskapen og styrke beman-
ningen ved flere avdelinger. 

Rettidig varsling om trusler mot Norge er vitalt. 
Derfor prioriterer jeg Etterretningstjenesten. Det mi-
litære nærværet i Finnmark må økes. Videre foreslår 
jeg å styrke organisasjonen rundt F-35 kampfly for å 
hente mer ut av denne investeringen og gjøre de nye 
kampflyene til sentrale våpenplattformer for mange 
typer operasjoner. Det anbefales å styrke evnen til å 
kommunisere i sanntid og å overføre måldata mel-
lom sensorer og våpenplattformer for å underbygge 
satsingen på F-35. Det er i tillegg behov for å styrke 
beskyttelsen av infrastruktur som er kritisk for Nor-
ges forsvarsevne. Spesialstyrkene får egne helikoptre 
som også vil være viktige for beredskapen for politiet.

I oppdragsskrivet fra forsvarsministeren er jeg 
bedt om å legge frem et råd som tar utgangspunkt 
i et kompensert, videreført 2015-budsjett. Jeg er gitt 

frihet til å angi prioriteringer ut over 0,5 prosent årlig 
vekst. Det er denne friheten jeg har benyttet som 
grunnlag for min anbefaling. 

Den anbefalte strukturen koster ikke mer enn om 
man skulle ha videreført eksisterende struktur. Enkelte 
kapasiteter er anbefalt faset inn eller styrket, andre er 
prioritert ned og noen er �ernet, for å komme frem til 
et nøkternt, men tilpasset førstelinjeforsvar av Norge. 
Både vedtatt struktur og det anbefalte førstelinjefor-
svaret har imidlertid en markant høyere kostnad enn 
det dagens budsjettnivå gir rom for, til tross for at jeg 
også foreslår effektiviseringstiltak som vil utgjøre mer 
enn 22 milliarder kroner i 20-årsperspektivet. 

Jeg har også beskrevet konsekvensene for for-
svarsevnen dersom dagens budsjettnivå videreføres. 

I utarbeidelsen av rådet har jeg lagt vekt på å benytte 
kompetansen i forsvarssektoren. Fagmiljøer og plan-
staber i Forsvaret har bidratt med innspill og analyser, 
og de ansattes organisasjoner har vært involvert un-
derveis og i drøftinger av rådet. Jeg vil berømme de 
ansatte for gode vurderinger og konstruktive innspill 
som har vært med å forme det endelige fagmilitære 
rådet. Rådet er behandlet i forsvarssjefens ledergruppe 
og en samlet forsvarsledelse står bak anbefalingene.

Det fagmilitære rådet er ment å gi et godt grunnlag 
for den politiske diskusjonen om hvilken forsvars-
evne Norge  bør ha og hvilken risiko vi som nasjon 
er villig til å ta. 

Haakon Bruun-Hanssen
Admiral 
Forsvarssjef

Gjennom 2014 endret den  
sikkerhetspolitiske situasjonen 
i Europa seg og aktualiserte 
behovet for å prioritere  
forsvaret av Norge og alliansen 
mot anslag eller angrep. 

Haakon Bruun-Hanssen
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1 Forsvarssjefens  
forord

5
PRIORITERE EVNEN TIL Å LØSE  
DE VIKTIGSTE OG MEST  

KREVENDE OPPGAVENE

Den dimensjonerende oppgaven for Forsvar et  
skal være forsvar av Norge og allierte mot 
trusler og anslag innenfor rammen av NATO. 
Dette skal være premisset for en eventuell 
spissing og prioritering av forsvarsstrukturen. 

5
STYRKE BEREDSKAP OG EVNE  
TIL STYRKEOPPBYGGING

Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever 
en gjennomgang av beredskapen i Forsvaret. 
Det er ikke realistisk å legge til grunn lang 
varslingstid for kriser i nærområdene. Det er 
nødvendig å vurdere konsekvensene av det 
økte beredskapsbehovet og mulighetene til 
å skjerpe klartidene i Forsvaret. Beredskaps-
logistikken og støttebehov fra sivil sektor i 
kriser og krig skal vurderes. 

5
VIDEREUTVIKLE ET  
ALLIANSETILPASSET FORSVAR 

Forsvaret skal samarbeide tett med Norges 
allierte, og bidra til allierte krisehåndterings-
operasjoner.  

I oppdragsskrivet ber forsvars-
ministeren særlig om fagmilitære råd 
på følgende områder:

5
FORTSETTE UTVIKLINGEN AV ET 
MODERNE OG HØY TEKNOLOGISK 

FORSVAR 

Forsvaret skal videreføre og, på enkelte områ-
der, forsterke satsingen på ny teknologi for å 
bidra til nye og mer effektive måter å løse opp-
gavene på. Dette gjelder særlig innenfor over-
våking og etterretning i våre interesseområder, 
men også på felt som ildkraft og beskyttelse.

5
SIKRE EN KOSTNADS 
EFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG  

FORSVARSSTRUKTUR 

Forsvaret skal identifisere nødvendige tiltak 
innenfor egen struktur, personell og kompe-
tanse, drift og investeringer. Tiltakene skal 
inkludere samhandling med andre etater i 
forsvarssektoren for å sikre at Forsvaret har 
fremtidsrettede og kostnadseffektive ordnin-
ger. Forsvarssjefen skal i sitt råd vektlegge 
anbefalinger knyttet til base- og støttestruk-
turen og ledelses- og stabsstrukturen.

5
UTVIKLE FLERNASJONALT SAMAR
BEID DER DET ER HENSIKTSMESSIG

Blant våre allierte er det en økende erkjen-
nelse av behovet for flere og mer integrer-
te flernasjonale løsninger. Det er behov for 
fagmilitære vurderinger av hvordan vi kan 
realisere potensialet i flernasjonale løsninger, 
og samtidig styrke samarbeidet med våre 
allierte og partnere.

5
SIKRE FREMTIDIG PERSONELL 
OG KOMPETANSEBEHOV

Det er behov for å dekke Forsvarets beman-
ningsbehov og sikre god rekruttering av 
kvalifisert personell til operative stilling-
er. Forsvarssjefen er bedt om å gi råd om 
hvordan en ny personellordning skal settes i 
verk, herunder også en fremtidig personell-
struktur, og synliggjøre konsekvenser for 
Forsvarets utdanningssystem.

5
LEGGE TIL RETTE FOR  
EFFEKTIVE BIDRAG TIL  

SAMFUNNSSIKKERHETEN 

Forsvarssjefen skal vurdere hvordan Forsvarets  
kapasiteter kan innrettes, slik at de er rele-
vante for samfunnssikkerheten, og om den-
ne oppgaven på enkelte områder bør være 
 dimensjonerende for Forsvaret. Balans en mel-
lom bidrag til samfunnssikkerhet og ivareta-
kelse av Forsvarets primæroppgaver knyttet 
til statssikkerhet skal også vurderes.

Rådet skal synliggjøre eventuelle avvik 
innenfor ulike økonomiske utviklings-
baner, herunder et kompensert, videre-
ført 2015-budsjett og et budsjett med 0,5 
prosent reell årlig vekst. Videre er forsvars-
sjefen bedt om å gi sine prioriteringer der-
som Forsvaret tilføres ressurser utover en 
reell økning på 0,5 prosent per år. 
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Forsvarsministerens oppdragsskriv av 1. oktober 2014 til forsvarssjefen  ligger  
til grunn for det fagmilitære rådet. Rådet er et innspill til langtidsplanen for  
forsvarssektoren som regjeringen legger frem våren 2016.

2 Rammefaktorer
bak oppdraget



De viktigste rammene for forsvarssjefens  
an be faling, er endringer i den sikkerhetspolitiske 

situasjonen, norske styrkers operative evne  
og de økonomiske forutsetningene for å  

løse oppgavene Forsvaret er pålagt.

FORSVARET  
I EN NY SITUASJON
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2 Rammefaktorer
bak oppdraget

ENDRET FORSVARS OG  
SIKKERHETSPOLITISK SITUASJON

Norge har kommet i en mer krevende sikker-
hetspolitisk situasjon, og nye utfordringer i 
NATOs nærområder har aktualisert endrin-
ger i forsvarspolitikken. Vi må sikre oss mot 
trusler, enten de dreier seg om konvensjo-
nelle eller asymmetriske utfordringer,  hybrid 
krigføring, cybertrusler, terrorisme eller frem-
vekst av ekstremisme.

Også situasjonen i nordområdene er i end-
ring, blant annet fordi områdene er geopoli-
tisk og militærstrategisk viktige for Russland. 
Kjernevåpen har høy prioritet i modernise-
ringen av den russiske militærmakten, og 
baseområdene for mange av landets stra-
tegiske ballistiske missiler befinner seg på 
Kolahalvøya. Vi må anta at moderniseringen 
av de operative kapasitetene vil fortsette. 
I tillegg viser landet større vilje til å bruke 
militær makt mot sine naboland. 

Selv om Russland ikke anses som en di-
rekte trussel mot Norge i dag, kan det ikke 
utelukkes at Norge kan bli trukket inn i en 
konflikt på grunn av sin geografiske plas-
sering nær Russlands strategiske kjernevå-
pen eller støtte til allierte utløses gjennom 
NATOs artikkel 5. Den tilspissede politiske 
situasjonen mellom Vesten og Russland gir 
økt uforutsigbarhet og usikkerhet.

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk ba-
serer seg på medlemskapet i NATO, som 
må ha nødvendig militær kampkraft for å 
avskrekke en potensiell motstander. I tilfelle 
krise eller krig er Norge avhengig av allierte 
forsterkninger, og det norske forsvaret er 
NATOs førstelinjeforsvar. Forsvaret må der-
med kunne utgjøre et førstelinjeforsvar som 
er relevant og troverdig.

STATUS OPERATIV EVNE I FORSVARET

Hovedmålet i den inneværende langtids-

perioden har vært å videreutvikle innsats-
forsvaret og styrke Forsvarets evne til å løse 
de pålagte oppgavene. Svært mye er bra i 
Forsvaret. Personellet er motivert, trening og 
øving holder et høyt nivå og daglige opera-
sjoner nasjonalt og internasjonalt gjennom-
føres på en tilfredsstillende måte.

Aldrende materiell er imidlertid en utfor-
dring for å kunne løse oppgavene. Det krever 
fornyelse og gir høye vedlikeholdskostnader. 
Etterslep i vedlikehold og mangel på reser-
vedeler gir redusert operativ tilgjengelig-
het. På enkelte områder har Forsvaret også 
personell- og kompetansemangler, spesielt 
i Heimevernet, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.

Viktige deler av forsvarsstrukturen mangler 
dermed den reaksjonsevnen og utholdenhe-
ten de store forandringene rundt oss krever. 
Den tidligere forutsetningen om tidlig varsel 
er endret, og det er derfor behov for å styrke 
beredskap, reaksjonsevne, tilstedeværelse 
og forflytningsevne. 

ØKONOMISK REFERANSEPUNKT

Gjennom å beregne kostnadene ved å vide-
reføre vedtatt struktur i et 20-årsperspektiv 
(2015–2034), er det definert et økonomisk refe-
ransepunkt for dette rådet, en økonomisk ba-
sislinje. Basislinjen er utviklet og detaljert ved 
å bruke Forsvarets forskningsinstitutts verktøy 
for langsiktige strukturkostnadsberegninger. 
Det samme verktøyet er anvendt også på de 
øvrige strukturberegningene i rådet.

Et vesentlig element i beregningene er den 
fremtidige forsvarsspesifikke kostnadsvek-
sten, se faktaboks i hovedutgaven av fagmi-
litært råd, kapittel 2. Både drifts- og investe-
ringsutgifter øker som følge av behovet for 
å opprettholde Forsvarets relative effekt. 
Forsvarssjefen anbefaler derfor at denne 
erfarte realveksten i forsvarsutgiftene inklu-
deres som en del av forsvarsplanleggingen. 
For å underbygge langsiktig balanse mellom 

oppgaver, struktur og ressurser, må den for-
svarsspesifikke kostnadsveksten dekkes inn. 

Den økonomiske basislinjen bekrefter at 
forsvarssjefen har et krevende utgangspunkt 
for sitt fagmilitære råd. Sammenliknet med 
et videreført 2015-budsjettnivå, anslås den 
vedtatte strukturen å kreve tilførsel av rundt 
180 milliarder kroner over 20 år. Denne struk-
turen svarer imidlertid ikke på de forsvars- 
og sikkerhetspolitiske utfordringene som er 
beskrevet i oppdraget fra forsvarsministeren. 
For vedtatt struktur fordeler de økonomiske 
utfordringene seg ulikt ut over perioden. 
Fra i dag til 2020 beløper merbehovet seg 
til rundt 39 milliarder kroner. 

På kort sikt er utfordringen primært knyttet 
til kostnadene ved å drifte vedtatt struktur i 
henhold til gjeldende ambisjon. Blant annet 
utgjør det akkumulerte etterslepet på ma-
teriellvedlikehold og logistikklagre totalt 
2,5 milliarder kroner.

Det er tatt høyde for et årlig lavere bud-
sjettnivå som følge av regjeringens avby-
råkratiserings- og effektiviseringsreform. 
Dersom ingenting føres tilbake til forsvars-
sektoren, vil konsekvensene av reformen 
samlet sett utgjøre mer enn 33 milliarder 
kroner over 20 år.

Realveksten i kostnadene ved å anskaffe 
og drifte moderne militært materiell, den 
forsvarsspesifikke kostnadsveksten ved å 
opprettholde forsvarsevnen, utgjør i 20-års-
perioden i overkant av 50 milliarder kroner.

I det lengre perspektivet er utfordrin-
gene knyttet til svært kostnadskrevende 
investeringsprosjekter og tilhørende økte 
behov for driftsmidler. Merbehovet knyttet 
til å drifte, modernisere og fornye vedtatt 
struktur utgjør i overkant av 90 milliarder 
kroner over 20 år. 

Les mer om økonomiske forutsetninger  

og andre rammefaktorer i hoved utgaven 

av Fagmilitært råd, kapittel 2 og på forsvaret.no

«Viktige deler av forsvarsstrukturen mangler den reaksjonsevnen 
og utholdenheten de store forandringene rundt oss krever.» 
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Analysene som ligger til grunn for  
 rådet viser et misforhold mellom  
Forsvarets operative evne og de  

behovene som følger av den  
sikkerhetspolitiske  

utviklingen. 

FORSVARET 
 MÅ ENDRES
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3 Grunnlaget for  
Forsvarets utvikling 

   Forsvaret må styrkes som en tro-
verdig del av NATO og ha nødvendig kamp-
kraft, tilstedeværelse og utholdenhet til å 
kunne svare effektivt på et angrep på Norge. 
En motstander skal avskrekkes fra å bruke mi-
litær makt mot landet, fordi det vil medføre 
uakseptable tap som følge av direkte strid 
med norske styrker og NATO. En slik effekt 
forutsetter at Forsvaret har god situasjons-
forståelse, tilstedeværelse i nord, og evne til 
raskt å kunne møte en motstander på norsk 
territorium med effektive motmidler.

Et troverdig forsvar av Norge oppnås kun 
gjennom NATO. Den korte varslingstiden 
krever at Forsvaret er et relevant første-
linjeforsvar for NATO i Norge og at mottak 
av alliert støtte sikres.

Forsvaret må derfor forsterke evnen til 
etterretning, overvåking og situasjonsfor-
ståelse. Det er nødvendig med høyere re-
aksjonsevne og større mobilitet, i tillegg til 
utholdenhet, for å gjennomføre selvstendige 
nasjonale operasjoner frem til allierte kan 
forsterke Norges innsats. Forsvaret må også 
ha kapasitet til å motta og støtte styrkene. 
Evnen til å drive operasjoner er dessuten 
avhengig av at kritiske kapasiteter og infra-
struktur er godt beskyttet.

Det er nødvendig å effektivisere Forsvarets 
virksomhet for å skape handlingsrom til å 
omdisponere ressursene til høyere priori-
tert virksomhet. Flernasjonale samarbeids-
løsninger må brukes som virkemiddel der 
det er hensiktsmessig. Ny personellstruktur 
med en høyere andel spesialister vil styrke 
kompetansen i den operative virksomheten. 
Kombinert med en tilpasset videreføring av 
verneplikten og en bedre ordning for re-
server, vil tiltakene underbygge Forsvarets 
operative evne.

OPERATIV EVNE FOR Å LØSE DE VIKTIG
STE OG MEST KREVENDE OPPGAVENE

Dimensjonerende utfordringer og nød-
vendige evner
Utfordringene i kapittel 2 stiller spesifikke 
krav til kvalitet og kvantitet for Forsvaret og 
er lagt til grunn for å identifisere mangler i 
forsvarsstrukturen i dag og i nær fremtid. 
Følgende fem utfordringer, i prioritert rek-
kefølge, har derfor vært styrende for struk-
turanbefalingen i kapittel 4:  
1.  væpnet angrep på Norge
2.  tvangsdiplomati med militære virkemidler
3.  terrorangrep
4.  myndighetsutøvelse og suverenitets-

hevdelse
5.  internasjonale bidrag

Som grunnlag for å anbefale en forsvars-
struktur som løser de pålagte oppgavene, 
har forsvarssjefen vurdert hvilke minimums-
evner Forsvaret må ha: 

  skape nødvendig situasjonsforståelse  
(etterretning og overvåking)
  utøve nødvendig kommando og kontroll 
over styrkene

  sikre nødvendig ildkraft til å ramme en 
motstander ved å kunne påføre denne 
betydelige tap (innsatsevne)

  beskytte styrker, kommunikasjonsinfra-
struktur og baser (beskyttelse)

  sikre nødvendig understøttelse av styrker 
(logistikk)
  kunne forflytte styrker (mobilitet)

I dette rådet er evnene til å skape situasjons-
forståelse, effektiv kommando og kontroll, 
samt innsatsevne prioritert høyest. Evnene 
til beskyttelse, logistisk understøttelse og 
mobilitet er dernest prioritert.

En avskrekkende terskel
Et terskelforsvar må evne å avskrekke po-
tensielle motstandere fra å bruke militær-
makt mot Norge. Norge er avhengig av alli-
ert støtte for å motstå et militært angrep, og 
det er derfor viktig at Forsvaret kan operere 
integrert med allierte og at støtten er en del 
av den terskelen som skal virke avskrekkende. 
NATOs prioriteringer har dermed betydning 
for hvordan Norge bør innrette og utvikle For-
svarets evner og kapasiteter, noe forsvarssje-
fen har lagt stor vekt på i sin anbefalte struktur.

Figuren på neste side viser NATO-landenes 
samlede militære kapasiteter som grunnmu-
ren ved et angrep som kan utløse NATO-trak-
tatens artikkel 5. Neste nivå, «forsterkning», 
knytter seg til evnen til å forsterke et NATO-
område med militære styrker. Evnen krever 
både planer for å fremføre styrker og evne hos 
mottakeren til å motta og videretransportere 
styrkene til operasjonsområdet. Den endrede 
sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nød-
vendig å oppdatere og konkretisere Forsvarets  
evne til å motta allierte forsterkninger. 

Det tredje nivået i terskelforsvaret utgjøres 
av det nasjonale førstelinjeforsvaret. Norge 
har ikke allierte styrker stasjonert på norsk 
jord i fredstid, dermed er det det norske for-
svaret som utgjør førstelinjeforsvaret. For at 
førstelinjeforsvaret skal kunne ha en avskrek-
kende effekt på en fiende, må det kunne 
yte umiddelbar og effektiv motstand. Det 
krever, fremfor alt, reduserte klartider og 
økt reaksjonsevne. For et førstelinjeforsvar 
er det grunnleggende viktig at det ikke fin-
nes alvorlige svakheter en motstander lett 
kan utnytte. Førstelinjeforsvaret må bygge 
på et bredt spekter av evner og virkemidler, 
basert på utviklingen av den eksisterende 
strukturen.  Volumet på dagens forsvar gjør 

«Den korte varslingstiden krever at Forsvaret er et relevant førstelinjeforsvar  
for NATO i Norge og at mottak av alliert støtte sikres.» 
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det nødvendig å kombinere tilstedeværel-
se med evne til å oppsøke en motstander 
der anslaget eller angrepet måtte komme. 
Tilstedeværelse er avgjørende for å sikre 
kontinuerlig nasjonal kontroll. I tillegg må 
reaksjons- og innsatsevnen være stor i alle 
domener og områder som ikke kan dekkes 
til daglig. Fremtidens forsvar må ha evne til å 
oppsøke angriperen og kunne ramme denne.

Det øverste nivået i terskelen, etterretning 
og overvåking, er avgjørende for å identifisere 
forberedelser til maktanvendelse mot Norge 
så tidlig som mulig. Den innhentede informa-
sjonen danner grunnlaget både for å utnyt-
te Forsvarets kapasiteter og for å iverksette 
forsterkningsplanene, og må derfor styrkes.

ØVRIG GRUNNLAG

Fortsette utvikling av et moderne og høy-
teknologisk forsvar 
Ny teknologi vil fortsatt være en sentral fak-
tor for å utvikle Forsvaret, fordi den gjør det 
mulig å løse oppgaver mer effektivt og med 
større kraft. Å anvende moderne teknologi 
bidrar også til å skape en forebyggende og 
avskrekkende effekt på en motstander.

I dette rådet legges det derfor stor vekt på 
å tilføre Forsvaret kapasiteter som kan møte 
morgendagens utfordringer. Blant disse er 
ubemannede systemer som styrker overvå-
kingsevnen og reduserer faren for tap av eller 
skade på eget personell, styrket satellittba-
sert kapasitet for etterretning, overvåking og 
kommunikasjon og dessuten langtrekkende 
presisjonsstyrte våpen for å kunne besvare 
et angrep over lang avstand.

Kostnadseffektiv og bærekraftig struktur
Uavhengig av budsjettnivå er det behov for 
kontinuerlig omstilling og effektivisering for å 
utvikle Forsvaret på en langsiktig og bærekraf-
tig måte. Effektiviseringstiltak gjennomføres 
hovedsakelig på følgende hovedområder:

 Kraftsamling av baser og virksomheter: 
Forsvarets basestruktur er verken tilstrekke-
lig kostnadseffektiv eller operativt optimal.  

I dette rådet vektlegges derfor kostnadseffek-
tive løsninger for Forsvarets samlede aktivitet.

 Reduksjon i ledelse, stab, administrasjon 
og utdanning: Forsvarssjefen forenkler sty-
rings- og forvaltningsmodellen gjennom  bedre 
arbeidsprosesser, mer rammestyring og færre 
rapporteringskrav. Det er behov for en rekke 
sammenslåinger og samlokaliseringer som vil 
redusere årsverksbehov og øke effektiviteten.

 Forbedre prosesser og samarbeid innen-
for støttevirksomheten: For Forsvarets 
l ogistikkorganisasjon, Forsvarets sanitet og 
Cyberforsvaret vil det bli en prioritert opp-
gave å effektivisere virksomhetene gjennom 
bedre utnyttelse av sivile ressurser. 

Personell og kompetanse
 Personell: Ny militær ordning for mili-

tært tilsatte er under innføring. Sammen 
med endringer i forsvarspersonelloven, skal 
ordningen bidra til å ivareta en best mulig 
balansert personell- og kompetansestruk-
tur for å sikre Forsvarets operative evne og 
operative virksomhet. Det legges opp til en 
personellstruktur som øker antall spesialister 
og reduserer antall offiserer. 

 Forsvarets utdanning: Dagens utdanning 
i Forsvaret har høy kvalitet og god rekrutte-
ring. Tilbudet er imidlertid fragmentert og 
utøves på for mange steder. Utdanningen 
skal forenkles og på sikt samles der det gir 
økonomisk eller faglig gevinst. 

 Verneplikten: Allmenn verneplikt med tilhø-
rende førstegangstjeneste forutsettes videre-
ført i samsvar med Forsvarets operative behov. 
Førstegangstjenesten standardiseres til tolv 
måneders tjenestetid. Prøveordningen med 18 
måneders førstegangstjeneste vil bli evaluert.
 

  Reservepersonell: Dagens ordning med 
reservestyrker for operative enheter videre-
utvikles. Ordningen innebærer at hver gren 
disponerer egen reserve i styrkestrukturen, 
inkludert trening og øving.

Flernasjonalt samarbeid 
Forsvaret har et utstrakt flernasjonalt sam-
arbeid i dag, innenfor rammen av NATO, EU, 
NORDEFCO og andre bi-/multilaterale fora. 
Samarbeidet omfatter felles bidrag i ope-
rasjoner, felles anskaffelse av materiell og 
tett samarbeid om utdanning, trening og 
øving. Det har gitt mange gode effekter både 
operativt og økonomisk. Samarbeidslinjen 
bør derfor vektlegges også for fremtiden. 
Forsvarssjefen ser ingen umiddelbare nye 
gevinster med mindre det er større politisk 
vilje til flernasjonalt samarbeid. 

Totalforsvaret og effektive bidrag til  
samfunnssikkerhet 
Totalforsvarskonseptet omfatter både sam-
funnets støtte til Forsvaret og Forsvarets 
støtte til det sivile samfunn. Det er behov for 
å videreutvikle og oppdatere konseptet som 
følge av den vekt dette rådet legger på ter-
skelforsvaret og førstelinjeforsvaret for NATO.
 

 Sivil støtte til Forsvaret: I en alvorlig krise-
situasjon og i krig vil Forsvarets behov for sivil 
støtte i form av varer, tjenester og tilgang til 
infrastruktur overstige hva Forsvaret dispo-
nerer til daglig. Sivil støtte er nødvendig for 
å opprettholde relevant forsvarsevne innen-
for realistiske økonomiske rammer og for å 
kunne ta imot og støtte allierte forsterknin-
ger i en krisesituasjon.

 Forsvarets støtte til det sivile samfunn: 
Hovedprinsippet om at Forsvaret bidrar med 
sine ressurser etter behov og anmodning 
bør fortsatt gjøres gjeldende. Det anbefa-
les ikke å etablere nye militære kapasiteter 
eller strukturer særskilt for å yte støtte til 
det sivile samfunn, men nye helikoptre til 
spesialstyrkene kan være en viktig ressurs 
også for politiet.

Les mer om grunnlagsanalysene og de 

ulike delene av Forsvaret i hovedutgaven 

av Fagmilitært råd, kapittel 3 og på forsvaret.no

«Forsvaret må forsterke evnen til etterretning, overvåking og situasjonsforståelse.» 
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3 Grunnlaget for  
Forsvarets utvikling 

5

Terskelforsvaret

NATO
Grunnmuren i terskelforsvaret 
er NATO-landenes samlede 
militære kapasiteter som kan 
utløses av NATO-traktatens 
artikkel 5. 

Forsterkning
Evnen til å kunne forsterke et 
NATO-område med militære 
styrker krever både planer for å 
fremføre styrker, og evne til å ta 
imot forsterkningene og sørge 
for transitt til operasjonsområ-
det. Den endrede sikkerhets-
politiske situasjonen gjør det 
nødvendig å oppdatere planer 
og konkretisere Norges evne til 
å motta allierte forsterkninger.

Førstelinjeforsvar
Uten allierte styrker i Norge i 
fredstid, er det Forsvaret som 
utgjør førstelinjeforsvaret. Det 
skal kunne yte umiddelbar og 
effektiv motstand for å virke 
avskrekkende på en motstan-
der, uten alvorlige svakheter 
som kan utnyttes. Førstelinje-
forsvaret må dermed bygge på 
et bredt spekter av evner og 
virkemidler. 

Strategisk etterretning
Det øverste nivået i terskel-
forsvaret, etterretning og 
overvåking, er avgjørende 
for å identifisere forberedel-
ser til maktanvendelse mot 
Norge så tidlig som mulig. Den 
innhentede informasjonen 
danner grunnlaget for å utnytte 
Forsvarets kapasiteter og sette i 
verk forsterkningsplaner.
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ET NØKTERNT  
FORSVAR

Forsvarssjefen anbefaler en ny innretning  
på strukturen som svar på de sikkerhets-
politiske utfordringene. Innretningen gir 

mulighet for å løse de mest krevende  
oppgavene og styrker i tillegg  

Forsvaret som en 
del av NATO.
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5
Forsvaret anskaffer strategiske over-
våkingskapasiteter, ubemannede sens-

orer og satellittkapasitet. Slike kapasiteter vil 
betydelig styrke evnen til til overvåking, vars-
ling, etterretning og beslutningsstøtte. 

5
Kapasitetene til målutvelgelse, ild-
ledelse og målanalyse forbedres. 

5
Forsvarets ildkraft styrkes gjennom 
å anskaffe F-35 med våpen, inkludert 

kryssermissiler (Joint Strike Missile), ubåter, 
oppgraderte stridsvogner og nytt artilleri.

5
Antallet besetninger på fartøyene 
økes, Forsvarets delelagre fylles opp 

og beredskapslogistikken forbedres. Tilta-
kene gir bedre tilgjengelighet på styrker og 
øvrige kapasiteter og forlenger utholdenheten.

5
Tilstedeværelsen av land-, sjø-, og 
luftstyrker i Nord-Norge styrkes og 

vernepliktsordningen beholdes. Heime-
vernet differensieres og det legges vekt på 
innsatsstyrkene. Tiltakene gir økt beredskap 
og bedre reaksjonsevne.

5
Beskyttelsen mot lufttrusler forsterkes 
gjennom å utvikle og anskaffe et mobilt 

luftvern og nye luftovervåkingssensorer.

5
Kommandostrukturen forenkles og 
forbedres. Forsvarets kapasiteter 

innen kommando-, kontroll- og informa-
sjonssystemer moderniseres. 

5
Evnen til å kunne motta allierte for-
sterkninger tilpasses og forbedres.

5
Tilstrekkelig trening og øving vil bli 
vektlagt, og det legges til rette for en 

mer kostnads effektiv utenlandsk trening og 
øving i Norge.

5
Forsvaret vil styrke og vektlegge 
samarbeidet med det sivile samfun-

net, blant annet gjennom å utvikle bered-
skapsavtaler med sentrale sivile aktører. 
Evnen til grensevakt, kongevakt, kystvakt 
og helikopterredningstjeneste skal fortsatt 
være god. Spesialstyrkene får egne heli-
koptre som også kan stå på beredskap for 
politiet. 

5
Organisasjonen effektiviseres og 
avbyråkratiseres og ressursene drei-

es over til operativ virksomhet. Det etable-
res et strategisk  styringselement i Forsvars-
staben for å  effektivisere utnyttelsen av IKT 
i hele  Forsvaret.

5
Virksomheten samles på færre steder 
og antallet baser reduseres i tråd med 

det operative behovet.

5
Forsvarets logistikkorganisasjon 
videreføres med de deler av orga-

nisasjonen som ikke overføres til den nye 
materielletaten eller som kan legges natur-
lig til forsvarsgrenene. Logistikken skal vi-
dereutvikles for å styrke evnen til å under-
støtte den operative strukturen, og kon-
septer som utnytter kapasiteten som finnes 
i det sivile næringslivet skal videreutvikles.

5
Cyberforsvaret endres for å konsen-
trere sin virksomhet om drift av felles 

kapasiteter innenfor informasjonsinfrastruk-
turen (INI). I tillegg vil sjefen for Cyberforsva-
ret ha ansvar for IKT-utdanningen i  Forsvaret. 
Drift og utdanning videreføres samlet under 
én avdeling.

5
Forsvarets sanitet videreutvikles for 
å understøtte Forsvarets operative 

behov. De strategiske sanitetskapasitetene 
er kritiske og marginale, og må utnyttes 
koordinert i et sivil-militært perspektiv og 
gjennom flernasjonalt samarbeid. Et sam-
virkekonsept med sivilt helsevesen i fred, 
krise, katastrofe og krig skal utvikles.

Forsvaret styrker evnen til tidlig varsling og oppdatert situasjonsforståelse.  
Med dette legges grunnlaget for effektivt å kunne planlegge, lede og gjennomføre  
operasjoner med nasjonale og allierte styrker. Det investeres i nødvendig informa-
sjonsinfrastruktur. Avdelingers reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet forbedres 
gjennom økt tilstedeværelse i prioriterte områder. Anskaffelse av bedre luftvern-
systemer gir økt beskyttelse av baser, avdelinger og allierte forsterkninger. Samfunns-
sikkerheten utvikles videre gjennom å anskaffe nye helikoptre til spesialstyrkene.
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Hæren
Brigaden moderniseres gjennom å anskaffe ulike typer moderne 
kamp- og støttekjøretøyer. Hæren øker sin tilstedeværelse og kampkraft 
i Finnmark og Troms gjennom å styrke Grensevakten med en jeger-
avdeling, etablere en mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen og 
styrke den mekaniserte tilstedeværelsen i Troms. Samlet øker tilgjen-
geligheten på kampenheter på høy beredskap i de nordligste fylkene. 

Heimevernet
Økt tilstedeværelse og operativ evne i nord prioriteres. HV-17 i Finn-
mark forsterkes for å ivareta det territorielle ansvaret og kunne motta 
forsterkninger. De får dessuten kapasitet for panserbekjempelse og 
kommunikasjonsødeleggelse. Innsatsstyrkene forsterkes ved å øke an-
tallet fra 3000 til 3250. Innsatsstyrkene skal kunne forflyttes raskt og til 
ulike steder i landet. Områdestrukturen reduseres og dimensjoneres 
for oppdrag knyttet til prioriterte objekter. HV-11 og Sjøheimevernet 
avvikles, ambisjonsnivåene differensieres og ledelse, stab og adminis-
trasjon justeres.

Sjøforsvaret
Utholdenhet og tilstedeværelse styrkes gjennom flere besetninger 
og økt aktivitet i Nord. Sjøforsvaret konsentrerer baseaktiviteten rundt 
Haakonsvern og Ramsund. Minemottiltakskapasiteten utvikles, mens 
Taktisk båtskvadron og Kystjegerkommandoen legges ned. Sistnevntes 
kompetanse overføres dels til andre kapasiteter. Korvettene videreføres  
inntil F-35 kampfly er operative med Joint Strike Missile. Kystvakten 
prioriteres og dimensjoneres til fredstidsoppgaver.

Luftforsvaret
Evne til beredskap og til å produsere operativ luftmakt videreutvi-
kles for i høyintensitetsoperasjoner. Luftforsvaret kraftsamles rundt 
baser med stor operativ stridsverdi for egne og allierte styrker. Evnen 
til høyintensiv strid øker og reaksjonsevnen forbedres. Ildkraften 
forbedres gjennom innfasingen av F-35 kampfly. Effektiv overvåking 
ivaretas gjennom bemannede og ubemannede fly. Nye luftvernsys-
temer og luftromssensorer gir økt situasjonsforståelse, beskytter 
våpensystemer og nasjonale nøkkelpunkter.  

Forsvarets spesialstyrker
Spesialstyrkenes ledelse videreføres i nær tilknytning til Forsvarets 
ledelse. Styrkene utvikles videre, med to kampenheter på Rena, én på 
Haakonsvern og to reserveenheter. Enhetene skal prinsipielt kunne 
benyttes sømløst mellom ulike oppdrag og beredskapsoppgaver 
og baseres på samordnet seleksjon og utdanning. Det planlegges 
for å implementere helikoptre for spesialstyrkeoperasjoner, operert 
av Luftforsvaret. 

Utvikling i operativ struktur
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Samlet oversikt over Forsvarets operative struktur

LAND
LAND

FELLES
SJØSJØ

LUFT
LUFT

LAND
LAND

FELLES
SJØSJØ

LUFT
LUFT

LAND
LAND

FELLES
FELLES

SJØSJØ
LUFT
LUFT

LAND
LAND

FELLES
SJØSJØ

LUFT
LUFT

E  Forsvarets operative 
 hovedkvarter

E Etterretningstjenesten
E Forsvarets spesialstyrker
E  Forsvarets logistikk-

organisasjon
E Cyberforsvaret
E Forsvarets sanitet
E  Felles NATO luft- og  

bakkeovervåking 
E  Felles strategisk  

lufttransport (C-17) 

E Taktisk landkommando
E  Brigade Nord 

Brigadekommando 
Telemark bataljon 
Panserbataljonen 
2. bataljon 
Sambandsbataljonen 
Etterretningsbataljonen 
Militærpolitikompaniet 
Stridstrenbataljonen 
Artilleribataljonen med 
 kampluftvern 
Ingeniørbataljonen 
Sanitetsbataljonen 
UAS-batteri

E Grensevakten
E Stridsgruppe Porsanger
E HM Kongens Garde

E  Nasjonal territoriell 
 kommando 

E 10 Heimevernsdistrikter 
E  Innsatsstyrker  

(3250 soldater)
E  Områdestruktur  

(30 000 soldater)

E Taktisk sjøkommando
E 5 fregatter med 6 NH90
E 6 korvetter
E 5 minerydderteam
E 4 ubåter
E 1+2 logistikkfartøy
E 2 bordingsteam
E 4 Ytre Kystvakt med 8 NH90
E 4 Ytre Kystvakt regulære
E 5 Indre Kystvakt
E Logistikkbase Sjø

E  Taktisk luftkommando 
(NAOC)

E  Kontroll- og varslings-
stasjon

E Mobil luftkontrollenhet 
E Kontroll- og varslingskjede
E Hovedbase kampfly
E  Hovedbase overvåking/

fremskutt base for kampfly
E  2 baseforsvarsstrids-

grupper
E 52 F-35 kampfly
E 4 overvåkingsfly 
E  6 operasjonelle og 6 

 taktiske ubemannede 
 luftsystemer 

E  14 NH90 maritime 
 helikoptre

E  9 helikoptre for 
 spesialstyrkene

E 16 redningshelikoptre
E  1 luftvernbataljon med 

områdeluftvern
E 4 C-130J transportfly
E Logistikkbase Luft
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E6

R7

E6

Porsangmoen

Banak

Kolsås

Sørreisa

Bardufoss
Rusta

Skjold

Setermoen

Haakonsvern
Wallemsviken

Vågedalen

Madla

Florø

Huseby

Sola

Vatneleiren

Bergenhus
Terningmoen

Jørstadmoen

Drevjamoen

Ørland

Værnes

Kuhaugen

Rena

Gardermoen

Rygge

Akershus
Lutvann
Linderud

Bjerkvik/Elvegårdsmoen

Høybuktmoen

Evenes

Ramsund 

Vealøs

Sessvollmoen

Hellarbogen

Bodø
Bodin

Grunden 22
Setnesmoen

Dombås

Hovemoen

Nærøysund

Kjevik

Karljohansvern

Kjeller

Andøya

Harstad Syd

Trondenes
Åsegarden

Sortland

Heistadmoen

Heggelia

   Forsvaret er i dag lokalisert på et 
betydelig antall steder, og basestrukturen 
er verken tilstrekkelig kostnadseffektiv eller 
operativt optimal. Store, kostnadskrevende 
investeringsprosjekter i inneværende og kom-
mende langtidsplanperiode medfører at nød-
vendig fornyelse av eiendom, bygg og anlegg 
må utsettes. Følgen er at bygningsmassen 
forvitrer og vedlikeholdskostnadene øker. 
På denne bakgrunnen er følgende mål for 
Forsvarets baser og virksomhet lagt til grunn:

  det skal legges til rette for kostnadseffek-
tive løsninger for den samlede aktiviteten
  Forsvarets aktivitet skal konsentreres til 
færre områder og rundt landets hoved-
fartsårer
  det skal legges til rette for mer robuste 
fagmiljøer
  hensynet til fleksibilitet skal ivaretas, slik 
at fremtidige baser kan videreutvikles i 
tråd med fremtidige behov 

BASER SOM ANBEFALES VIDEREFØRT

BASER SOM ANBEFALES UTRANGERT

FELLES
Bodin
Jørstadmoen
Akershus
Lutvann
Kolsås
Sessvoll-
moen
Vågedalen
Bjerkvik/ 
Elvegårds-
moen

FELLES
Åsegarden
Hovemoen
Karljohansvern
Vealøs
Kjeller

LAND
Høybuktmoen  
(inkl. grensetasjoner) 
Porsangmoen
Rusta (Nye Bardufoss leir)
Setermoen
Skjold
Rena
Terningmoen
Linderud
Huseby
Hellarbogen
Heistadmoen
Vatneleiren
Bergenhus
Drevjamoen

LAND
Heggelia
Grunden 22
Dombås
Setnesmoen
Nærøysund

SJØ
Haakonsvern
Ramsund
Madla
Wallemsviken

SJØ
Sortland
Trondenes
Harstad Syd

LUFT
Sørreisa
Evenes
Ørland
Rygge
Bardufoss
Gardermoen
Værnes
Kuhaugen
Banak

Baser for 
rednings-
helikopter:
Sola 
Rygge 
Florø
Ørland
Bodø
Banak

LUFT
Andøya
Kjevik

ANBEFALT BASESTRUKTUR

Ved å konsentrere logistiske virksomheter til landets hovedfartsårer opp-
nås stordriftsfordeler og logistikk-, IKT-messige og operative synergier. 

Fordelene vil være store med tanke på mest mulig effektivt mottak av al-
lierte i en krisesituasjon og videre transport og logistisk understøttelse til 
operasjonsområdet. Denne langsiktige kraftsamlingen vil være nødvendig 
for å realisere anbefalt struktur. 

Kraftsamling av baser og virksomheter

Figuren 
viser hvordan 
basestrukturen 
konsentreres 
rundt landets 
hovedfartsårer. 
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E6

R7

E6

Porsangmoen

Banak

Kolsås

Sørreisa

Bardufoss
Rusta

Skjold

Setermoen

Haakonsvern
Wallemsviken

Vågedalen

Madla

Florø

Huseby

Sola

Vatneleiren

Bergenhus
Terningmoen

Jørstadmoen

Drevjamoen

Ørland

Værnes

Kuhaugen

Rena

Gardermoen

Rygge

Akershus
Lutvann
Linderud

Bjerkvik/Elvegårdsmoen

Høybuktmoen

Evenes

Ramsund 

Vealøs

Sessvollmoen

Hellarbogen

Bodø
Bodin

Grunden 22
Setnesmoen

Dombås

Hovemoen

Nærøysund

Kjevik

Karljohansvern

Kjeller

Andøya

Harstad Syd

Trondenes
Åsegarden

Sortland

Heistadmoen

Heggelia

Basene som anbefales 
videreført er spesielt 
viktige for å understøtte 
Forsvarets operative 
struktur. I figuren vises 
etablissementene som 
videreføres i grønt, mens 
etablissementene som 
anbefales utrangert er 
markert med rødt.
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Strukturen gir Norge en nasjonal, selvstendig evne til å håndtere de mest 
krevende utfordringene ved væpnet angrep i en begrenset periode. 
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  Strukturen som er beskrevet på sidene 
foran, innebærer en markant dreining fra dagens inn-
satsforsvar. Evnen til å forsvare Norge og allierte mot 
trusler, anslag eller angrep innenfor rammen av NATO 
styrkes betraktelig. I anbefalingen er det spesielt lagt 
vekt på en betydelig bedre reaksjonsevne, forhøyet 
beredskap og styrket bemanning ved flere avdelinger.

Strukturen gir Norge en nasjonal, selvstendig evne 
til å håndtere de mest krevende utfordringene ved 
væpnet angrep i en begrenset periode. Foruten å gi 
Forsvaret økt reaksjonsevne, ivaretas behovet for tilste-
deværelse i viktige områder med moderne kapasiteter.

I tillegg svarer strukturen på utfordringer knyt-
tet til tvangsdiplomati med militære virkemidler, 
suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, terror 
og internasjonale operasjoner.

Til sammen gir de foreslåtte tiltakene et nøkternt 
forsvar der strukturen er strengt prioritert og satt 
sammen for å kunne løse oppgavene i de dimensjo-
nerende utfordringene. I tillegg gjør innretningen det 
mulig å bygge opp kapasitetene ved ytterligere sat-
singer og prioriteringer gjennom forsvarsbudsjettene.

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Forsvarsjefen anbefaler et forsvar der det er balanse 
mellom oppgaver, struktur og budsjett og den for-
svarsspesifikke kostnadsveksten er innarbeidet. Kost-
nadsberegningen av anbefalt struktur gir et merbehov 
i forhold til 2015 -budsjettnivået og inkluderer tilleggs-
finansiering av nye F-35 kampfly og Joint Strike Mis-
sile, og tar høyde for en videreføring av regjeringens 
krav om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

Endring av Forsvaret bør gjennomføres hurtig, slik 
at man raskest mulig oppnår nødvendig  operativ 
kapasitet, reaksjonsevne og kostnadseffektiv drift. 

For perioden 2017–2020 utgjør økte driftskostna-
der 10 milliarder kroner, hvorav 720 millioner kroner 
er personellrelaterte omstillingskostnader. Inves-
teringer i prioriterte kapasiteter som eksempelvis 

satellitter, overvåkings- og etterretningssystemer, 
modernisering av stridsvogner og kampvogner, an-
skaffelse av kamp- og områdeluftvern og informa-
sjonsinfrastruktur, utgjør 21 milliarder kroner. Dette 
inkluderer også 2,3 milliarder kroner til etterslep på 
materiellvedlikehold og logistikkberedskap. Investe-
ringer i eiendom, bygg og anlegg utgjør 4 milliarder 
kroner. Samlet merbehov i perioden er dermed 35 
milliarder kroner.

Forsvarssjefen anbefaler at forsvarsrammen økes 
med rundt 2,7 milliarder kroner i 2017, for deretter å 
øke til et nivå som er 11,5 milliarder kroner høyere enn 
dagens budsjettnivå i 2020. Samlet sett tilsvarer an-
befalingen en økning på i underkant av 30 milliarder 
kroner i perioden 2017–2020, og vil kreve tilpasning 
av tidspunkt for investeringene for å skyve deler av 
merbehovet til perioden etter 2024.

For perioden 2021–2028 utgjør økte driftskostna-
der 41 milliarder kroner. Investeringer i prioriterte 
kapasiteter som eksempelvis ubåter, strategiske 
etterretningsressurser, helikoptre til spesialstyrkene, 
pansrede og lettpansrede kjøretøyer, overvåkings- 
og etterretningsfly, ubemannede luftbårne fartøyer, 
oppgradering av transportfly og fregatter og anskaf-
felse av nye kystvaktfartøyer, utgjør 49 milliarder 
kroner. Samlet merbehov i perioden er beregnet til 
90 milliarder kroner.

Det anbefales at forsvarsrammen for perioden 
2021–2028 tar utgangspunkt i et nivå som i 2021 
er 11,6 milliarder kroner høyere enn dagens bud-
sjettnivå, og at det deretter økes med 100 millioner 
kroner per år frem til 2028. Dette medfører i sum 
en økning på i underkant av 96 milliarder kroner i 
perioden 2021–2028.

Forsvarssjefen anbefaler effektiviseringstiltak som 
samlet utgjør 14 milliarder kroner (akkumulert) fra 2017 
til 2028, og 22 milliarder kroner i hele 20-årsperioden. 

Kostnadsberegningen av forsvarssjefens anbefalte 
struktur tilsier et totalt merbehov på om lag 175 mil-
liarder kroner i perioden 2015–2034. 

Oppsummering av anbefalt struktur
Den anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet  
i forsvarsministerens oppdrag. 

Satsingsforslag  
ved ytterligere økte  
budsjettrammer
Om rammene økes ytterli-
gere enn det den nøkterne 
strukturen legger opp til, 
foreslås følgende kapasite-
ter i prioritert rekkefølge:

1
Videreføre anti-ubåt-
kapasitet i nye overvåkings- 
plattformer, det vil si ved å 
anskaffe fullverdige  
maritime patruljefly.

2 
Videreføre en struktur på 
seks ubåter og anskaffe 
seks nye fra 2025.

3 
Styrke den landmilitære 
evnen og tilstedeværelsen 
i landet gjennom å opp-
rette en ny brigade med 
tilhørende materiell.

4 
Anskaffe nye helikoptre til 
Hæren.

5 
Øke antallet presisjons-
våpen.
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5 Konsekvenser ved  
videreførte budsjetter

En videreføring av dagens økonomiske 
rammer innebærer at Forsvaret vil 

måtte bygges ned.

NEDBYGGING  
AV FORSVARET

«En gradvis reduksjon i bredden av de militære kapasitetene er følgelig  
uunngåelig, og vil etterlate åpenbare svakheter i Norges forsvarsevne. » 

5
Drifts - og investeringskost-
nadene må reduseres, og 

struktur og baser må bygges bety-
delig ned. Kutt må gjennomføres 
også i den operative strukturen og 
ses i sammenheng med de investe-
ringsmidlene som er tilgjengelig.

5
Brigadeambisjonen i Hæren 
må forlates. Flere bataljoner 

reduseres, anskaffelse og opp-
gradering av stridsvogner gjennom-
føres ikke og én av leirene i Hæren 
fases ut.

5
Sjøforsvarets ubåter, kystkor-
vetter og mineryddere utfases.

5
Det anskaffes færre F-35 til 
Luftforsvaret.

5
HM Kongens garde justeres til 
en redusert bataljonstørrelse.

5
På området kommando og 
kontroll vil virksomheten ved 

Forsvarets operative hovedkvarter 
bli betraktelig redusert og konsen-
treres om overvåking, situasjonsfor-
ståelse og planverksutvikling.

5
Organisering og forvaltnings-
modell vil bli som for anbefalt 

struktur, men med ytterligere per-
sonellreduksjoner.
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  De fleste kapasitetene i Forsvaret er al-
lerede på et kritisk lavt nivå. En videre reduksjon 
i antallet vil verken være operativt forsvarlig eller 
gi nødvendig økonomisk innsparing. En gradvis 
reduksjon i bredden av de militære kapasitete-
ne er følgelig uunngåelig, og vil etterlate åpen-
bare svakheter i Norges forsvarsevne. Militære 
strategier og taktikker er som oftest basert på å 
utnytte slike svakheter hos en motstander. Det 
må derfor legges til grunn at den risikoen man 
tar ved å redusere forsvarsevnen er høyst reell.

Dersom strukturen reduseres fra det anbefalte 
nivået i kapittel 4, vil førstelinjeforsvaret bli så 
uthulet at det vil være snakk om en annen type 
forsvar. Når svakhetene skapes innenfor det som 
betegnes som førstelinjeforsvaret, må risikoredu-
serende tiltak fra allierte veie opp for svakhetene 
i den nasjonale strukturen. Det vil kreve allierte 
styrker på norsk jord til daglig, eller at allierte for-
sterkninger kommer i form av luftbårne systemer 
som kan påvirke strid i frontlinjen svært raskt.

Et forsvar som skal driftes og utvikles med 
utgangspunkt basert på et 2015-budsjettnivå, 
må endres radikalt. Et videreført 2015 budsjett 
vil innebære gradvis avvikling av operative ka-
pasiteter for å kunne sikre forsvarlig drift av de 
prioriterte og gjenværende deler av strukturen. 
Forsvarssjefens råd er da å prioritere evne til selv-
stendig kriseforebygging og krisehåndtering, 
samt bidra til NATO og allierte. 

De etterfølgende tiltakene beskriver konse-
kvensene av å videreføre budsjettene på dagens 
nivå. Tiltakene synliggjør uunngåelige valg og 
dilemmaer knyttet til konsekvensene.

I et nedbygget forsvar konsentreres aktiviteten 
om å løse oppgaver innen maktdiplomati og alliert 
mottak, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse 
og bidrag til NATO. En nasjonal ambisjon om et til-
strekkelig førstelinjeforsvar må forlates, og evnen 
til å håndtere de mest alvorlige sikkerhetspolitiske 
situasjonene vil være svært begrenset.

Følgende kutt vil over tid være uunngåelige i en nedbygget struktur:



Overordnet innretning og operativ evne
Om forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens 
struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.

BASER SOM ANBEFALES VIDEREFØRT

BASER SOM ANBEFALES UTRANGERT

FELLES
Bodin
Jørstadmoen
Akershus
Lutvann
Kolsås
Sessvoll-
moen

FELLES
Åsegarden
Hovemoen
Karljohansvern
Vealøs
Bjerkvik/ 
Elvegårdsmoen
Vågedalen
Kjeller

LAND
Høybuktmoen  
(inkl. grensestasjoner) 
Porsangmoen
Rusta  
(Nye Bardufoss leir)
Setermoen
Rena
Terningmoen
Linderud
Huseby
Heistadmoen
Vatneleiren
Bergenhus
Drevjamoen

LAND
Heggelia
Hellarbogen
Skjold
Grunden 22
Dombås
Setnesmoen
Nærøysund

SJØ
Haakonsvern
Ramsund
Wallemsviken

SJØ
Sortland
Trondenes
Harstad Syd
Madla

LUFT
Sørreisa
Evenes
Ørland
Rygge
Bardufoss
Gardermoen
Værnes
Kuhaugen
Banak

Baser for rednings-
helikopter:
Sola 
Rygge 
Florø
Ørland
Bodø
Banak

LUFT
Andøya
Kjevik

5 Konsekvenser ved  
videreførte budsjetter

  Verken en flat budsjettutvikling basert på et 2015-
nivå eller en budsjettbane med 0,5 prosent reell vekst vurde-
res som tilstrekkelig for å opprettholde langsiktig økonomisk 
bærekraft. En videreføring av et kompensert 2015-budsjett 
innebærer gradvis, kontinuerlig nedbygging av Forsvaret. I en 
slik situasjon vil det kreves fortløpende vurderinger av hvilke 
kapasiteter som operativt sett er mest ønskelige å beholde. 
Samtidig må beslutninger om å redusere aktiviteter eller 
fase ut hele kapasiteter treffes når budsjettene ikke lenger 
er tilstrekkelige til å opprettholde et forsvarlig driftsnivå.

I likhet med den anbefalte strukturen videreføres freds-
tidsevnen til nasjonal myndighetsutøvelse og suverenitets-
hevdelse. Den strategiske evnen til rettidig etterretning, 
overvåking og innhenting av måldata, prioriteres. 

Evnene til å sikre allierte forsterkninger prioriteres så langt 
som mulig. Det må forutsettes at allierte bringer større deler 
av sin egen beskyttelse med seg. 

Selv med en redusert kapasitetsbredde i Forsvaret, er det 
behov for å styrke reaksjonsevne, beredskap og utholden-
heten i de strukturelementer som videreføres. 

Norge kan redusere risikoen knyttet til manglene i for-
svarsevnen ved å tilpasse disse til de kapasitetene NATO kan 
bidra med på meget kort varsel. Fly, særlig kampfly, er den 
kapasiteten NATO kan stille raskt og som vil ha betydelig 
evne til å øke alliansens slagkraft i forsvaret av Norge. Som 
yttergrense i NATO og nabo til Russland, vil Norge ha behov 
for kampfly i det daglige. En nasjonal evne på dette området 
er derfor nødvendig, men ved et redusert ambisjonsnivå for 
Forsvaret må antallet F-35 kampfly reduseres. 

På havet er fregattene med anti-undervannsbåtkapasitet 
fortsatt relevante for å beskytte allierte forsterkninger og 
er dessuten en etterspurt kapasitet i NATO. Forsvarets rolle 
i sjønektelse, det vil si å kunne hindre en motstander å få 
kontroll over et område, styrkes som følge av fregattens 
langtrekkende presisjonsstyrte våpen. Mineklarering utvikles 
som en kystnær kapasitet for å sikre mottak av forsterkninger. 

Mindre bredde i forsvarsstrukturen innebærer betydelige 
reduksjoner av operative avdelinger. Som en konsekvens, 
reduseres også behovet for vernepliktige. Utviklingen vil 
fortsette i hele perioden og setter spørsmålstegn ved om 
verneplikten fortsatt har tilstrekkelig militær verdi. 
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PRIORITERINGER VED YTTERLIGERE ØKTE BUDSJETTRAMMER

Om en slik budsjettsituasjon skulle bli resultatet av de sikkerhets- og 
forsvarspolitiske vurderingene, vil følgende kapasiteter bli prioritert ved 
eventuelle økninger av budsjettene:
1. videreføre artillerikompetanse og anskaffe nytt artilleri til Hæren
2. anskaffe områdeluftvern
3. videreføre eksisterende ubåter
4. anskaffe nye helikoptre til spesialstyrkene

Samlet oversikt over Forsvarets operative struktur i 2024

E  Forsvarets operative  
hovedkvarter

E  Etterretningstjenesten
E  Forsvarets spesialstyrker
E  Forsvarets logistikk-

organisasjon
E  Cyberforsvaret
E  Forsvarets sanitet 
E  Felles NATO luft- og 

 bakke-overvåking 
E  Felles strategisk  

 lufttransport (C-17) 

E  Taktisk landkommando
E  Telemark bataljon
E  Panserbataljonen
E  Etterretningsbataljonen
E  Grensevakten
E  HM Kongens Garde

E  Nasjonal territoriell  
kommando 

E  10 Heimevernsdistrikter 
E  Innsatsstyrker  

(3000 soldater)
E  Områdestruktur (30 000  

soldater)

E  Taktisk sjøkommando
E  5 fregatter med 6 NH90
E  5 minerydderteam
E  1+2 logistikkfartøy
E  4 bordingsteam
E  4+4 Ytre Kystvakt med 8 NH90
E  5 Indre Kystvakt
E  Logistikkbase Sjø

E  Taktisk luftkommando 
(NAOC)

E  Kontroll- og varslings-
stasjon

E  Mobil luftkontrollenhet
E  Kontroll- og varslingskjede
E  Hovedbase kampfly
E  Baseforsvarsstridsgruppe
E  Hovedbase overvåking/ 

fremskutt base for kampfly
E  42 F-35 kampfly
E  4 overvåkingsfly
E  Ubemannede luftsystemer
E  14 NH90 maritime  

helikoptre
E  Bell 412 helikoptre for  

spesialstyrkene
E  16 redningshelikoptre
E  1 NASAMS luftvernbataljon
E  4 C-130J transportfly
E  Logistikkbase Luft

LAND
LAND

FELLES
SJØSJØ

LUFT
LUFT

LAND
LAND

FELLES
SJØSJØ

LUFT
LUFT

LAND
LAND

FELLES
FELLES

SJØSJØ
LUFT
LUFT

LAND
LAND

FELLES
SJØSJØ

LUFT
LUFT
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