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Forsvar for trygghet
’Forsvar for trygghet’ er en sluttrapport fra ordskiftet Forsvarslinjer.  
Den omhandler det sammensatte trusselbilde vi står ovenfor, og hva det 
krever av styrket beredskap – fra og i hele samfunnet – for å skape sikkerhet 
og bidra til trygghet. I hverdagen og for framtida.

Rapporten tar særlig for seg behovet for nytenking omkring behovet for 
samlet beredskap for og forsvar av det norske samfunn – innbyggerne og 
demokratiet: våre verdier – og hvordan samfunnets samlede ressurser best 
mulig kan styres og samordnes for å oppnå størst mulig effekt for sikkerhet  
og trygghet.

Prosjektet Forsvarslinjer ble i 2014 initiert av Norges Offisersforbund (NOF), 
med deltakelse fra Norsk Tjenestemannslag Forsvaret (NTL). 

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra LO, LO-Stat og Forsvarsdepartementet (FD). 
Rapporten er utgitt med støtte fra FD.

Se også: 
www.forsvarslinjer.no

http://www.forsvarslinjer.no/
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LESEGUIDE
Dokumentet ‘Forsvar for trygghet. Totalberedskap mot trusler’ 
omfatter en rekke tema og enda flere problemstillinger. De henger 
sammen under fellesnevneren trygghet. Hvordan skape en størst 
mulig opplevd trygghet i samfunnet, gjennom sikkerhet fremmet 
av et stort antall aktører; sivile og militære, offentlige, private og 
frivillige.

DEL I: SAMFUNNET
Etter innledende introduksjoner til problemstillingen og innspill til 
tenkingen, tar rapportens del I for seg samfunnssituasjonen, med 
behov for å etablere et sammensatt trusselbilde for å kunne utføre 
en samordnet trusselvurdering – som grunnlag for samhandling.

DEL II: BEREDSKAPEN
Samlet beredskap – totalberedskap – er nøkkelen til større 
trygghet og sikkerhet, og innebærer også en nødvendig større 
samordning mellom aktører, på flere områder, for å skape et 
tryggere samfunn, inkl. tryggere lokalsamfunn. Det må tenkes 
baser og logistikk, og samvirketrening.

DEL III: FORSVARET
Tyngdepunktet for samfunnets samlede sikkerhet og trygghet 
skapes av det militære forsvaret, av militærmakt. Forsvaret er i 
2015–16 mye debattert forut for ny langtidsplan, og rapporten 
reiser i denne delen en rekke spørsmål – og argumenterer for en 
stødig retning for Forsvaret.

DEL IV: STYRINGEN
Statens fremste oppgave er å skape sikkerhet og trygghet. Det 
krever politisk styring. Den røde tråden i dokumentet er hvordan 
samfunnets samlede ressurser kan utnyttes best mulig, med en 
størst mulig politisk og ressursmessig samordning, for å løse dette 
samfunnsoppdraget.

DEL V: VEDLEGG
Blant vedleggene hører en serie intervjuer med tunge aktører, 
som fra respektive ståsteder belyser en del av de mest relevante 
problemstillingene.
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 verdier 
+ vilje

= evne

+ ressurser 
+ aktører

= spillerom

+ samvirke 
+ samordning 
+ styring

= sikkerhet

+ bevissthet 
+ beredskap

= TOTALBEREDSKAP

= TRYGGHET

A.2 Oppsummering – anbefaling 

Forsvarslinjer trengs for å verne samfun-
nets grunnleggende verdier. Nye forsvars-
linjer – med alle midler, av alle aktører. Som 
bygger total beredskap og skaper samlet 
evne. Som er tuftet på bevissthet om ver-
diene som skal forsvares: Med vilje som 
forutsetning for evne. 

Forsvarslinjer som prosjekt belyser sentrale problemstil
linger knyttet til trygghet, sikkerhet og beredskap. For
svarslinjer er et ordskifte. Det reiser en serie berettigede 
spørsmålsstillinger, antyder løsningsretninger, og  anbe
faler i noen grad tiltak.

Forsvarslinjer bygges over tid – og av mange aktører. Trygg
het må tuftes på beredskap, og beredskap krever  bevissthet: 
I befolkningen og hos politikerne; lokalt og enda mer 
sentralt, der det må tydeligere politisk styring til: Styring av 
samfunnets samlede ressurser for økt trygghet.

Forsvarslinjer utfordrer de politiske partiene: Partiene 
som i 2016 er i gang med sine nye valgprogrammer, og 
som i 2017 skal føre en ny stortingsvalgkamp. Det ny - 
valgte Stortinget må sette trygghet og sikkerhet øverst 
på sin dagsorden, og se alt i en trygghetssammenheng.

Forsvarslinjer setter militærmakten – Forsvaret – inn i en 
sammenheng hvor oppgaven først og fremst er å bidra til 
trygghet gjennom sikkerhet. Forsvarets funksjon er å for
hindre krig, ikke vinne krig. Derfor må Forsvaret styrkes 
for å utgjøre en troverdig krigsforebyggende terskel.

Forsvarslinjer er særlig opptatt av folkelig vilje: Av vilje til 
forsvar, sikkerhet og trygghet, med militære og ikkemilitære 

midler. Forsvarsevne kan ikke kjøpes, den må villes. For-
svarsevne forutsetter forsvarsvilje – også til å investere det 
tryggheten koster, og å stille opp når det kreves.

Forsvarslinjer framholder nødvendigheten av politisk 
vilje: En vilje for å sikre solid kunnskap og samlet oversikt, 
til å se realitetene – med et svært sammensatt trusselbilde 
– som et grunnlag for politisk prioritering. Til å ta politisk 
ansvar, til å styre på nasjonalt, sektorovergripende nivå.

Forsvarslinjer utfordrer det politiske miljø: Norge 
trenger en ny, samlet tilnærming, med klare priorite-
ringer og stødig styring – nedfelt i en nasjonal strategi 
for trygghet og totalberedskap. Et offentlig utvalg må 
snarest nedsettes for å gjøre grunnarbeidet.

Forsvarslinjer setter to begrep i sentrum: TRYGGHET i 
bredest mulig forstand – som kan skapes bare gjennom en 
størst mulig beredskap: TOTALBEREDSKAP.

TRYGGHET
Trygghet er altomfattende. En opplevd følelse av en så 
langt mulig reell trygghet på alle livets og samfunnets 
områder: Fra trygghet i hverdagen til sikkerhet for landet. 
Trygghet skapes i det daglige og over tid, med politiske og 
økonomiske, militære og ikkemilitære midler. 
Trygghet bygges på verdier og vilje.

TOTALBEREDSKAP
Beredskap er forutsetningen. En samlet beredskap som 
trekker på alle samfunnets relevante ressurser, uavhengig 
av om de er sivile eller militære, offentlige, private eller 
frivillige – og som er reelt sektorovergripende. Totalbered
skap har et militært forsvar som sitt tyngepunkt. 
Totalberedskap bygges på samordning og styring. 



FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)4

Samfunnet
 
Hva har vi å forsvare?
Se side 6–8; 20–21

Hvilke trusler står vi overfor?
Se side 24–25; 36–37

Hvilken oversikt har vi?
Se side 38–43

Hva skal vi gjøre?
Se bl.a. side 26–28

Beredskapen
 
Hvilken beredskap trenger vi?
Se side 46–47; 20–21

Har vi instrumentene?
Se side 44; 63–66

Har vi infrastrukturen?
Se side 58–63; 67–72, 80–85

Hva er løsningen?
Se bl.a. side 54–57

OPPSUMMERING:

Forsvarslinjer minner om statens fremste oppgave: 
Sørge for landet sikkerhet og borgernes trygghet – og at 
trygghet må være premissgivende for nasjonal politikk. 
Trygghet må være førende for politisk prioritering og 
samfunnsplanlegging. 

Forsvarslinjer setter samfunnets verdier i sentrum:  
De må være styrende for sikkerhetspolitikk, beredskap og 
forsvar. Grunnleggende verdier – forsvar av demokrati og 
frihet – er fundamentet for forsvarsvilje, som igjen er en 
forutsetning for forsvarsevne.

Forsvarslinjer peker på et svært sammensatt trusselbilde: 
Med spennvidde fra de hverdagslige, via de ekstraordinære 
til de ekstreme hendelser. Dette svært komplekse risiko 
og trusselbildet krever en samordnet trusselvurdering og 
samhandlende innsats.

ANBEFALING:

1.  Sikkerhet og trygghet må settes fremst – som kjernen 
– i all politikk og samfunnsutvikling.

2.  Norge må få en nasjonal strategi for trygghet og 
totalberedskap – med tilhørende planverk.

3.  Samfunnet må ha et samlet – samordnet – trusselbilde 
for å kjenne risiko og prioritere tiltak.

4.  Styresmaktene må foreta en samordnet – sektor
overgripende – og løpende trusselvurdering.

5.  Samfunnet trenger samordning av – samhandling 
mellom – alle relevante samfunnsaktører.

Forsvarslinjer anfører at beredskap er krevende: 
Et sammensatt trusselbilde og kravet om trygghet fordrer 
en mer samlet og samordnet beredskap, ved hjelp av alle 
relevante aktører; militære og sivile, fra alle sektorer:  
en totalberedskap.

Forsvarslinjer mener at beredskap krever bevissthet: 
Betryggende beredskap – nasjonalt, regionalt og lokalt – 
fordrer kunnskap om risiko, forebygging og håndtering. 
Flere trenger opplæring, bl.a. gjennom en ny type 
førstegangstjeneste.

Forsvarslinjer understreker verdien av samvirke:  
Fra et fokus på forsvar og politi må alle aktuelle aktører 
identifiseres og trenes. Det må etableres systemer – og 
fysiske anlegg – for tverrsektorielt operativt samvirke, 
nasjonalt og lokalt.

1.  Totalberedskap etableres som tilnærming til en styrket 
nasjonal, regional og lokal beredskap. 

2.  Verneplikten gis større bredde for å bidra til styrket 
beredskap og bevissthet – i flere sektorer.

3.  Et nasjonalt nett av baser for beredskap, for ulike 
formål og forskjellige aktører, opprettes.

4.  Et nasjonal samvirkesenter, og flere regionale/lokale 
anlegg, for trening og øving etableres.

5.  Et reelt, sektorovergripende og samordnet, forsvar mot 
angrep i cyberdomenet må utvikles.

6.  En ny nasjonal logistikkfunksjon for å betjene statlig 
sektor etableres ut fra/innen Forsvaret.
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Forsvaret
 
Hvilket forsvar trenger vi?
Se side 16; 92–93

Har vi evnen?
Se side 104–107; 112–114; 115–117

Har vi viljen?
Se side 96–97; 120–122; 152

Hva er modellen?
Se bl.a. side 98–103; 108–111

Styringen
 
Har vi styring på ressursene?
Se side 138–139; 144–151

Har vi politisk vilje?
Se side 14–15; 152

Har vi kontroll?
Se side 153–156; 176–178

Hva kan gjøres?
Se særlig side 9–12

OPPSUMMERING:

Forsvarslinjer setter Forsvaret i sentrum for sikkerhet:  
Militærmakten er ett – og det tyngste – tryggingsinstru
mentet; kjernen i totalberedskapen og styrken til for
svarslinjene. Forsvaret må styrkes, med økt reaksjons 
og stridsevne, og større volum. 

Forsvarslinjer vil videreføre et tydelig terskelforsvar: 
Det krigsforebyggende terskelforsvaret, med en sterk 
landmakt og troverdig territoriell terskel som fundament. 
Alle operative deler av Forsvaret må være utrustet og trent 
for å kunne føre krig.

Forsvarslinjer vil forankre Forsvaret sterkere i folket: 
Forsvarsevne forutsetter forsvarsvilje, og forsvarsviljen 
fordrer en bedre kontakt – en sterkere kontrakt – mellom 
folk og forsvar. Forsvarskultur og industri er virkemidler 
for knytte tette bånd.

ANBEFALING:

1.  Norge må styrke sitt nasjonale militært forsvar  
– styrt av operative behov.

2.  Forsvarets volum må økes – både for å sikre 
utholdenhet og sterkere forankring i folket.

3.  Forsvaret må være et krigsforebyggende terskelforsvar, 
med en troverdig territoriell basis.

4.  Forsvaret må ha tilstrekkelig operativ kapasitet – i alle 
domener – til faktisk å kunne føre krig.

5.  Norge må styrke tilrettelegging for mer omfattende 
alliert trening og øving, særlig i nord.

6.  Forsvaret av hovedstaden og storbyene må styrkes, 
særlig med forsterking av Heimevernet.

7.   Forsvaret av kysten må opprettholdes, uten avvikling 
av eksisterende operative kapasiteter.

8.  Maritim overvåking videreføres etter en 
gjennomvurdert samlet kapasitets og baseløsning.

Forsvarslinjer etterlyser samlet styring med ressurser: 
Samfunnets samlede investeringer i sikkerhet og 
trygghet må skape større effekt – gjennom bedre sentral 
prioritering og styring, med basis i en nasjonal strategi og 
overordnede planverk.

Forsvarslinjer ser ikke god nok politisk styring:  
Det må en overordnet, sektorovergripende koordine
ring til for å skape økt effekt og trygghet. Sentrale 
styringsinstrumenter, også knyttet til Stats ministerens 
kontor, må vurderes. 

Forsvarslinjer er ikke trygg på tryggingseffekten: Nasjonen 
fører ikke tilstrekkelig systematisk tilsyn med alle 
tryggingsinstrumenter, aller minst Forsvarets faktiske evne 
til å løse sine oppdrag. Det er behov for bedre demokratisk 
kontroll.

1.  Politiske myndigheter, på alle nivåer, må systematisk ha 
sikkerhet og trygghet på dagsorden.

2.  Samfunnets samlede ressurser må samordnes og styres 
for å skape mer sikkerhet og trygghet.

3.  Sektorovergripende, sentral – politisk og faglig – 
styring må skje ut fra en nasjonal strategi.

4.  Norge trenger et nasjonalt sikkerhetsråd for å gi samlet 
råd og bidra til overordnet styring.

5.  Norge må vurdere å oppette en samlet – sektorover
gripende – nasjonal operasjonssentral.

6.  Det trengs bedre offentlig tilsyn med forsvars og 
sikkerhetsektoren for å skape trygghet om sikkerheten.
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A.3   Verdier å forsvare 
Vilje til forsvar 
Veivalg å ta

VI HAR MYE Å FORSVARE: Framfor alt friheten vi gjenvant i 1945, og 
som aldri må tas for gitt. Den gikk tapt i 1940, og de neste fem åra 
viste hva fraværet av frihet innebærer. Det betyr også fravær av 
enhver trygghet. Å forsvare friheten koster. Vi har ikke råd til å la 
være.

VI HAR MYE Å TRYGGE: Framfor alt verdiene vi bygger samfunnet 
på, og den velferd vi tar for gitt. Verdier som ligger til grunn for 
den velstand som er skapt nettopp etter krigen, med den velferd 
vi alle nyter godt av. Å trygge verdier koster også. Det krever sterk 
bevissthet. 

Tar vi friheten for gitt høyner vi risikoen. Glemmer vi tryggheten øker sårbarheten. 
Kanskje har vi for lenge gjort nettopp dét: Glemt at frihet ikke er noen selvfølge, 
at trygghet ikke kommer av seg selv. Dagens generasjoner som har vokst opp i 
Norge har ikke opplevd ufrihet og utbredt fattigdom, usikkerhet og utrygghet 
som samfunn. Desto viktigere er det å øke bevisstheten om at verken frihet eller 
trygghet er selvsagt. Friheten må forsvares, tryggheten må sikres.

’Aldri mer 9. april’ var et selvsagt slagord – et styringssignal for hele samfunnet 
– i åra etter krigen. Basert på en kollektiv erfaring som skapte bevissthet, med 
forståelse for hva som kreves av beredskap for å bevare freden, for å forsvare 
friheten. Hvilken vilje som må til for å verne om verdiene. Hvilken evne som trengs 
for å forsvare dem – også militært. 

Dessverre har vi fått en ny, skjebnetung dato å legge oss sterkt på minnet: 

’Aldri mer 22. juli’ er like viktig, og de to må settes ved siden av hverandre, som to 
sider av samme sak: 9. april må minne oss om at vi ikke kan senke den militære 

beredskapen, la forsvarsevnen forvitre – hvis friheten skal sikres. 22. juli må minne 
oss om at vi ikke kan senke den allmenne bevisstheten, la den sivile beredskapen 
forbli utilstrekkelig – hvis tryggheten skal opprettholdes.

Det er en krevende oppgave. Det er hovedutfordringen for samfunnet, 
hovedoppgaven til staten: Skape trygghet, sikre friheten, forsvare verdiene. 

Verdier å forsvare
Da vi åpnet ordskiftet Forsvarslinjer valgte vi 9. april som lanseringsdato. Selvsagt 
ikke tilfeldig. Advokat Geir Lippestad åpnet debatten. Selvsagt ikke et tilfeldig valg. 
Innlegget står på side 20–21 i denne rapporten – og det står seg godt. Slik 9. april 
er like aktuelt når det kommer til å måtte være beredt, også forberedt på militær 
aggresjon, er 22. juli høyst relevant for å være bevisst, også for å sikre samfunnet 
mot kriminell terror. Med overfallet i 1940 mistet vi friheten, med terroren i 2011 
forsvant – som Lippestad skriver – tryggheten. 

Vi kan bli rammet igjen. Terroren har fortsatt andre steder i Europa og i verden 
for øvrig. Terror kan igjen ramme Norge. Krig føres fortsatt – også i Europa, og i 
vårt utvidede nærområde, med konsekvenser også for oss. Krig kan igjen komme til 
Norge, eller: Norge kan bli viklet inn i krig. Dette må vi være bevisste på, dette må vi 
ha en beredskap for. Både krig og terror – og mange andre trusler. Som samfunn må 
vi være forberedt – beredt overfor et sammensatt trusselbilde.

Forsvarslinjer fokuserer på trygghet, den kvalitet som mer enn noe kjennetegner 
et godt samfunn. Så trygt, så sikkert, som det med rimelighet kan la seg gjøre å bli. 
Trygghet handler om mye mer enn å redusere frykten for krig eller terror, for det 
eksepsjonelle eller så gar eksistensielle. Trygghet handler også – og først og fremst 
– om å skape et trygt og godt samfunn i det daglige liv. Hvor hver enkelt kan oppleve 
størst mulig trygghet for seg og sine: for at det finnes arbeid og helsetilbud, at en 
kan betale boliglånet og beholde hjemmet, at en kan føde trygt og ferdes sikkert. 
Føle seg – og være – trygg både hjemme og ute. 
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Vi må forstå hva vi har å verne. Vi må alltid ta utgangspunkt i hva vi som samfunn 
har å forsvare. Så må vi se på hva vi skal forsvare oss mot – og med. Først må vi 
skjønne verdien av våre grunnleggende verdier: Frihet og demokrati, sikkerhet og 
trygghet, velferd og velstand, samhold og solidaritet. Evner vi å forstå verdien av 
disse umistelige verdiene ser vi bedre betydningen av å bygge opp et reelt forsvar, 
tuftet på sterk beredskap – en totalberedskap. Militært og sivilt.

Et forsvar av verdier, enten det føres med militære eller ikkemilitære midler, 
må selv være sterkt verdiforankret. Det stiller krav til oss som samfunn, og til de 
tryggingsinstrumenter vi holder oss med, framfor alt den statlige voldsmakten: 
Forsvaret og Politiet – to tyngdepunkt i forsvarslinjene for trygghet.

Vilje til forsvar
Forsvarslinjer er et gammelt militært begrep: Fysiske fortifikasjoner som skal 
hindre en angriper adgang. Franskmennene hadde Maginotlinja, vi hadde Lyngen
linja. Den første var verdiløs. Den andre ble heldigvis aldri testet. Dermed holdt den 
også – den bidro til å sikre freden.

Vi trenger fortsatt forsvarslinjer. Men ikke bare militære, og så visst ikke bare 
fysiske. Moderne forsvarslinjer må være fleksible, de må være både fysiske og 
virtuelle, de må bestå av både militære og sivile mekanismer og aktører, og ikke 
minst: de må også være mentale. Vi redegjør for tenkingen omkring dagens 
forsvarslinjer bl.a. på side 14–15. Vi følger opp med å se på hvilke trusler vi trenger 
nye forsvarslinjer for å møte (se bl.a. illustrasjon side 37) og hva som skal til – av 
både bevissthet og beredskap (jf. figur side 47). 

Tradisjonelle forsvarslinjer var militære. De nye må være sammensatte, med 
Forsvaret som kjerne. Det er tyngdpunktet i krise og krig, men av stor verdi også i 
fredstid, som ved naturkatastrofer. Når hele ordskiftet har vært kalt Forsvarslinjer 
er det for å bidra til bevissthet omkring nødvendigheten av fortsatt å bygge slike – 
og hva det krever i dagens samfunn. Moderne forsvarslinjer fordrer en tilnærming 
til risiko, sårbarhet og trusler basert på en større helhet, med mindre tydelige 
grenser mellom det militære og ikkemilitære, det fysiske og virtuelle, mellom 
militære og kriminelle anslag – fra soldater, terrorister og hybridkrigere – enn 
noen gang før. Derfor må det søkes andre og bredere, mer helthetlige, løsninger – 
fra politikk og planer til systemer og iverksetting. Og det må planlegges, opereres 
og styres på tvers av samfunnssektorer, og ikke minst: over enkeltsektorene i 
statsforvaltningen.

Vi trenger en ny totalberedskap. Som er mest mulig sømløs sivil–militær, og 
med en størst mulig del av samfunnet som direkte delaktig – som samhandlende 
samfunnsaktører, inklusive bidrag fra privat og frivillig sektor. Vi redegjør for 
tankegangen bak totalberedskapen i en egen artikkel på side 54–57. Totalberedskap 
går utenpå det gamle totalforsvarskonseptet. Det ble til for å mobilisere hele 
samfunnet for krig. Totalberedskapen skal – og må – mobilisere hele samfunnet til 
forsvar for vår samlede trygghet, våre felles verdier.

Det krever et sammensatt forsvar, et forsvar med liten f som omfatter store 
deler av samfunnet. Her er det militære forsvaret, Forsvaret med stor F, bare 
én – men en svært viktig! – del, slik vi redegjør for på side 30–31. Fra et samlet 
trygghetsperspektiv er Forsvarslinjer mest av alt opptatt av hvordan vi kan få 
størst mulig effekt – best mulig trygghet og sikkerhet – ut av samfunnets samlede 
ressurser: sivile og militære, offentlige, private og frivillige. Det krever bevissthet 
om hva vi står overfor, inklusive en samordnet trusselvurdering og en overordnet 
styring av ressursene, slik vi løfter fram i rapportens del IV: Styringen. 

Evne til forsvar fordrer vilje til forsvar. Forsvarsevne krever forsvarsvilje, på den 
militære så vel som sivile side. Er vi klare til å ta inn over oss hva som truer frihet, 
sikkerhet og trygghet? Er vi rede til å ta de tak som kreves for å forsvare friheten, 
styrke sikkerheten og øke tryggheten? Politisk og økonomisk? Vi kan kjøpe oss 
evne: Utrustning og årsverk, kapasitet og kompetanse. Men det vil ikke holde i det 
lange løp. Vi som nasjon, som folk, må ville frihet og demokrati, forsvar og trygghet. 
Uten folkets forsvarsvilje ingen reell forsvarsevne, verken militært eller ikke
militært – og vilje kan ikke kjøpes.

Det er et definisjonsspørsmål hvilke ressurser som skaper sikkerhet og trygghet. 
Uansett vet vi ikke hvor mye vi bruker. Kanskje er det alt for lite, risikoen tatt i 
betraktning. Kanskje er det nok, eller så gar alt for mye – fordi ressursene ikke 
brukes riktig, fordi de er for dårlig samordnet. Det er i hvert fall ingen svært dristig 
hypotese å framsette, at vi kan skape større trygghet med de midlene vi allerede har 
og bruker, gjennom bedre samordning – bl.a. av baser og logistikk, trening og øving.

Veivalg å ta
Mye har skjedd og atskillig er gjort siden Willochs sårbarhets  utvalg la fram sin 
anbefaling i 2000. Samfunnets sårbarhet er ikke blitt mindre siden da. Mye er 
debattert, en del er tatt tak i – og mye mer burde vært gjort – også etter terror
angrepene i 2011. Hva har vi lært? Hvorfor lærer vi ikke?
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9. april ga oss en lærepenge. Vi var ikke beredt. Militær makten var neglisjert, 
Forsvaret bygd ned til det var for sent å bygge forsvarsevnen opp igjen. Det kostet 
oss dyrt. Okkupasjonen lærte oss verdien av frihet – og at det koster å forsvare 
den. I etterkrigstida investerte vi, som et økonomisk langt fattige land, mye i vårt 
militære forsvar; mye mer enn vi synes å være villige til i dag – når usikkerheten, 
utryggheten, igjen siger inn over oss. I den grad vi evner å se det. 

Forsvaret er bygd kraftig ned, og vi står ikke sterkt rustet til å forsvare oss militært.  
Når Forsvarets framtid nå er til debatt står vi ved et veivalg: Ta oss råd til et reelt, 
nasjonalt forsvar – et troverdig terskelforsvar med tydelig tilstedeværelse der 
risikoen for konflikt er størst – eller gjøre oss enda mer avhengig av alliert 
unnsetning? Samtidig som vi skal og må investere i luftmakt og sjømakt, i kampfly 
og ubåter: Er vi villige til å la grunnlaget for den troverdige krigsforebyggende 
terskelen – landmakten skapt av Hæren – forvitre ytterligere? Tør vi velge høy
teknologiske løsninger og knapt ha råd til soldater? Eller må vi innse at troverdig 
utholdenhet også krever volum: soldater på bakken? Som i tillegg bidrar til folkelig 
forankring, til den avgjørende samfunnskontrakten mellom folk og forsvar? 

Det er et verdivalg, et veivalg; et spørsmål om vilje. For lite nå kan fort være for 
sent; uopprettelig i overskuelig framtid.

22. juli var en vekker. Vi var ikke beredt. Beredskapen var neglisjert, samvirke
evnen virket ikke, den var ikke godt nok testet, godt nok trent og øvd. Det kostet 
oss dyrt. De drepte og skadde i regjeringskvartalet og på Utøya minner oss om hva 
trygghet er – og ikke er. Hvor sårbare vi er, som individer og samfunn. Forsvaret mot 
terror, forsvaret av verdier, krever mye, og mer enn hva vi til nå har tatt inn over oss. 
Med mye mer – og mye annet – enn bare et militært forsvar.

Politiet er styrket, men den sivile og samlede beredskap er åpenbart ikke styrket 
nok, ikke bredt nok. Vi trenger en sterk justissektor med et sterkt politi; vi trenger 
sterkere samordning mellom sikkerhetstjenestene. Mest av alt trenger vi en styrket 
bevissthet, både om hvilke verdier vi har og som står på spill – og hva det er verdt 
å verne dem. Hele samfunnet må engasjeres og bevisstgjøres i kampen for frihet, 
sikkerhet og trygghet. Enten trusselen er terror eller tsunami, ran eller ras, eller 
den vi ikke direkte kan forberede oss på, men må være beredt til å møte, når den 
dukker opp der den kommer: Trussel X. Er vi villige til å innta en annen tilnærming 
til total beredskap og samlet innsats? Er vi klare for samordnet bruk av samfunnets 
ressurser, med tydelig styring? Er vi villige til å investere mer, om nødvendig? 

Det er et verdivalg, et veivalg; et spørsmål om vilje. For lav bevissthet nå, for mye 
utredning og for lite handling, kan bli dyrt.

Oslo, 20. september 2016 
Egil André Aas 
Forbundsleder 
Norges Offisersforbund (NOF)
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 10 punkter for økt trygghet
NY TENKING – NYE TILTAK – NY TOTALBEREDSKAP

•  Beredskapen må styrkes skal tryggheten sikres:  
På alle samfunnsområder, men mest av alt samlet og  
samordnet – som en total beredskap for trygghet. 

•  Tryggheten utfordres stadig på mange måter:  
Av risiko i hverdagen via trusler om eksepsjonelle hendelser 
til frykt for at en eksistensiell situasjon kan oppstå.

•  Truslene er mange, sammensatte og reelle:  
Med terror som en åpenbar mulighet og krig som en mer 
 usannsynlig utsikt – som likevel ikke kan eller må utelukkes. 

Sikkerhet krever kunnskap; trygghet er totalitet. Opplevd trygghet bygger på 
et fundament med sosial sikkerhet for den enkelte og fysisk sikkerhet i samfunnet. 
Det fordrer samlet kunnskap som gir oss oversikt over farene, og grunnlag for å 
utvikle de mekanismer som skal håndtere truslene. Trygghet bygger på tillit, og 
tilliten til myndighetene må sikres.

Trygghet er fundamentalt; trygghet er krevende. Sikkerhet og trygghet er 
statens fremste oppgave. Det er forutsetningen for en stabil utvikling av samfunnet 
og et godt liv for innbyggerne. Trygghet må, for alle og alltid, være politikkoppgave – 
samfunnsoppgave – nummer én. Stilt overfor et komplekst og krevende trusselbilde 
krever trygghet samordnet innsats.

Trusselbildet er komplekst; trygghet fordrer tiltak. For å skape reell sikkerhet 
og opplevd trygghet må det en ny politisk forståelse til, med mer helhetlig tenking, 
planlegging og handling. Det må en sektorovergripende tilnærming på plass, med 
et samordnet trusselbilde, en nasjonal strategi for trygghet – og en nasjonal lang
tidsplan for totalberedskap og trygghet.

Prosjektet Forsvarslinjer har tatt for seg dagens trusselbilde og tilnærming,  
systemer og mekanismer for å skape sikkerhet og trygghet. Prosjektet argumenterer 
for at det må etableres sterkere totalforsvarslinjer for en bedre samfunnsberedskap. 
Forsvarslinjene må være både fysiske og virtuelle, bygd på en sterk bevissthet som 
forutsetning for en solid beredskap.

For å skape et tryggere samfunn har Forsvarslinjer satt opp  
ti punkter for trygghet:

 1.  Trygghet som politisk målsetting 

 2. Trusselvurdering som felles grunnlag

 3. Trygghetsplanlegging som politisk ramme

 4. Trygghetsprioritering som nødvendighet

 5.  Totalberedskap som strukturtilnærming

 ---

 6. Strategisk forståelse som plattform

 7. Sektorovergripende samarbeid som tilnærming

 8. Samvirke som operativ forutsetning

 9. Samlet styring av ressurser som funksjon

 10. Styrking av Forsvaret som fundament
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Fem politiske punkter:
Trygghet som politisk målsetting 
Politikken må sette trygghet først. Trygghet må defineres, forstås og innarbeides som selve 
fundamentet for all samfunnsutvikling, og følgelig: for all politikk og planlegging. Å skape 
størst mulig grad av faktisk sikkerhet og opplevd trygghet for befolkningen – der folk bor og 
jobber – er myndighetenes aller fremste oppgave, og må ligger til grunn for tenking og tiltak. 

Trusselvurdering som felles grunnlag
Truslene må forstås som en helhet. Truslene mot samfunnets sikkerhet og trygghet må kjennes 
og forstås som et felles anliggende, uavhengig av sektorer, og av aktører, arenaer og ansvar. Størst 
mulig sikkerhet forutsetter kunnskap om truslene: hvem og hva, hvor og hvordan. Samlet forsvar 
forutsetter et samordnet, sektorovergripende trusselbilde, og en samlet vurdering, også i sanntid.

Trygghetsplanlegging som politisk ramme
Planlegging må alltid omfatte trygghet. Sikring av samfunnet, vern av verdier og trygghet 
for innbyggerne forutsetter samordnet planlegging. Trygghetsdimensjonen må være politisk 
forstått, tuftet på en nasjonal strategi. Politiske føringer må, gjennom lovverk og forvaltning, 
omsettes i helhetlig planpraksis og samordnet beredskap, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Trygghetsprioritering som nødvendighet
Trygghet må alltid prioriteres først. Sikkerhet og trygghet fordrer prioritering i alle sektorer – 
og mellom sektorer; innen politikk og planlegging samt praktiske tiltak. Ved å sette trygghet først 
vil sikkerhets- og tryggingstiltak måtte ha forrang når interesser og hensyn kommer i konflikt. 
Prioriteringer må tuftes på en helhetlig vurdering av samlede utfordringer. 

Totalberedskap som strukturtilnærming
Beredskapen må bygge på totaltenking. Sikkerhet og trygghet forutsetter forståelse for 
foreliggende trusler, forebygging av risiko, og beredskap ved hendelser basert på bevissthet 
om tryggingsbehov. Samfunnets samlede beredskapsressurser, fra alle sektorer – definerte og 
anerkjente så vel som udefinerte, men reelle – må skape en ny totalberedskap.

1
2

3
4

5
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Fem operasjonelle punkter:
Strategisk forståelse som plattform
Strategi må etablere basis. Trygghet må, som overordnet samfunnsmål, danne grunnlaget 
for en sektorovergripende politisk tilnærming som sikrer felles forståelse for trusler og tiltak, 
og en nødvendig koordinering av innsatsen. Det må utarbeides en nasjonal strategi for et 
trygt samfunn, som plattform for en samfunnsutvikling som setter verdier i sentrum.

Sektorovergripende samarbeid som tilnærming
Samarbeid må krysse grenser. Trygghet og sikkerhet skapes gjennom samarbeid på tvers 
av statlige sektorer, innenfor offentlig sektor forøvrig, og mellom offentlig, privat og frivillig 
sektor. Det må anspores til bredt samarbeid mellom flest mulig aktuelle aktører i relevante 
samfunnssektorer, med særlig vekt på samordning og samvirke på lokalt nivå.

Samvirke som operativ forutsetning
Samvirke er avgjørende. Trygghet og sikkerhet forutsetter et effektivt operativt samvirke 
mellom aktørene som med respektive roller, erfaring og innsatsmidler skal løse sine avklarte, 
komplementære roller. Et mest mulig sømløst samvirke forutsetter ikke bare avklarte roller, 
men en forutgående tilrettelagt trening og utført øving med bredest mulig deltakelse.

Samlet styring av ressurser som funksjon
Styring er maktpåliggende. Trygghet og sikkerhet fordrer investeringer i alle samfunnssektorer; 
framfor alt ved hjelp av fellesskapets midler. For å sikre størst mulig effekt av samfunnets samlede 
ressurser, og for å nå det ønskede trygghetsnivå, må det en tydelig overordnet, politisk og operativ 
styring til – basert på nasjonale strategier og planer.

Styrking av Forsvaret som fundament
Forsvaret er fundamentet. Trygghet og sikkerhet er statens viktigste oppgave, og 
Forsvaret er statens tyngste tryggingsinstrument. Det er maktpåliggende å ha et militært 
forsvar med reaksjonsevne, utholdenhet og stridsevne som selve fundamentet for total   
beredskapen – med reell evne til forsvar av trygghet.

6
7

8
9
10
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FORSVAR FOR – FORSVAR MOT

Verdier og vilje som fundament

Prosjektet Forsvarslinjer retter søkelyset på samfunnets samlede forsvar; et forsvar med liten f. 
I denne totaliteten, i den nødvendige totalberedskapen, er det militære forsvaret, Forsvaret med 
stor F, det operative tyngdepunktet: I kraft av sin funksjon og styrke er Forsvaret det fysiske 
fundament for samfunnets sikkerhet og befolkningens trygghet. 

Forsvarslinjer må bygges og styrkes – med bevissthet og beredskap – for å skape et sterkt 
forsvar. Men mer enn å fokusere på hva Forsvaret – og forsvarslinjene med alle aktører – skal 
forsvare oss mot, må det ses på hva som faktisk skal forsvares: De verdier, det grunnlag, alt hva 
det norske samfunnet består av og er bygd på.

Samfunnet, folket, må ha vilje til å forsvare felles verdier. Uten forståelse for verdien av 
verdier forstås heller ikke nødvendigheten av å investere i totalberedskap og forsvar. Forsvar 
koster, men det kan koste mer ikke å ha investert i forsvar, særlig hvis statens sikkerhet og 
demokrati står på spill.

Forsvarslinjene består til sjuende og sist av folk – av folket. Uten folkets vilje finnes 
ingen reell evne, uansett hvor stort politikorpset er eller hvor slagkraftig militærvesenet 
blir. Folkets bevissthet om trygghetens verdi er forutsetningen for den forsvarsvilje som er 
fundamentet for forsvarsevne. 

Forsvarsdebatter kommer og går, på et snevert grunnlag. Uten verdier som tydelig 
fundament og trygghet som klart mål blir Forsvarets struktur, så vel som utvikling av 
andre virkemidler, til sektordebatter. Det er den sektorovergripende, samfunnssamlende 
tilnærming som skaper virkelig trygghet.

Verdier må forsvares med vilje.
Forsvar av verdier krever evne.
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B.1 Forsvarslinjer for trygghet

Trygghet er den aller viktigste samfunns-
verdi. Følelsen av trygghet – fraværet av 
utrygghet. For den enkelte, for grupper, for 
samfunnet. Å skape trygghet og sikkerhet 
for borgerne er en demokratisk stats viktig-
ste oppgave. I hverdagen – for framtida.

Trygghet kan ikke kjøpes; trygghet må skapes. Møy
sommelig bygges – av mange, over tid. Og den må 
holdes i hevd: Tryggheten må vernes med omhu, om 
nødvendig verges med makt. Alternativet – utrygghet 
og frykt – er ikke noe å trakte etter.

Samfunnstryggheten
Sikkerhet og trygghet er ikke det samme. Vi kan bygge 
sikringsmekanismer og reise forsvarsverk. Vi kan låse 
døra og trekke for gardinene. Bygge murer. Det kan 
gi oss en viss sikkerhet mot forventede farer; det kan 
styrke følelsen av trygghet. Men hvis usikkerheten 
– utryggheten – likevel er der, da er det ikke nok. Vi 
kan ikke låse oss inne; vi må også være ute. Og der 
ute: Er det trygt å gå hjem? Vil demningen holde? 
Rekker brannvesenet fram? Klarer Politiet å gripe inn? 
Kan Forsvaret hindre overfall?

Kan vi føle oss trygge? Er vi trygge? Vi lever i ett av de 
tryggeste land. Fordi vi har et funksjonelt demokrati, 
fordi vi har ressurser. Langt på vei har vi også vilje til 
å bruke ressurser til å beskytte oss. Men i tilstrekkelig 
grad? Er vi sikre på at vi har den samfunnssikkerheten 
– den totalberedskapen – vi faktisk trenger? At nød
etatene klarer å samhandle når krisen inntreffer; at 
Politiet har bemanningen som må til for å skape den 
ønskede, reelle – og opplevde – trygghet? 

Stoler vi på at Forsvaret evner å stå opp når vi blir 
truet; når krigen kommer?

Trusselbildet
Kanskje var det enklere før. Men fortida er forbi, det 
samme er den kalde krigen og de klare fronter. Nå 
er det framtida som gjelder: Å skape størst mulig 
trygghet på alle nivåer: For meg selv, for familie, hus 
og hjem. For oss alle: for samfunnet, i samfunnet.

Truslene var tydeligere før. Risikobildet var enklere. 
Jo: Da som nå var det ran og voldtekt; det var ras og 
brann. Det meste er som før. Heller ikke faren for 
krig kan vi se bort fra. Den overhengende faren for 
stormaktskrig og kjernefysisk ragnarokk er imidlertid 
fjern. Men likevel ikke aldeles borte.

I dag, og enda mer i morgen, må vi være forberedt 
også på annen risiko, andre trusselbilder. Vi må 
være beredt, vi må rette årvåkenheten mot flere 
eventualiteter, oppebære sammensatt beredskap. Ikke 
mindre enn gårdagens. Annerledes. Vi må være beredt 
på flere typer trusler, bygge beredskap for trusler som 
kan blir virkelige om mange år – eller noen sekunder. 
En totalberedskap.

Samfunnet har endret seg radikalt, og vil endre seg 
enda mer dramatisk. Vi er digitaliserte. Vi har gjort 
oss sårbare. Vår sikkerhet og trygghet blir utfordret. 
Er utfordret.

Ordskiftet
Hvor trygge er vi? Og hvor sikre føler vi oss på dét? 
Med terroren i Oslo og på Utøya 22. juli; i Brussel 
og London; i Istanbul og In Amenas. Med Russlands 

opptreden i Ukraina, krigen i Syria, oppløsningen av 
Libya? Med uvær og storbranner? Klimaendring?

Det ble høylytt diskusjon etter 22. juli. Hva har den 
ført til? Bedre samhandling? Styrket sikkerhet? Økt 
trygghet? Diskusjonen reises alltid etter drap på en 
buss og et nedbrent lokalsamfunn; etter at alarmen 
ikke gikk eller at patruljen kom for sent. Hva bedres 
– og hva kreves? Og hva er godt nok?

Den store diskusjonen savnes. Om de langsiktige og 
altomfattende utfordringene vi står overfor, knyttet 
til vår felles sikkerhet og trygghet. Om de vanskelige 
spørsmålene, om hvem vi kan og må stole på – enten 
det er våre egne ledere og etater, vår eget militære 
forsvar eller våre allierte. Våre naboer.

Dén debatten har Norges Offisersforbund (NOF) 
tatt initiativet til, med NTL Forsvaret på dialoglaget: 
Et ordskifte om trygghet. En bredt anlagt – og umåtelig 
viktig – offentlig diskusjon om hvilke nye forsvarslinjer 
vi må bygge for å stå imot framtidas trusler.  
For å føle oss trygge, for så langt mulig å være trygge.

 
 
Se også artiklene:
C.2  Tryggheten forsvant med terroren
C.3  Forberedt og føre var
C.5 Ny tid – ny tenking
II.1 Beredskap for trygghet
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.12 Trygge lokalsamfunn
IV.4 Samlet styring
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B.2 Forsvarslinjer for beredskap

Ethvert samfunn har behov for å for svare 
sine innbyggere, sine verdier, sitt terri to-
rium. Moderne stater skal sørge for bor-
gernes trygghet og samfunnets sikkerhet. 
Også med militære midler; med fysiske for-
svarslinjer. Men skal de virke, må det også 
være mentale forsvarslinjer på plass.

Forsvarslinjer trengs fortsatt. Fysiske og mentale, 
materielle og virtuelle, mot kjente og ukjente trusler – på 
flere områder og i flere dimensjoner. Med militære og 
ikkemilitære midler. Nye forsvarslinjer må utvikles for å 
møte morgendagens samfunnsutfordringer. Etter hvert 
som en hendelse utvikler seg må flere forsvarslinjer – 
flere mekanismer, flere aktører – aktiveres.

Tradisjonelle forsvarslinjer
Samfunn har alltid forsøkt å beskytte seg. Forsvarslinjer 
– fysiske forsvarsverk for å holde en fiende ute – er 
et kjent sikkerhetstiltak gjennom historien, helt til 
vår tid. Romere og kinesere; dansker og franskmenn 
bygde dem. Med Hadrians mur og Den kinesiske 
mur; Dannevirke og Maginotlinjen. I Norge hadde 
vi Glommenlinjen mot Sverige, Lyngenlinjen mot 
Sovjetunionen. Som eksempel. Mange andre finnes, fra 
hele krigshistorien.

Fysiske forsvarsverk har historisk gjerne hatt dette til 
felles: De har vært statiske – og alt for ofte illusoriske. 
Fienden har omgått dem – eller trengt gjennom. De har 
skapt falsk trygghet. Fysiske forsvarslinjer i historisk 
forstand duger ikke mot virtuelle og dynamiske 
trusler. Ei heller mot det ukjente, det uventede: 
Trussel X.

Nye forsvarslinjer
Nye og mer sammensatte trusler har framtvunget 
komplementære forsvarslinjer, og vil i enda større 
grad gjøre det. Brannmurer i dataverdenen er ett 
eksempel, basert på gamle prinsipper om forsvar mot 
uønsket inntrenging. Grensegjerder med elektroniske 
sensorer for å holde terrorister (og etter hvert: 
flyktninger!) ute er et eksempel på moderniserte 
fysiske stengsler. Inngjerding av eiendommer – med 
murer, kameraer og alarmer – er for mange den første, 
private, forsvarslinjen, som svar på kriminalitet.

Moderne forsvarslinjer må være fleksible, og favne bredt. 
For å kunne forsvare hele samfunnet må for svaret 
favne hele samfunnet. Og trygghet kan ikke skapes ved 
militærmakt – et militært forsvar – alene. Samfunns
trygghet fordrer totalberedskap: Et samfunn forberedt 
på flest mulig eventualiteter, med samlede ressurser 
satt inn når og der det trengs – i flere forsvarslinjer:

Tre forsvarslinjer
Dialogprosjektet Forsvarslinjer bygger på behovet for 
nasjonale forsvarslinjer i en internasjonal ramme. Det 
har hatt et sammensatt, og langt på vei uoverskuelig, 
trusselbilde som utgangspunkt for sin hovedhypotese: 
At vi har behov for nye forsvarslinjer og bedre 
beredskap. Prosjektet har skissert tre komplementære 
forsvarslinjer. Samfunnets samlede ressurser er lagt 
til grunn for et samordnet og mest mulig symbiotisk 
forsvar med systematisert beredskap:

Første forsvarslinje bygges for å håndtere det normale, 
det sivile og naturgitte trusselbildet. Her trekkes det 
i tillegg til Politiet og redningsetatene vesentlig på 
sivilsamfunnet.

Andre forsvarslinje reises for å stå imot begrensede 
militære trusler og anfall. Terror og hybride 
aksjonsformer inkluderes. Her trekkes, i tillegg til 
aktørene fra første linje, Forsvaret sterkere inn.

Tredje forsvarslinje aktiveres for å møte omfattende mili 
 tære trusler og overfall. Her trekkes, i tillegg til alle na sjo 
nale ressurser, også allierte, militære forsterkninger inn.

Ambisjonen om totalberedskap betyr ikke at bered
skapen noen gang vil være total: Det vil ikke være 
mulig å gardere seg mot alle uønskede eventualiteter. 
En grad av risiko må aksepteres, men må så langt mulig 
være kjent og erkjent. Men beredskapen kan alltid 
bli bedre, og bidra til økt reell trygghet og opplevd 
trygghet. Enkelte tiltak som kan øke sikkerhet og 
trygghet må også veies opp mot eventuelle kostnader 
på den annen kant, eksempelvis personvern.

Mental linje
De fysiske forsvarslinjene – de materielle mekanismene 
– er hva som skaper evne til å stå i mot aksjoner og 
anslag, som skal sørge for reell sikkerhet og trygghet. 
Før de overhodet kan komme på plass, og for at de skal 
virke, må det imidlertid vilje til.

Det må politisk vilje til å bevilge midlene, men det må 
også politisk evne – og vilje – til å styre ressursene, 
både til oppbygging og i operasjoner. Den politiske 
viljen vil vanskelig finnes hvis det ikke samtidig er 
folkets vilje å prioritere sikkerhet. 

Trygghet fordrer en mentalitet: Bevissthet om trusler og 
behov for beredskap; årvåkenhet i forhold til om givel
ser og risiko. Vilje til forsvar. Evne til total beredskap.
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Samfunn har til alle tider ført opp forsvarslinjer for å verge 
seg mot ytre trusler. Det er fortsatt behov for forsvar – og 
for forsvarslinjer – mot et sammensatt trusselbilde.

Dagens forsvarslinjer må være fleksible og flyttbare, 
reaksjonssterke og robuste. De må svare til et total
beredskapsbehov, og de må inkludere alle samfunnets 
relevante tryggingsaktører.

Samtidig som det må finnes fysiske forsvarslinjer som 
skaper evne til forsvar, må det også være mentale 
forsvarslinjer som skaper nødvendig vilje.

Se også figuren om trygghet på side 31 og beredskapslag 
på side 47, samt illustrasjonen på totalberedskap side 55 
og krigsforsvaret side 105.

EVNE

VILJE

Trygghet
for min familie

og meg; trygghet
for det demokratiske

samfunnet vårt

MIDLER
Internasjonale 
militære og politiske allianser
+ alle fra første + andre forsvarslinje

MÅL
Avverge/

avvise/
avgrense

omfattende militære anfall,
internasjonale kon�ikter

MIDLER
Det militære 
forsvaret + alle fra 
første forsvarslinje

MÅL
Avverge/

avvise/
avgrense

terrorhandlinger, begrensede
militære anfall, store cyberangrep

MIDLER
Politiet, rednings-
etatene, sivilforsvaret, 
vaktselskaper, frivillige
hjelpeorganisasjoner, 
helsevesenet, mattilsynet,
bistand fra Forsvaret, m.�.

MÅL
Avverge/

avvise/
avgrense

ulykker, naturskade,
forbrytelser, helserisiko,
kommunikasjonsbrudd,

miljøtrusler, o.a.

FYSISKE FORVARSLINJER

MENTAL FORSVARSLINJE

TREDJE FORSVARSLINJE

ANDRE FORSVARSLINJE

FØRSTE FORSVARSLINJE

Se også artiklene:
C.4  Nasjonens uskyld og trussel X
C.5 Ny tid – ny tenking
I.3 Sammensatt trusselbilde
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
III.4 Terskelforsvaret
III.6 Allianseforsvaret
IV.4 Samlet styring

Forsvarslinjer
Evne og vilje



16 FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)

B.3 Forsvar – med stor og liten f

Samfunnet har verdier å forsvare – og trus-
ler å forsvare seg mot. Det må gjøres med 
mange midler, innenfor flere forsvarslinjer. 
Da trengs et sammensatt forsvar med liten 
f – og et sterkt militært forsvar med stor F. 
Med både vernekraft og militærmakt. 
Med vilje og evne.

Norsk forsvarsdebatt innebærer i praksis en debatt om 
Forsvaret. Altså om strukturer og systemer i ’militæret’. 
Til nød forsvarssektoren. Selv denne debatten handler 
i all hovedsak om hva vi må/skal/bør ha – av kapasitet 
og kapabilitet, avdelinger og baser. Hva er nødvendig 
for å forsvare oss mot en situasjon X og et scenario Y? 
Hva koster alternativ A vs. B – og hva ser vi oss råd til 
å holde oss med av militærmakt? Hva trenger vi; hva 
velger vi? Med baser hvor?

Sjelden vinkles debatten på hva vi har å forsvare; 
hvilke verdier som skal vernes og verges. Hva er 
de og hva innebærer det? Og hva krever dét faktisk 
av ressurser – militære som ikkemilitære; av 
investeringer i evne og vilje, og politikk og penger? 
Hva må vi betale hvis vi vil ha en fullverdiforsikring, 
i stedet for bare å forsikre noe innbo og ta høyde for 
litt naturskade; lyskestrekk i stedet for lammelse?

Forsvaret
Etaten Forvaret har valgt seg et knakende godt motto: 
’For alt vi har. Og alt vi er.’ Forsvaret, både den politiske 
og militære del, er mindre flink til å få fram hva dette 
faktisk betyr og innebærer: At forsvar av verdier 
faktisk fordrer verdivalg. Og ikke bare realfag.

Avdelingen 6. divisjon hadde et suverent sterkt motto: 
’Styrke for fred, evne til strid.’ Som er selve essensen 
ved et militært forsvar. Det må være så sterkt, ha en 
slik styrke – med åpenbar, og helst demonstrert, evne 
til strid – at freden holdes. Da har Forsvaret virket.

Dette er Forsvarets del av forsvaret. En nasjons 
forsvar består imidlertid av mye mer enn den militære 
strukturen; enn militærmakten. Det militære forsvaret 
er bare én del av det samlede forsvaret, men en 
svært viktig del. Det er det tyngste maktmiddel, den 
sterkeste manifestasjon på evnen til å forsvare seg. 
Så lenge viljen også er til stede. Så lenge terskelen er 
tydelig.

forsvaret
Tilnærmingen til Forsvarslinjer er at et samfunn, 
en stat, må se et samlet trusselbilde og sette inn alle 
tilgjengelige tryggingsvirkemidler – der de trengs og 
når de trengs: Militære og sivile, offentlige og private. 
Da skapes et virkelig forsvar mot usikkerhet – og for 
trygghet. Truslene er ikke bare fysiske. Når verdier 
skal forsvares må også holdninger bekjempes.

Forsvarsverket må derfor være sammensatt, og 
virkemidlene må kunne samles – til samordnet 
innsats. De må kunne anvendes i hva som i militær 
terminologi kalles fellesoperasjoner. Det kan meget 
vel overføres til en ikkemilitær innsats, men hvor 
militære midler samtidig kan, og ofte må, settes 
inn. Eksempelvis i en storstilt operasjon ved en 
naturkatastrofe, hvor liv og eiendom skal reddes, 
verdier forsvares. Da aktiveres totalforsvaret.  
Bak/under/over dette ligger totalberedskapen.

Forsvar av verdier inkluderer både de materielle og 
immaterielle verdiene i samfunnet: Både hva vi har og 
hva vi er; så vel som hvem vi er og hva vi står for. 

Og hva vi står opp for. Den ubetalelige friheten, den 
ubestemmelige tryggheten. Forsvar av verdier krever 
verdivalg. Forsvarslinjer legger, som en rød tråd, til 
grunn at det ikke skapes reell forsvarsevne hvis ikke 
også viljen er der. Det gjelder hele forsvaret med liten 
f, og definitivt for det med stor F. Forsvarsevne kan 
ikke kjøpes; den må skapes. Og den må villes.

Forsvarslinjer tar til orde for at det må skapes en 
totalberedskap. Vi må sørge for å utvikle et samfunnets 
samlede forsvar, hvor alle tilgjengelige midler kan 
anvendes med størst mulig samlet effekt; i fred, krise 
og krig. Et forsvar av verdier – med verdier; med 
holdninger – for handling.

 
 
 
 

Se også artiklene:
C.1  Referanserammer for forsvarslinjer
C.2  Tryggheten forsvant med terroren
I.4 Sammensatt trusselbilde
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
III.4 Terskelforsvaret
III.10 Kulturforsvaret
IV.4 Politisk prioritering
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OPPSPILL

Forsvarslinjer er den klassiske måten å forsvare et samfunn på – med 
militære midler: Et statisk, fysisk forsvarsverk mot en definert trussel, 
en forventet fiende. Det har aldri skapt sikkerhet, og vil definitivt ikke 

skape trygghet i framtida. Forsvarslinjene må være fleksible.

Trygghet forutsetter beredskap: fysisk og mentalt. At samfunnet er 
bevisst på kjente trusler som må håndteres, men også at ukjente vil 

kunne dukke opp. Eller kjente trusler, men overrumplende hendelser. 
Samfunnet må tenke trygghet på nytt, trygghet bygd på tillit.

Har vi som samfunn evne til å 
forstå mekanismene, og fremme 
forebygging? 
 
Har vi som borgere vilje til å sette  
fellesskapets bærende verdier 
fremst?

ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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C.1 Referanserammer for Forsvarslinjer 

Staten har ansvaret for samfunnets sikkerhet 
og befolkningens trygghet. Den må sikre at 
det bygges forsvarslinjer – tilpasset dagens 
trusselbilde og dagens samfunn. Statens egne 
instrumenter må samspille med andre aktører 
for å skape sikkerhet og trygghet.

Sikkerhet og trygghet krever politiske beslutninger og 
operative grep. Det krever operativ evne med reaksjons
styrke: totalberedskap. Kloke valg, med klare mål og tyde lige 
strategier fordrer god kunnskap: innsikt bygd på erfaring 
og vurdering. Storting og regjering fatter beslutninger og 
legger til rette for samfunnssikkerhet og trygghet bl.a. med 
offentlige utredninger, egne meldinger og pro posisjoner.  

Samfunnshendelser
Enkelte utredninger og meldinger – og politikkjusteringer – 
er også kommet i stand som følge av konkrete hendelser, som 
etter tsunamien i SørøstAsia i 2004 og terroren i Oslo og på 
Utøya i 2011. Andre hendelser har også sterkt innvirket på 
norsk politikk innen sikkerhet og trygghet, og har påvirket 
tiltak og reformer – og mer generelle innrettinger. De mest 
skjellsettende i ny tid var Berlinmurens fall i 1989 og terror
anslagene mot USA i 2001. Den første førte til avspenning, 
den andre til en internasjonal kamp mot terror, og fikk stor 
innvirkning på samfunnssikkerhet og militærmakt.

Terrortrusselen er den viktigste referanserammen for sam
funnsutviklingen på dette feltet på 2000tallet. I de aller 
seneste år har utviklingen i Midtøsten og NordAfrika, 
særlig etter den arabiske våren i 2011–12, hatt stor innfly
telse. Dels med konflikter og kriger som har ført til inter
nasjonal militær deltakelse, inklusive norsk i Libya, Irak 
og Syria, samt i Afghanistan. Krigene her, sammen med 

vanskelige forhold i flere land, har ført til en flykt ningkrise 
og migrasjonsbølge med politiske følger for og i Europa.

På det sikkerhetspolitiske og militære området har krigen i 
Georgia i 2008, Russlands anneksjon av Krim i 2014 og 
krigen i Ukraina bidratt til økt spenning, også i det nordligste 
Europa. Ikke så mye i Nordområdene og Norskehavet som på 
Balkan og i Østersjøen. Men som også berører Norge, etter 
som de baltiske statene er medlemmer av NATO. Ett av dem, 
Estland, ble i 2007 utsatt for et cyberangrep; det første orga 
niserte mot én stat utført av en annen – også kalt ‘Web War I’.

Samfunnstryggheten
Staten skal sørge for samfunnets sikkerhet og befolknin
gens trygghet – mot terror og andre hendelser. Sikkerheten 
må bygge på en rekke forutsetninger og forhold, skapt av 
mange aktører og instrumenter, inklusive lovverk og 
reguleringer, trening og øving; bevissthet og beredskap. 
Faktisk sikkerhet og opplevd trygghet skapes av mange, 
i samvirke, innenfor nettverk, i samarbeid mellom offent
lige, private og frivillige aktører.

Flere store offentlige reformer skal bidra til økt sikkerhet 
og trygghet. Mest åpenbart innen forsvars og justissek
torene, med Forsvaret og nødetatene. Det har det siste tiåret 
pågått flere store samfunnsreformer, bl.a. en omfattende 
politi reform og en ambisiøs kommunereform. Brann sek
toren er utredet og det gjøres mye med felles nødnett, mv. 

Alt dette skal bidra til økt sikkerhet og større trygghet. Alt 
vil utvilsomt bidra til et sikrere og tryggere samfunn. Men 
hvor godt samordnet er reformene; i hvor stor utstrekning 
bygger de på et felles kunnskapsgrunnlag, en omforent 
forståelse av trusler og behovet for beredskap – og ikke 
minst: for overordnet planlegging og operativt samvirke?
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Referanserammer
Utfordringer og utredninger

Prosjektet Forsvarslinjer springer ut fra et opplevd 
behov for å se sammenhenger: mellom trusler og tiltak, 
mellom aktører og arenaer. For å bygge på erfaringer 
for å skape endringer – i et samlet samfunnsperspektiv, 
med militære og ikkemilitære midler. Med Forsvaret og 
Politiet som et trygghetstyngdepunkt.

Referansene er mange. Fra 9. april 1940 til 11. 
juli 2011; fra krig til terror – overfall og overgrep. 
Fra frykt til trygghet. Rapportene er mange. Om 
sårbarhet og samfunnssikkerhet, terrorberedskap og 
forsterkningsressurser, politireform og forsvarsutvikling. 
Om sektorer og samarbeid. Men lite om det som bør 
komme ut av erfaringene, som ennå ikke har manifestert 
seg i endringer: En ny, nasjonal totalberedskap. 

Se også artiklene:
B.1  Forsvarslinjer for trygghet
C.2  Tryggheten forsvant med terroren
C.4 Nasjonens uskyld og Trussel X
I.1 Forsvar for trygghet
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.12 Trygge lokalsamfunn
III.1 Militærmakt for trygghet
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C.2 Innlegg: Tryggheten forsvant med terroren
Vi har etter terroren som rammet Norge 22.07.11 fått en stor 
diskusjon om fremtidens forsvar og politi. Dette er svært viktig. 
Debatten har ikke blitt mindre aktuell etter dokumentasjon av at 
mange norske borgere radikaliseres gjennom deltakelse i kriger i 
utlandet eller på annen måte søker menig i hverdagen ved å innta 
ekstreme holdninger. Utviklingen i Ukraina, og Russlands inngri-
pen på Krim, aktualiserer også Nato og Norges sikkerhetspolitikk.  

Denne artikkelen ble skrevet som et åpningsinnlegg for ordskiftet Forsvarslinjer,  
9. april 2014, og ble samtidig trykket som kronikk i VG.

I tillegg til denne viktige diskusjonen, savner jeg en åpen og konstruktiv diskusjon 
om hvordan vi i fremtiden kan skape et samfunn der felles verdidebatter overtar 
for en segregerende kulturdebatt. Som følge av arbeidsinnvandring, krig, kriser og 
fattigdom står Europa og Norge overfor større folkevandringer enn det vi tidligere 
har sett for oss. Hvordan dette skal kunne utvikle seg positivt for Norge istedenfor 
å føre til polarisering, ekstremisme og konflikt, er kanskje en av de viktigste 
diskusjoner vi må ta for å sikre et trygt og stabilt samfunn.

Trygghet
En grunnleggende faktor for et godt samfunn der innbyggerne lever i god sam
eksistens, er følelsen av trygghet og likeverd for det enkelte mennesket. Vi ser 
at der sosial uro oppstår, skyldes dette ofte følelsen av å bli forskjellsbehandlet 
eller diskriminert. Dette gjelder ikke bare fjerne himmelstrøk. Den uro som 
oppsto i Stockholms forsteder i fjor sommer kan like gjerne relateres til følelsen 
av utrygghet, håpløshet og diskriminering fra storsamfunnet, som til for dårlig 
etterretning eller for lite politi i gatene. 

«Terroren som rammet Norge fratok oss på mange måter den 
trygghet de siste generasjonene har følt.»

En av de viktigste oppgaver myndighetene har, er å sørge for at vi kan leve sammen i 
trygghet. Dette gjelder trygghet fra ytre og indre fiender. Terroren som rammet Norge 
fratok oss på mange måter den trygghet de siste generasjonene har følt i dette landet. 

Vi feirer i disse dager 200 årsjubileet for vår grunnlov. Den har stått der som 
en bauta og sikret viktige verdier i samfunnet – så som demokrati, ytringsfrihet, 
likestilling og rettssikkerhet. Vi har hatt ett felles verdigrunnlag som vi har bygd 
vår samfunnsorden på. Dette har skapt tilhørighet, fellesskap og trygghet. Dette har 
vært medvirkende til at det kun i liten grad har vært farlige interne konflikter i alle 
de årene grunnlovens verdier har fått virke i Norge. 

I dag ser vi at enkelte krefter av ekstrem karakter, om det er religiøse eller høyre
ekstreme miljøer, forsøker å sette spørsmålstegn ved de verdier vi har bygget 
samfunnet vårt på. Eller sagt på en annen måte: de søker å så tvil om det er en felles 
forståelse av disse verdiene og tilslutningen om dem. 

At ekstreme miljøer utvikler seg kan håndteres ved hjelp av politi og forsvar. Sprer 
dette seg til holdninger i den alminnelige befolkning, vil innsats fra politi og forsvar 
ikke være nok til å demme opp for farlige konflikter på lengre sikt. Ser vi dette i 
sammenheng med at Statistisk sentralbyrå mener at vi om ca. 15 år er én million 
flere mennesker i Norge enn i dag, og da med en bredere kulturbakgrunn, er det 
all grunn til å begynne diskusjonen om forståelsen av de felles norske verdier, 
og hvilken plattform vi i fremtiden skal bygge vår trygghet på. Slik at vi kan se 
mulighetene i den utvikling som ligger foran oss – og ikke farene.

Beredskap
Begrepet totalberedskap er nå reist i fagmiljøene. Forståelsen for tilnærmingen er 
å finne i samfunnets behov for å være beredt til å møte alle typer av risiko/trusler/
utfordringer som undegraver tryggheten og truer demokratiet og vår frihet som 
selvstendig nasjon. Sømløs samhandling mellom offentlige etater som har ansvar 
for vår trygghet og sikkerhet er et mål.

«Har vi turt å tenke tanken om det hadde vært en gruppe på 
10 eller 20 som planmessig og koordinert hadde angrepet 
sentrale mål i Norge?»

Det var én mann som sto bak terroren 22.7. Evaluering har vist at vi ikke var 
forberedt på å møte den utfordringen. Har vi turt å tenke tanken om det hadde 
vært en gruppe på 10 eller 20 som planmessig og koordinert hadde angrepet 
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sentrale mål i Norge? Det er vel på det rene at den organiseringen vi hadde før 
terroren – eller den vi fortsatt har i dag – ikke er dimensjonert for en slik trussel. 
I alle fall dersom ressurser fra forsvar og politi ikke samordnes på en effektiv måte. 
Det er lite konkret som har kommet ut av tiltak utført i Politiet etter terrorsaken. 
Busskapringen, der tre mennesker ble knivdrept, viste oss at responstid og 
samordning mellom nødetater fremdeles er en stor utfordring.

Etter min oppfatning bør det være en selvfølge at Forsvaret samordner sin 
forsvarskraft med Politiet, slik at det i ekstreme situasjoner kan settes inn 
tilstrekkelige ressurser for å løse oppgaven.  Dette må selvfølgelig veies opp mot 
den rollen Forsvaret har i dag, som er å sikre Norge mot ytre fiender, mens rollen 
til Politiet er å håndtere de innbyggere som ikke følger våre lover og regler. Denne 
rolleavklaringen bør ikke være skrevet i stein når behovet for samhandling mellom 
de to viktige etatene skal diskuteres fremover. 

«Verdidebatten må således gå hånd i hånd med utviklingen 
av det nye Politiet og Forsvaret, samt samhandlingen mellom 
disse.»

Begrepet totalberedskap er dekkende dersom vi i tillegg til våpenmakt 
og politimakt lykkes med å legge grunnen for en verdidebatt om vår 
samfunnsutvikling. Dersom lover og regler går på tvers av innbyggernes holdninger 
og oppfatninger vil strengere håndheving av regler – og mer politi og maktbruk – 
føre til flere konflikter heller enn færre. Verdidebatten må således gå hånd i hånd 
med utviklingen av det nye Politiet og Forsvaret, samt samhandlingen mellom 
disse. Først da kan vi snakke om en totalberedskap. En kan som eksempel si at 
skolens forankring av våre felles verdier hos elevene er et nødvendig supplement til 
operative styrker.

«Det er bedre å forebygge terrorhandlinger enn å vinne noen 
minutter på responstid.»

I samhandlingen mellom forsvar og politi er det videre et tankekors at begge etater 
vurderer å sentralisere sine styrker og ressurser. Skal vi unngå terror er forebygging 
viktig. Et lokalt politi som kjenner nærmiljøet og har lav terskel for å oppdage 
radikaliserende miljøer, er svært viktig. Det er bedre å forebygge terrorhandlinger 
enn å vinne noen minutter på responstid.

Mange vil sikkert spørre om en verdidebatt kan betegnes som en beredskapsdebatt. 
Jeg er ikke i tvil. Det vi lærte fra 22.07saken var at diskusjon av felles viktige 
verdier i kontekst med en alvorlig terrorhandling, i løpet av kort tid etablerte et 
felles gulv, og retning for Norges innbyggere for hvordan vi skulle håndtere denne 
vanskelige saken. Et viktig holdningsskapende arbeid.

Bevissthet
Europa er i endring. Ekstreme miljøer vinner stadig større plass. Det storpolitiske 
spillet er også i endring. Hvem ville for bare kort tid siden trodd at Russland 
ville utvist den aggresjon vi i dag ser?  Resten av verden er nokså enstemmig i at 
innmarsjen på Krim bryter alle internasjonale folkerettsregler.

Nordområdene er meget strategiske. Den oppvarming som skjer på kloden samt 
tekniske nyvinninger, gjør at disse områdene blir enda mer sentrale i årene 
som kommer. I tillegg til dette bildet er det som tidligere nevnt større grad av 
ekstremisme og indre fiender som truer. Vi kan stille oss spørsmålet: Har vi hatt 
en konsensus i Norge om ikke å «skremme» befolkningen» med unødig bevissthet 
rundt de farer som truer? Besvares dette spørsmålet bekreftende, kan dette 
være noe av forklaringen på at det ikke er noe folkekrav for å sikre vår trygghet. 
En balansert og fornuftig informasjon er viktig, samt styrking av operativ kraft, 
etterretning og forskning på området.

«Forebygging og verdiforankring må sette vår neste 
generasjon i stand til å bygge like gode samfunn som 
oljeplattformer.»

Trygghet og frihet var en av de viktigste verdier som våre grunnlovsfedre ønsket 
å sikre da grunnloven kom til i 1814. Nå ser vi at dette er grunnleggende verdier i 
samfunnet som vi aldri må ta for gitt. Forebygging og verdiforankring må sette vår 
neste generasjon i stand til å bygge like gode samfunn som oljeplattformer. 

Om forfatteren:
Geir Lippestad (1964) er advokat og politiker; partner i advokatfirmaet Lippestad og fra høsten 2015 
byråd i Oslo (AP). Han er kjent som forsvarsadvokat, bl.a. for mannen som sto bak terroraksjonene 
22. juli 2011. Han har også markert seg som samfunnsdebattant, og styreleder i tankesmien Agenda. 
Dette debattinnlegget er skrevet spesielt for Forsvarslinjer.
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C.3 Innlegg: Forberedt og føre var
Vår første forsvarslinje for folks trygghet og for demokratiet er 
forebygging. Ved å være forberedt og føre var er vi bedre rustet til 
å møte både naturskapte og menneskeskapte trusler. 

Av Anniken Huitfeldt (Ap), 
leder av Stortingets utenriks og forsvarskomité 
og Hadia Tajik (Ap), 
leder av Stortingets justiskomité

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, som en kommentar til  
Geir Lippestads åpningsinnlegg og publisert i april 2014.

Norge har de senere åra hatt en omfattende og grundig debatt om hvordan vi 
samordner og styrker beredskapen. En sterk og samordnet totalberedskap krever 
minst to ting av beslutningstagere med beredskapsansvar: Først og fremst evne til 
risikoerkjennelse, tilpasset endringer i det nasjonale og internasjonale trusselbildet. 
For det andre evne til å få relevante tiltak på plass i arbeidet med beredskap. 
Truslene vi møter er annerledes enn før. Vi trenger en åpen debatt med en reell vilje 
til å tenke nytt om hvordan vi som samfunn bruker våre totale beredskapsressurser 
mest mulig effektivt. 

Geir Lippestad peker i sitt hovedinnlegg på flere svært sentrale problemstillinger, 
som både bør og må diskuteres grundig. Blant disse er hvilke ressurser som ligger 
i henholdsvis Politiet og Forvaret – og hvordan disse må utnyttes best mulig, for å 
skape sikkerhet og trygghet.

Terror, klima og cyber
I vår tid har truslene blitt flere – og aktørene som kan utgjøre trusler er blitt flere. 
Skillet mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk viskes ut. Det setter også nye 
rammer for diskusjonene vi bør ha om vår samlede beredskap. Et mer sammensatt 
trusselbilde krever at vi bedre samordner våre risikoog trusselvurderinger. 
Litt forenklet vil vi si at trusselbildet i dag utfordrer oss som samfunn på tre 
hovedområder: Terror, klima og cyber. 

Samordning og risikoerkjennelse
Gjørvkommisjonen understreket viktigheten av å erkjenne risiko, og betydningen 
lederansvar og kultur for beredskapsarbeid har for dette. Det påvirker hvilke tiltak som 
iverksettes, og hvilken sikkerhet og beredskap samfunnet velger å ha. Risikoforståelsen 
bestemmer også om man øver, hva man øver på, og hva man lærer av øvelser. 

For å styrke beredskapen er flere tiltak iverksatt de senere årene, eller under 
gjennomføring:

Bedre beredskap i politiet: Økt trening og øving for politiet, og politiets utryk nings
enheter (UEH) i distriktene; styrking av operasjonssentralene; varslet etablering av 
en nasjonal politioperativ sentral; og større endringer i politiets ITsystemer. Et 
sterkt nærpoliti skal utgjøre grunnberedskapen vår. Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) er betydelig styrket de senere åra – opprettelsen av et felles kontraterror
senter vil være en viktig kapasitet – samtidig som sikkerhetstjenesten må sikres 
tilgang til registre og informasjonsutveksling. 

Bedre samordning: Helikopterberedskapen er styrket med bruk av Forsvarets 
heli koptre til transport av politiet, og til håndhevelsesbistand; Marinejeger
kommandoen (MJK) er satt på nasjonal beredskap på Vestlandet, i tillegg til kontra
terrorberedskapen som ivaretas av Forsvarets spesialkommando (FSK). Bistands
instruksen er oppdatert; krisehåndteringsevnen på myndighetsnivå er styrket med 
øving og trening; etablering av et sivilt situasjonssenter i Justis og beredskaps
departementet; etablering av gradert samband for krisekommunikasjon i departe
mentene. Det blir strengere regulering og kontroll med bombekjemikalier. I tillegg 
fortsetter utbyggingen av et avlyttingssikkert nødnett, og det er sørget for at frivillige 
sikres tilgang. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og NordCERT er styrket for å 
møte utviklingen i det digitale trusselbildet. Cyberforsvaret er etablert for å styrke 
beskyttelsen av Forsvarets datasystemer.

Tiltakene må gjennomføres
Selv om flere tiltak er varslet og gjennomført er vi ikke i mål. Arbeidet med 
forsvars og beredskapsplaner må være en kontinuerlig prosess. Vi må hele tiden 
kritisk vurdere om beredskapen vår er tilpasset de neste store utfordringene 
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som vil treffe oss. Bruker vi de samlede ressursene slik at vi møter samfunnets 
trygghetsutfordringer – eller må vi tenke nytt? 

Skjerpet terrortrussel
PST sier i sin siste trusselvurdering at terrortrusselen mot Norge anses som 
«skjerpet». Utfordringen fra voldelig ekstremisme krever beredskap på flere 
nivåer. Vi må gjøre mer for å forebygge. Vi er glade for at regjeringen vil følge opp 
handlingsplanen for å forbygge radikalisering og voldelig ekstremisme fra 2010. 
Da kan vi bygge økt motstandskraft mot at voldelig ekstreme holdninger blir til 
handlinger, og iverksette konkrete tiltak – slik også Geir Lippestad argumenterer for 
i sitt hovedinnlegg her i ordskiftet. 

Det er ideologien som dreper. Det er vilje og kapasitet til bruk av vold som er 
vannskillet. I dette arbeidet finnes ingen enkle løsninger. 

Samtidig har forebygging en begrensning. De som reiser til krigs- og konfliktområder, 
og nå kommer hjem med erfaringer og kunnskap som kan brukes til å begå terror
handlinger, vil være en sikkerhetsutfordring som ikke kan møtes med brede for
byggende tiltak. Vi trenger derfor et sterkt politi og en kompetent sikkerhetstjeneste, 
med tilgang på metoder og kapasitet til å avverge og avdekke terrorhandlinger før de 
finner sted. Vi må beskytte samfunnet og gjøre det godt rustet mot terrorangrep. Men 
vi må også sikre at samfunnet står rustet til å håndtere terrorangrep på best mulig 
måte dersom forebygging ikke er nok, og avverging i verste fall skulle svikte. Norge 
bør aktivt samarbeide internasjonalt om forebygging og bekjempelse av terrorisme. 
Framtidige trusselvurderinger fra sikkerhetstjenestene må samordnes og videre
utvikles. Anbefalingen fra 22. julikommisjonen om større pågåenhet, kreativitet og 
vilje til å identifisere nye trusler må følges opp. 

Klima og ekstremvær
Mer ekstremt vær, flom, brann og ulykker har potensiale til å ta ut kommunika sjons-
linjer, telenett og nødsamband. FNs klimapanels siste rapport varsler at klima
endringer vil kunne bli en matsikkerhetsutfordring, og slik både en beredskaps og 
sikkerhetsutfordring. Vi må erkjenne at effektene av klimaendringer allerede 
ut fordrer beredskapen vår. Brannene i Lærdal, skogbrannene i Flatanger og på 
Frøya og ekstremvær som har rammet langs hele kysten har minnet oss om 
sårbarheten i moderne samfunn, og særlig avhengigheten av kommunika
sjonssystemer. Digitale sårbarheter rammer både privatpersoner, men også 
samfunnsaktører, beredskapsetater og bedrifter. 

Økt cybertrussel
Trusselbildet knyttet til tilsiktede hendelser på cyberområdet er blitt mer alvorlig. 
Vi trenger mer kunnskap om vår digitale sårbarhet, både for hver enkelt av oss 
og som samfunn. Etterretnings og sikkerhetstjenestene har betegnet angrep i 
«det digitale rom» somen av de raskest voksende truslene mot privatpersoner, 
næringsvirksomhet og offentlige institusjoner».

Lederen for NSM etterlyste før jul økt prioritering av cybersikkerhet på strategisk 
nivå. NSM beskriver at «risikoene øker og blir stadig mer komplekse, samtidig som 
sikkerhetstiltak ikke blir implementert». 

Vi har konstatert trusselen, tatt i bruk teknologien, men ikke kommet langt nok med 
tiltakene. Dagbladet har gjennom en prisbelønt artikkelserie vist konkret hvordan 
det digitaliserte samfunnet er sårbart. Beredskapen må holde følge. Vi trenger et 
digitalt sårbarhetsutvalg. 

Gjennomføringskraft og totalberedskap
Norges Offisersforbund reiser med Forsvarslinjer en viktig debatt om trygghet; 
Geir Lippestad har en tankevekkende og god tilnærming til problemstillingen, hvor 
han også trekker inn betydningen av verdier i forebyggingen – i beredskapen. 

Regjeringen sier om beredskapsarbeidet at gjennomføringskraften må gjenreises. 
Viktige utfordringer ligger foran oss. Det er fortsatt en jobb som må gjøres. To av de 
viktigste beredskapssakene vi ser fram til at regjeringen raskt kommer til Stortinget 
med, er oppfølgingen av Politianalysen og den varslede loven om Forsvarets bistand 
til politiet. Slik kan vi sikre en beredskap for vår tid – og framtida.

Om forfatterne:
Anniken Huitfeldt (1969) er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og leder av Utenriks- 
og forsvarskomiteen. Hun har vært innvalgt til Stortinget siden 2001, og møtte også 1993–97; 
har vært statsråd i tre departementer, senest i Arbeidsdepartementet. Huitfeldt har hovedfag i 
historie. 

Hadia Tajik (1983) er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og leder av Justiskomiteen. 
Hun har vært innvalgt til Stortinget siden 2009, har vært politisk rådgiver og var i 2012–13 
kulturminister. Tajik har studert journalistikk og juss, og har arbeidet som journalist. 
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C.4 Innlegg: Nasjonens uskyld og Trussel X
Vi reiser mye rundt i verden i vår tid. Jeg er sikkert ikke den 
eneste som blitt slått av hvor eksepsjonelt det er at vi her i landet 
fritt kan spasere rundt i boligstrøkene; som oftest kan vi til og 
med se inn gjennom vinduene, og banke direkte på dørene til folk. 
Så spørs det hvor lenge dét vil vare. Til Trussel X slår inn over oss?

Av Lars J. Sølvberg, 
generalmajor (R) og rådgiver

Denne artikkel ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, som en kommentar til Geir Lippestads 
åpningsinnlegg og publisert i april 2014.

Vi lever strengt tatt i en følelse av trygghet. Vi tenker vel egentlig aldri på at lovløse 
bander skal slå seg gjennom inngangsdøra, enn si at et hvert barn alene ute er 
i konstant livsfare – eller at politikere alltid må vente seg å bli myrdet av sine 
motstandere. 

Trygghet bak stakittet
Slik er det ikke i størstedelen av verdenssamfunnet: Med økt velstand kommer 
gjerne boligområder omgitt av gjerder og vakter; eiendommer med høye murer 
og stålport, i kontrast til våre hvite stakittgjerder. Ingen innsyn, ingen utsyn. 
Tryggheten er innenfor det hver enkelt klarer å etablere av fysiske hinder mot 
farene utenfor. I overraskende mange kulturer er i prinsippet alle som ikke er din 
etablerte venn, din potensielle fiende. 

Nei, selvfølgelig tenker vi ikke slik. Det er rett og slett ikke sånn her hos oss. Vi 
føler oss ganske trygge for slike overgrep. Vi trenger ikke mure oss inne, vi trenger 
simpelthen i sin alminnelighet ikke å tenke på utrygghet og trusler mot familien. 
Vi er velsignet med en kultur og et samfunn som våre foreldre møysommelig 
bygde, slik at vi med den største selvfølge beveger oss blant hverandre på 
shoppingsenteret og fergeleiet, uten å mistenke noen for å ville oss noe vondt: 
Frihet! 

Nå forventer sikkert du som leser at jeg skal formane til å tenke mer på alt det 

som kan skje oss, at vi slett ikke skal ta denne tryggheten som en selvfølge, og 
at vi må være mer forberedt på all elendighet som kan ramme oss. Men neida, 
tvert i mot: Målet må være at vi nettopp ikke skal måtte begynne å tenke at ute i 
samfunnsrommet, der er det farlig. Den dagen vi kollektivt, i norske lokalsamfunn, 
får fornemmelse av utrygghet, da kommer det første inngjerdede boligstrøket med 
port og private vakter. Da har vi tapt mye – veldig mye. 

For ikke å tape vår trygghet, må det tas grep. Noen vil mene at disse er tatt etter 
22. juli. De som er tatt, er neppe feil. Men er de tilstrekkelige for morgendagens 
utfordringer? Og kjenner vi godt nok til hva vi står ovenfor – framover?

Trygghet på prøve?
Geir Lippestad har på Forsvarslinjer skrevet tankevekkende om saken han kjenner 
bedre enn de fleste: «... Terroren som rammet Norge fratok oss på mange måter den 
trygghet de siste generasjonene har følt i dette landet.» 

Ja, monn det? På dette nettstedet publiseres i dag også en meningsmåling som 
indikerer økt ’concern’, men knapt noen kollektiv utrygghet. Selv om det konstateres 
en reservert tillit til Politiet etter 22. juli – naturlig nok, vil jeg si – så har ikke det 
ført til særlige endringer i dagliglivet vårt: De fleste av oss går ikke rundt i gatene 
og kjenner på utrygghet og mistenksomhet; vi har ikke begynt å bygge gjerder med 
vakt rundt borettslagene våre.

Det, tenker jeg, med en følelse av både lettelse og litt uggen uro, er en slags ’null
tilstand’ som nå har vart et par år, siden – gudskjelov – ingen nye hendelser av denne 
kategori har rammet oss. Lettelse, fordi vi faktisk ikke har mistet uskylden som 
samfunn. Uro, fordi vi som samfunn gjør alt for lite for å underbygge denne – i global 
sammenheng – privilegerte tilstanden av uskyld. Nettopp nå framover handler det 
etter mitt syn om å gjøre tydeligere, bevisste grep for at denne unike, allmenne 
trygghetskulturen vår skal fortsette å være vårt selvfølgelige, foretrukne levesett. 

Erkjennelse av trusler
Forutsetningen for dette, er at vi kjenner og erkjenner de faktiske farer, trusler 
og risiki som i økende antall og omfang omgir oss. Uten å henfalle til å dyrke dem. 
Trusselvurderinger skal gi oss bevissthet om dette. 
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Fordi vi her i landet naturlig nok har ordninger og systemer som var utviklet for 
en annen tid, har vi nå fire – offisielle – instanser som forsyner oss med slike årlige 
oversikter. Det er fint. Men det er ikke godt nok for å påvise de lange, overordnete 
risikoutviklingslinjer. Skal vi skape troverdig, helhetlig nasjonal totalberedskap i et 
fortløpende 10–15 års perspektiv, er det også nødvendig med tilsvarende helhetlig 
trusselvurdering. 

Akkurat nå er det åpenbart at terrorfare og cyberangrep er på dagsorden, og vi 
gjør solide grep for å begrense risiko for slike. De offisielle risikovurderingene 
er breddfulle av disse perspektivene; helt korrekt naturligvis. Vi liker ofte å si at 
vi stadig er godt forberedt på forrige krig. Tankekorset i så måte må nå være at 
med det eksponentielt økende endringstempoet i særlig teknologiutvikling og 
konsekvenser av klimaendringer, koplet til tilsvarende økende sosiale skiller i 
verden; så er dagens trusler allerede gårdagens! 

Den ukjente Trussel X
Så om vi nå fokuserer for fullt på bekjempelse av cyber og terrortrusler, overser vi 
med stor sannsynlighet framveksten av neste generasjon risiki – som nytter ’gamle’ 
metoder av type terror og hacking til noe av sitt arsenal, men hvor de dramatiske 
virkemidlene er nettopp … neste generasjon. Vi kan kalle den Trussel X. 

Identifiseringen av Trussel X må ses i lys av et annet tankevekkende perspektiv 
som Geir Lippestad påpeker i sitt hovedinnlegg, nemlig at om bare et par tiår er 
det norske samfunnet et helt annet enn det vi ser nå. Det gjør sannelig ikke trussel
identifiseringen enklere, bare enda mye viktigere. Derfor må evnen til dyp innsikt 
i trusselscenarier stadig forbedres, bli nasjonalt helhetlig – og være tilstrekkelig 
langsiktig. Da kan vi med selvfølgelighet bo i boligfelt uten vakter og gjerder også 
om tjue år. Og det ønsker vi vel? 

Kalenderen viser 9. april i dag. Risikofornektelse har vi dårlig erfaring med. 

Om forfatteren:
Lars Sølvberg (1952) er general (R) og rådgiver. Han har en lang militær karrière bl.a. som  
Sjef 6. divisjon og Generalinspektør for Hæren, med utdanning bl.a. fra US Army War College. 
Sølvberg har ledet observatørstyrken Sri Lanka Monitoring Mission og arbeidet i Norad. 
Dette innlegget er skrevet spesielt for Forsvarslinjer.
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Sikkerhet: 
Hva nytt, 
hvor nytt?
Selv om verden er grunnleggende endret på 
en generasjon, inkl. en kald krig som er over, 
en ny terrorfare som er kommet nærmere og 
en ny digital tidsalder som styrer mye; trengs 
det strengt tatt en fundamental ny tilnærming 
til sikkerhet? Er det andre forhold som 
utfordrer tryggheten; nye mekanismer som 
skaper trygghet? Trusselbildet er sammensatt, 
men er det egentlig så nytt? Teknologien er 
ny, men er teknologiutvikling noe nytt? Er 
noe av det nye rett og slett å se på det gamle: 
det som virket, og som fortsatt virker andre 
steder?

C.5 Ny tid – ny tenking – nye grep

Verden endrer seg raskt. Ny tenking kreves, men 
ikke nødvendigvis helt nye løsninger. Mye ba- 
 salt overlever omskiftelige omgivelser, og noe 
av det mer radikale er nærmest retro: Som be- 
hovet for solid beredskap og sterk militærmakt, 
og aksept for at kvantitet fortsatt er en kvalitet. 

Forsvarsministeren skapte en viss forventning da hun 
utfordret Forsvarssjefen til å tenke nytt i det nye fagmili
tære rådet 2014–15. Statsråden framholdt at «Det samlede 
utfordringsbildet gjør det nødvendig å tenke grunnleg
gende nytt om Forsvarets innretting [...]» – med en «poten
sielt ny fremtidig innretning av Forsvaret». 

Hvor nytenkende radikal er anbefalingene i Forsvars
sjefens fagmilitære råd (FMR)? Ikke veldig, heldigvis. 
Essensen ved FMR er stødig styring på en i hovedsak 
riktig kurs, men innenfor alt for trange rammer. Hvor ny 
er innrettingen i Regjeringens langtidsproposisjon (LTP)? 
Utydelig, og mer alarmerende. Essensen er uklar kurs med 
illevarslende innretting, og enda trangere rammer.

Ny tid
Det er alltid en ny tid, alltid noe nytt. Hva er fundamentalt 
nytt, i vår tid? Globalisering, som gir muligheter for mange, 
og skaper økonomisk usikkerhet for enda flere. Digitali-
sering, som bærer det moderne samfunnet, også det med 
store muligheter og økt sårbarhet. Klimaendring, som alle
rede er merkbar, og som vil svekke stabilitet og sikkerhet i 
store deler av verden.

Trusselbildet er sammensatt, men ikke vesentlig nytt, selv 
om trusler framstår i nye versjoner. De menneskeskapte er 
i hovedsak de samme. Terrorisme er ikke nytt, men det har 

kommet oss nærmere, som en opplevd trussel mot norske 
borgere og interesser – i Norge og i utlandet. Grenseover
skridende kriminalitet er gammel, men cyberrommet har 
gitt nye muligheter, en forsterket trussel. Væpnet konflikt 
innenfor land og mellom stater er ikke nytt, selv om en del 
av stridsmidlene og teknikkene er utviklet. De naturgitte 
truslene er ikke nye. Det er fortsatt flom, ras og skogbranner, 
og de kan være påskyndet av endrede klimaforhold. Sykdom 
truer fortsatt mennesker, dyr og planter, men bildet endrer 
seg med globalisering og klimaendringer.

Lite er egentlig nytt, til noe helt nytt dukker opp – og 
ut fordrer sikkerhet og trygghet. Også i en samordnet 
 trusselvurdering vil det være en Trussel X.

Ny tenking
Det er alltid behov for ny tenking, nye tilnærminger. Hva 
er de nye tankene, i vår tid? Hvor mye nytt er det i FMR 
og LTP – og enda mer, eller i realiteten enda mindre, i den 
nasjonale politikken? Når truslene – som før, men enda 
mer – er både sektor og grenseoverskridende: Har det 
ført til en ny politisk bevissthet, en ny nasjonal strategi for 
trygghet og sikkerhet, for nasjonal beredskap? Nei. Er det 
tenkt vesentlig nytt siden Sårbarhetsutvalget i 2000? Tja.

Forsvarssjefen har ikke tenkt mye nytt i FMR. Han bygger 
på fundamentet for forsvarsmakten – og setter den ikke 
inn i et større samfunnsbilde. Det er heller ikke hans 
oppgave. Regjeringen har ikke foreslått mye nytt i LTP, men 
gir signaler om endring i feil retning: med enda større 
avhengighet av et teknologitungt forsvar som svekker den 
territorielle terskelen, og dermed forutsetningen for den 
alliert unnsetning som er gjort enda viktigere enn før. Hel
ler ikke regjeringen ser ut over sektorgrensene – selv om 
det definitivt er dens oppgave. 
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Ny tenking – modne mekanismer
Tilnærming til styrt sikkerhet, troverdig trygghet

Målet er trygghet, middelet er totalberedskap. Skapt for 
sikkerhet, fra hverdagens trygghet til nasjonens eksistens. 
Med et militært forsvar forankret i NATOmedlemskapet 
og særlig samarbeid med nære allierte – til sivil–militært 
samarbeid med nære naboer i Norden – og et godt, og 
helt nødvendig, samkvem med naboen i nordøst, snarere 
enn isolasjon og konfrontasjon.

Med et perspektiv på Nordområdene, forsvarsfokus på 
NordAtlanteren og NordNorge, og et sammensatt 
samarbeid med Norden og NordEuropa. Med tydelige 
mål, med mennesker i sentrum, med metoder som 
virker: Et militært terskelforsvar underbygd av en sterk 
forsvarsvilje i folket, som forutsetning for reell forsvarsevne. 
En sivil–militær, sektorovergripende totalberedskap 
som fremmer bevissthet og beredskap, og som skaper 
trygghet.

Med en tilnærming som bygger på prøvde mekanismer 
og positiv erfaring; vår egen fra tidligere tider og andres 
fra vår tid. En ny tenking bygd på gammel tilnærming, på 
modne metoder; en sikkerhetspolitisk retroradikalisme, 
med et forsvar forankret i folket, en beredskap skapt av 
samfunnet.
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«Vi må simpelthen våge å 
utfordre det bestående. Vi må 
våge å tenke nytt. Det er ikke 

et mål. Det er en dyd av nødvendighet.
Forsvarsminister Ine Marie Søreide 

(Norges Forsvar, 1/2015)

Se også artiklene:
B.1 Forsvarslinjer for trygghet
B.2 Forsvarslinjer for beredskap 
I.6 Samhandlende samfunnsaktører
II.5 Totalberedskap for forsvarseven
II.6 Nasjonalt stambasenett
II.7 Verneplikt for trygghet
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
II.10 Samordnet logistikk
III.2 Erkjent behov for nytenking
IV.4 Samlet styring

Begge driver forsvarsplanlegging styrt av økonomiske 
begrensninger mer enn sikkerhetsmessige behov. Legge 
ned baser, effektivisere driften og modernisere materiellet. 
Med rammer som svekker Forsvaret og strukturer som 
undergraver forsvarsevnen. Som om noe av dette er nytt. 
Bevisstheten om beredskap for trygghet, behovet for reelt 
samvirke og sektorovergripende styring er fraværende. 
Heller ikke det er nytt.

Forsvarslinjer har tenkt nytt. Satt trygghet i sentrum – som 
det overordnede samfunnsmål; anvist totalberedskap som 
den overgripende tilnærming. Satt militærmakten i sen
trum for en totalberedskap med samhandlende samfunns
aktører; som basis for trygghet gjennom nye forsvarslinjer. 
Pekt på nødvendigheten av en reelt samordnet trusselvur
dering – også som grunnlag for overordnet styring av 
samfunnets samlede ressurser for beredskap, sikkerhet og 
trygghet, med en nasjonal strategi for trygghet og totalbe
redskap. 

Dette burde ikke være nytt, men en selvfølge. Først med 
samordning, samhandling og samlet styring av samfun
nets ressurser kan vi være beredt til å møte Trussel X.

Nye grep
Det er alltid behov for nye grep – og å holde fast med 
enkelte gamle. Hva er de nye grepene for trygghet i vår 
tid? Hva anviser forsvarsledelsen gjennom FMR og LTP; 
regjeringen med andre reformer? Et forsvar med større 
avhengighet av alliert unnsetning, på bekostning av nasjo
nal forsvarsevne. En ressursdrevet kommunereform uten 
trygghetsperspektiv og en såkalt nærpolitireform mest 
egnet til å svekke opplevd trygghet. 

Forsvarssjefen har ingen egentlig nye grep, men viderefører 
terskelforsvaret som grunnlaget for vår sikkerhet, med 
et adekvat førstelinjeforsvar som forutsetning for alliert 
forsterkning. Det er bra. Det er betryggende. FSJ avvikler 

og utelater, ikke med gode militære begrunnelser, men 
fordi han ikke fant rom innenfor rammen. Regjeringen tar 
i forsvarspolitikken grep det er vanskelig å få tak på. Med 
en bærekraft ingen har knekt koden på, en kampkraft som 
mange betviler realiteten i. Med urovekkende tro på såkalt 
strategiske våpen. Tilnærmingen er tradisjonell, og trofast 
til sektorprinsippet: Forsvarssektoren skal utvikles som 
sådan, ikke som kjernen i samfunnets samlede forsvars
linje. Regjeringen vil reformere på en rekke hold – uten 
at reformene holdes sammen for å løse statens fremste 
oppgave: styrket sikkerhet og økt trygghet.

Forsvarslinjer har anvist flere nye grep. Satt Forsvaret inn 
i en sammenheng – som ett, og det bærende, av mange 
tryggingsinstrumenter i en ny tilnærming til forsvars linjer 
og beredskap. Hvor samfunnets samlede behov ses i sam
menheng med samfunnets samlede ressurser; enten de er 
militære eller sivile, offentlige eller private. Base behovet 
må ses i et annet lys. Samvirke må skje på alle nivåer. 
Det trengs et nasjonalt samvirkesenter. Skal økt bered
skap og styrket operativ evne skapes, med større samlet 
ressurs effektivitet, må det tenkes samordnet logistikk. 
Og forsvars evne krever forsvarsvilje; en troverdig terskel 
må ses i full bredde – og med større volum, fra en ny type 
førstegangstjeneste til en sterkere reserve.

Alt må ikke være nytt. Noe av det nye i forsvarspolitikken 
må med fordel være å trekke mer på noe av det gamle – som 
høy beredskap og sterk landmakt støttet av en moderne 
marine og et potent luftforsvar; med kvantitet som kvali
tet – en troverdig krigsforebyggende terskel tuftet på bred 
forsvarsvilje. En trygghetsskapende totalberedskap mer enn 
et teknologiforsvar som ikke er bærekraftig, verken politisk 
eller militært. Med militær makt og sivil sikkerhet.

Dette burde ikke være radikalt, men opplagt. Først med 
en samordning av samfunnets samlede ressurser kan vi 
skape totalberedskap for trygghet – og håndtere Trussel X.
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Del I: SAMFUNNET

Trygghet er den fremste kvalitet ved et godt samfunn; trygghet for den 
enkelte og for fellesskapet. Vår trygghet og sikkerhet – våre verdier,  
våre liv – er samtidig truet av et sammensatt risiko- og trusselbilde.

Demokratiet er det beste forsvar for trygghet og sikkerhet; det samme 
demokratiet som enkelte trusler er rettet mot. Demokrati er tuftet på 

åpenhet og deltakelse – også omkring trusler og tiltak for å møte dem. 

Har vi som samfunn god nok 
 oversikt over og forståelse for 
 trusselbildet?

Har vi som velgere og  
beslutningstakere godt nok  
grunnlag for kloke valg?

ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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«Arbeiderpartiet mener at 
trygghet er en av de viktigste 
verdiene et samfunn kan ha. 

Det er et offentlig ansvar.
Arbeiderpartiets program 2013–2017 (2013) 

«Å sikre borgernes trygghet er 
blant en liberal stats viktigste 
oppgaver.

Venstres program 2013–2017 (2013) 

I.1 Forsvar for trygghet

TRYGGHET: Alle samfunn vil forsvare seg; 
verne sine innbyggere, sine verdier – og sitt 
territorium. Hovedoppgaven til moderne 
stater er å sørge for borgernes trygghet og 
samfunnets sikkerhet, om så er med militære 
midler. Trygghet hviler også på visshet om 
 forsvarsevne – og på forsvarsvilje.

Trygghet er et grunnleggende, menneskelig behov, noe alle 
søker for seg og sine. Trygghet er framfor alt noe nært, noe 
som oppleves i de nærmeste omgivelsene. Det motsatte, 
utrygghet, forårsakes av forhold – trusler – som oppstår 
både nært og fjernt. Skal trygghet skapes må utrygghet 
fjernes. Det krever innsats på mange områder: lokalt, 
nasjonalt, internasjonalt. 

En rekke aktuelle politiske prosesser og spørsmål, lokalt 
og globalt, bidrar til graden av følt, opplevd trygghet – eller 
utrygghet. Til disse hører tiltagende terror og organisert 
kriminalitet, krig og flyktningkrise, økt spenning i 
Midtøsten og Øst-Europa, så vel som økonomisk krise i 
Sør-Europa og voksende arbeidsledighet i Norge. Og bak 
lurer klimaendringene, med lokalt ekstremvær i det korte 
bildet, global oppvarming noe lenger fram.

Subjektiv opplevelse
Trygghet som begrep er knapt definerbart. Det er relativt, 
og i hovedsak subjektivt: Ens egen opplevelse av å være 
trygg – i motsetning til å leve med en gnagende usikkerhet: 
i utrygghet. Det er opplevelsen av å leve i et samfunn 
med tillitsvekkende rammer, ikke minst til at ansvarlige 
myndigheter faktisk har kontroll og sørger for sikkerhet 
– skaper trygge omgivelsene.

Trygghet vil fort assosieres til kriminalitet; til å gå 
trygt på gata, være trygg i sitt eget hjem. Samtidig 
favner trygghetsbehovet mye lenger – fordi det er så 
grunnleggende. Trygghet for hus og hjem forutsetter for 
mange også at et beholder – eller får – jobb, som gjør at 
en kan betjene boliglån, og beholde leiligheten eller huset. 
Trygghet for sine barn og foreldre; at det finnes sikre 
barnehageplasser og en god eldreomsorg; at det finnes 
helsetjenester der en bor. Trygghet for at en kan ferdes 
trygt ute; at det er sikret mot ras og flom – at en ikke blir 
overfalt på vei hjem fra fest. At skoleveien er trygg. At 
maten er trygg. Alt dette er trygghet. eell og opplevd. 
Objektivt og subjektivt. 

Trygghet er mest av alt et opplevd fravær av usikkerhet. 
Det fordrer derfor mekanismer som fjerner utryggheten. 
Det krever beredskap og sikkerhetsnett på mange 
samfunnsområder.

Kritisk oppgave
Trygghet, sikkerhet og stabilitet er selve fundamentet for 
utvikling av gode samfunn, med velferd og livskvalitet. 
Å sørge for sikkerhet og trygghet er en kritisk 
samfunnsoppgave, en hovedoppgave for et organisert 
samfunn, og det mest krevende ansvarsområde for 
folkevalgte. 

Vår opplevelse av trygghet forutsetter visshet om at 
vi har systemer som evner å møte truslene, både de 
naturskapte og menneskeskapte; tilsiktede og utilsiktede. 
Trygghet omfatter en rekke samfunnsområder, og både det 
individuelle og kollektive domenet. Kollektiv trygghet er en 
forutsetning for individuell trygghet. Et trygt samfunn er en 
forutsetning for at du selv skal føle deg – og være – trygg.
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Se også artiklene:
I.4 Sammensatt trusselbilde
I.5 Samordnet trusselvurdering
II.2 Sivil beredskap på feil spor?
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.12 Trygge lokalsamfunn

trygghet; en opplevd, vesentlig subjektiv følelse 
av fysisk forutsigbarhet i omgivelsene, og som 
omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold 
knyttet til individ og samfunn, inkl. tilhørighet, 
mestring og livskvalitet.

Trygghetsbildet
Flere faktorer

Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak. 
Sikkerhet gir ikke nødvendigvis trygghet, men uten 
sikkerhet – og sikkerhetsnett – blir det knapt noen 
opplevelse av trygghet.

Figuren illustrerer at trygghet (og sikkerhet) skapes 
gjennom summen av en rekke forhold og faktorer, 
ikke minst innenfor det sosiale og økonomiske området 
– og at det må vilje og evne til å ta tak i denne helheten 
for å skape et trygt samfunn: for individet og kollektivet.

Krig er den største trussel mot trygghet, men ikke den 
som oppleves mest påtrengende til daglig. Da veier 
kriminalitet tyngre – og ulykker, ikke minst i trafikken.
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I.2 Innlegg: Bygge ned murer
Vi burde ha kommet lenger i arbeidet med styrket beredskap 
etter terrorangrepene 22. juli 2011. For å komme videre må vi 
bygge ned murene mellom aktører med beredskapsansvar og 
sørge for bedre samarbeid.

Av Anders Anundsen (Frp), 
justis- og beredskapsminister

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, og publisert i april 2014.

Som nasjon ble vi satt på en alvorlig prøve 22. juli 2011. Det ble avdekket alvorlige 
feil og mangler i vår evne til å håndtere store hendelser. Manglende og til dels feil 
prioriteringer over mange år, hadde satt sine spor. 

I ettertid har det vært tverrpolitisk enighet om å styrke beredskapen. Selv om mye 
er gjort, mener jeg at en burde ha kommet lenger i arbeidet med å følge opp disse 
anbefalingene. 

Derfor overrasker det meg ikke at Norges Offisersforbunds ferske undersøkelse 
viser at fire av 10 nordmenn tror det er sannsynlig at det kommer nye terroranslag 
mot Norge, og at mange tror at vi ikke er rustet til å håndtere et slikt anslag. 

egjeringen tar disse tallene på dypeste alvor. Denne undersøkelsen viser at 
folk ikke føler seg trygge. Den reflekterer også noe av det som er realiteten: å 
bakgrunn av konklusjonene i Nasjonal trusselvurdering som ST la frem i vinter, 
må vi legge til grunn at Norge står overfor en økt terrorutfordring nå enn  
tidligere.

Se helhet
I lys av denne undersøkelsen reiser Norges Offisersforbund en viktig debatt om 
behovet for en ny totalberedskap for fremtiden. Oppfølgingen etter 22. juli har 
vist oss at det er avgjørende med godt samarbeid på tvers av sektorer innen 
beredskapen, slik at vi får mest mulig trygghet ut av ressursene.

Vi politikere har en tendens til bare å løse små biter av et problem – og så glemmer 
vi å se helheten. En av mine kjepphester er at vi må se helheten i beredskapen. 

Skal vi klare å se helhet, må vi ned bygge murene mellom nødetatene, Forsvaret, 
de frivillige organisasjonene og de ulike aktørene innenfor samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. 

Samarbeid med Forsvaret
Det er avgjørende for vår totale sivile beredskap at samarbeidet mellom politiet 
og Forsvaret er så knirkefritt som mulig. Mye positivt har skjedd de siste årene, 
men fortsatt er det forbedringspotensial. egjeringen ønsker å fortsette å styrke 
og utvikle samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Arbeidet med å lovfeste 
instruksen for Forsvarets bistand til politiet er kommet godt i gang igjen. Det 
er inngått en ny samarbeidsavtale mellom olitidirektoratet og Forsvaret. 

olitidirektøren og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter har jevnlig dialog.

Det viktigste er imidlertid å avklare forventningene om hva slags bistand Forsvaret 
kan yte. Vi må vite hva Forsvaret kan tilby i de ulike politidistriktene. Samtidig 
må politiet erkjenne at det er bedre å anmode om for mye og for ofte bistand, enn 
å bomme de gangene det virkelig teller. 22. juli-kommisjonen påpekte at det er 
stort forbedringspotensial når det gjelder kultur og ledelse. Det gjelder også innen 
politiet og Forsvaret. 

Fremtidens politi
Selv om vi har gode bistandsressurser, må vi uansett ha et politi som er rustet 
for å håndtere sine oppgaver i akuttfasen. Det er det lokale politiet som utgjør 
grunnberedskapen vår. Når en stor hendelse finner sted, er det lokalpolitiet som må 
reagere først – innen rimelig tid. Slik vil det også være i fremtiden.

Derfor er det viktigste vi gjør for totalberedskapen, å benytte oss av det 
mulighetsrommet vi har når vi skal reformere norsk politi. Vi skal ha et politi som 
er godt nok bemannet og godt nok utstyrt til å forebygge og oppklare kriminalitet, 
men også til å håndtere store hendelser som terroranslag.

En forutsetning for å få et slikt politi, er at grunnbemanningen heves. Vårt mål er to 
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politifolk pr. 1000 innbyggere innen 2020. Derfor vil vi legge til rette for at antallet 
nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antall studenter som består 
eksamen ved olitihøgskolen, inntil målet er nådd. 

Denne opptrappingen er allerede i gang. I løpet av inneværende år vil det på 
landsbasis bli opprettet 40 nye politistillinger.

Den offentlige debatten om politireformen har i stor grad dreid seg om antall 
politidistrikter. Men for meg er det naturlig først å spørre: Hva skal politiet levere til 
borgerne? Først når leveransebeskrivelsen er klar, kan vi se på hvilken struktur som 
best er egnet til å støtte opp om en slik leveranse, slik at oppgavene blir løst mest 
mulig effektivt.

Styrket sentral krisehåndtering
Under en nasjonal krise kommer det ofte mye ulik informasjon fra mange 
hold. Den forrige regjeringen gjorde to viktige grep for å bidra til bedre 
koordinering. Det ene var å opprette et eget sivilt situasjonssenter i ustis- og 
beredskapsdepartementet. Det andre var å gi ustis- og beredskapsdepartementet 
rollen som lederdepartement i alle nasjonale kriser om ikke noe annet særskilt 
blir bestemt. Det var riktige grep, men det sivile situasjonssenteret var bare 
bemannet i kontortiden. Fra 1. april i år har den nye regjeringen sikret at det har 
døgnbemanning. å den måten blir informasjon fra alle involverte i en nasjonal 
krise koordinert for å gi beslutningstakere politisk et riktig overblikk over 
situasjonen, uavhengig av når en krise inntreffer. 

Forebygge mot radikalisering
Det er på ingen måte gitt at en terrortrussel vil komme utenfra. Det er viktig at 
vi griper fatt i unge personer før de blir så radikalisert at de utgjør en trussel. 

 bruke ressurser tidlig for å hindre at en ung person gjør et feilgrep som kan 
få konsekvenser for resten av livet, er en billig investering. Før sommeren vil 
regjeringen legge frem en ny handlingsplan mot radikalisering. Min ambisjon er å 
gjøre den så konkret som mulig, slik at den blir et nyttig verktøy for alle som er i 
kontakt med unge mennesker i faresonen. Lykkes vi med forebygging, blir det færre 
personer som utgjør en fremtidig trussel mot norske interesser. 

Angår oss alle
eg mener at vi må føre en bred debatt om hvilken retning vi skal ta beredskapen 

i. Derfor er jeg glad for at Norges Offisersforbund har etablert denne nye arenaen 
for å diskutere spørsmål relatert til trygghet. Dette er noe som angår oss alle – 
politikere, fagfolk både på sivil og militær side og vanlige borgere. Det er viktig at 
alle stemmer blir hørt.

Om forfatteren:
Anders Anundsen (1975) er justis- og beredskapsminister fra 2013. Han har vært innvalgt 
til Stortinget for Fremskrittspartiet siden 2005, og var i forrige periode leder for Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen. Anundsen har studert juss og offentlig rett, og har tidligere arbeidet 
som rådgiver for FrP på Stortinget.
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I.3 Innlegg: Politiet må endre fokus
Sivil beredskap er i vinden som aldri før: Vi har fått en rekke 
utredninger innenfor sivil beredskap, vi har fått et nytt krisehånd-
teringsprinsipp; samvirkeprinsippet, og vi har fått et Justis- og 
beredskapsdepartement med en ny avdeling for Krisehåndtering 
og nasjonal beredskap. Noen påstår at vi aldri har hatt bedre 
beredskap enn i dag.

Av Jon Leirvaag, 
Forbundsleder, NTL

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, og publisert i april 2014.

Det er mye vi i dag i Norge har tatt for gitt, fordi vi er vant til at ting fungerer som 
det skal. Vi har rent vann i springen, god energiforsyning og høy mattrygghet. Det 
er ikke nødvendigvis gitt at vi klarer å opprettholde dette i fremtiden. Hva gjør vi 
når klimaendringene slår til og gir store naturødeleggelser, når vannet blir foruren-
set og strømmen forsvinner over flere dager? 

Det er behov for en mer helhetlig samhandling enn det vi har i dag, når vi diskuterer 
totalberedskapen i samfunnet. Vi har i dag organisert oss med utgangspunkt i hva 
som er kostnadseffektivt i hver enkelt virksomhet. Gir det et godt utgangspunkt for 
å se truslene som kommer innenfra og utenfra? Har vi godt nok grunnlag for å få til 
god samhandling mellom de ulike etatene og tjenestene for å løse oppgavene når 
krisen slår til? 

NTL ser ofte at kostnadseffektivt for hver enkelt sektor går på bekostning av hel-
hetstenkning, når det gjøres fremtidige prioriteringer for organisering av virksom-
heter. Vi ser det f. eks i politiet der hver avdeling blir målt enkeltvis om ut i fra sin 
virksomhetsplan og økonomi. De måles heller ikke på samhandling, i tilfeller der 
flere politidistrikt har koordinerte oppgaver. 

NTL har levert høringssvar til NOU 201 :  Med los på sjøsikkerhet , der målet for 
utvalget har vært å styrke sjøsikkerheten. Utvalget foreslår å samlokalisere yst-
verkets fem sjøtrafikksentraler. Vi mener at dette vil gi betydelig økt risiko for svikt 

på linjenettet da dette må gå over lengre distanser. De fem sjøtrafikksentralene har 
hatt nært samarbeid med olitiet, Forsvaret, ystvakten, redningsskøyter, Telenors 
radiotjeneste m.fl. 

Forsvarets spesialstyrker trener ofte i Oslofjorden og personell herfra er da til 
stede i sentralen for koordinering og gjennomføring. Dette gjelder også tollvesenet 
og politi ved aksjoner. Med kun en sentral sjøtrafikksentral vil vi miste nærhet og 
avgjørende lokalkunnskap. God beredskap er avhengig av god lokal kunnskap, og vi 
mener at det ikke ivaretas godt nok ved at det samlokaliseres i en sentral. 

Så har vi deltatt i diskusjonen om framtidens politi og gitt høringssvar til olitiana-
lysen. Her har debatten om organisering og antall regioner overskygget den viktige 
diskusjonen om hvilke rolle politiet skal ha. NTL er bekymret for at nærpolitiet skal 
forsvinne og politiets viktige forebyggende oppgaver ikke blir ivaretatt dersom alt 
skal handle om beredskap for store terroraksjoner. Som Lippestad formulerer så 
godt i sitt første innlegg her på Forsvarslinjer: Det er bedre å forebygge terrorhand-
linger enn å vinne noen minutter på responstid. 

Mange ulike virksomheter har en viktig rolle i den første forsvarslinje, og NTL 
organiserer arbeidstagere i flere av dem. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, Mattilsynet, ystverket, Luftfarten, Sivilforsvaret, og også forsvaret og 
politi er organisert i NTL. Høyere utdanningsinstitusjoner som Forsvarets høgskole, 

olitihøgskolen og forskningsinstitutt, Norges Brannskole og Nasjonalt utdannings-
senter for samfunnssikkerhet og beredskap utdanner de som i nær fremtid skal 
delta i samfunnets samlede styrke. I sivilsamfunnet har vi også mange medlemmer 
i organisasjoner som bidrar. Alle disse bør delta i diskusjonen om samfunnssikker-
het og beredskap. 

NTL er redd for at silotenkning mellom de ulike etatene og tjenestene fører til 
manglende samhandling og koordinering og derved manglende kapasitet til å takle 
utfordringer. I en slik modell vil behovet for å plassere ansvar større enn å ta det. 

Derfor trenger vi innspill fra flere etater og virksomheter slik at vi får med det 
totale bildet av trusler og farer i samfunnet. 

http://m.fl/
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Om forfatteren: 
John Leirvaag leder i Norsk Tjenestemannslag siden 2010, etter å ha vært nestleder fra 2006. 
Han har sin yrkesmessige bakgrunn fra Studentsamskipnaden i Oslo, der han hadde en rekke 
verv i NTL, inkl. som leder for landsforeningen NTL Studentsamskipnaden.
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Komplekst bilde: 
Fragmentert  
– og farlig
Hvis vi som samfunn fortsatt skal leve i frihet 
og sikkerhet, velstand og trygghet; og være 
best mulig forberedt: Må vi ikke da evne å ta 
inn over oss hele spekteret av trusler? Innse at 
de spenner vidt og krever utstrakt beredskap 
– fra situasjoner som håndteres med relativt 
enkle midler, til de som krever innsats fra 
samfunnets samlede ressurser? For best mulig 
å beskytte oss, trenger vi ikke størst mulig 
forståelse for trusselbildets kompleksitet? 
Samtidig som truslene har mange felles 
karaktertrekk, som muliggjør oppbygging av 
en totalberedskap – for å gjøre oss best mulig 
beredt? 

«Selv om vi ikke kan ha bered-
skap for å håndtere enhver 
hendelse, må vi ha en viss 

oversikt over utfordringene vi vil stå 
overfor og planlegge for hvordan vi 
skal kunne møte dem.

DSB: ’Nasjonalt risikobilde 2014’ (2014)

I.4 Sammensatt trusselbilde

Truslene er mange og sammensatte. De er natur-
gitte og menneskeskapte; militære og ikke-mili-
tære. Trusler truer samfunn og enkeltindivider. 
Noen er opplagte, andre mer overraskende. 
Truslene mot vår kollektive og individuelle sik-
kerhet og trygghet er mange. Fra mange kanter.

Ethvert samfunn står overfor, og må til dels akseptere å 
leve med, risiko av svært sammensatt art. o mer kompleks 
samfunnsstrukturen blir, jo mer sårbare blir vi. Og jo mer 
krevende blir det å forutse, forebygge og forsvare seg. 

Truslene spenner fra de mer hverdagslige, men like fullt 
alvorlige, inklusive trafikkulykker og kriminalitet, via det 
ekstraordinære med bl.a. offshoreulykker og gisseltaking, 
til det ekstreme med naturkatastrofer og militærangrep. 
Uavhengig av kategori og karakter må samfunnet være 
kjent med truslene og forberedt på at hendelser kan 
inntre. Bevissthet om hva som kan skje er en forutsetning 
for forebygging og forsvar; for beredskap. 

Lokale trusler
Truslene har høyst forskjellig karakter, og krever ulik 
beredskap og håndtering. Trusselbilde-figuren illustrerer 
kompleksiteten, uten å være komplett. Den viser spenn-
vidden – fra det hverdagslige til det ekstreme, og er ment å 
antyde tre nivåer for innsats. De tre svarer grovt til de tre 
forsvarslinjene – med respektive virkemidler vist på side 1 . 

De mest ekstreme truslene, som vil ramme eller berøre 
hele nasjonen, er militære angrep og store katastrofer – 
som kan være naturhendelser eller tilsiktede hendelser. 
Fagmyndigheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) plasserer pandemi i Norge fremst i sin 

risikomatrise – med (samlet sett) størst sannsynlig og 
alvorlighetsgrad. Strategisk overfall kommer derimot lavt: 
konsekvensen vil være stor, men sannsynligheten er liten. 
Omvendt har eksempelvis brann i tunnel og tre samtidige 
skogbranner stor sannsynlighet, men begrensede følger.

I sin vurdering av tilsiktede, uønskede hendelser, anses 
disse fire scenariene DSB har testet alle å true samfunnets 
stabilitet: terrorangrep i by; strategisk overfall; cyber-
angrep mot finansiell infrastruktur; cyber-angrep mot 
ekom-infrastruktur. Vurderingen framkommer i DSBs 
rapport Nasjonalt risikobilde.

isikobildet omfatter også usikkerhet i hverdagen og på 
individnivå, inklusive holke og husbrann, innbrudd og id-
tyveri; skred fra fjellet og strøm som går.

Globale trekk
Truslene har mange årsaker – og ulike opphav. Mange 
av de mest alvorlige truslene henger sammen med, eller 
kommer direkte fra, forhold utenfor Norges grenser. 
Til disse hører en sammensatt organisert kriminalitet 
og global terrorisme, samt – selvsagt – militære anslag. 
Angrep i cyber-domenet har også en grenseoverskridende 
karakter, med stater i én ende til simple kriminelle i den 
andre – med spionasje og sabotasje som virkemidler.

å et definitivt overordnet nivå hører hendelser som 
henger sammen med lokalt ekstremvær som følge av 
klimaendringer og andre globale fenomener. andemier er 
per definisjon globale, og smitte kan lett bringes til Norge, 
hvor den enten kan isoleres – eller spres. Trusler mot liv og 
helse som følge av bakterier eller virus trenger ikke være 
utilsiktet smitte. Bakteriologiske våpen er gamle, men like 
farlige i dag. 



37FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016) DEL I: SAMFUNNET

T
R

U
S

S
E

L
N

I V
Å

 1

T
R

U
S

S
E

L
N

I V
Å

 2

T
R

U
S

S
E

L
N

I V
Å

 3

FLOM

SYKDOMS -
SMIT TE

PANDEMI

SPIONASJE

MAFIA-
KRIMINALITE T

ATO M U LYK K E

FLODBØLGE

O F F S H O R E -
U LYK K E

MILITÆR
GRENSEKRENKELSE

MILITÆR T
C YBER ANGREP

A N G R E P  PÅ  N O R D M E N N
I  U T L A N D E T

R AN

B R A N N

BYBR ANN

ME TEOR-
NEDSL AG

SABOTASJE

TR AFIKK-
ULYKKE

SKIPSFORLIS

GASSUTSLIPP

FORURENSING

FINANSKRISE

FL ÅT T

G I F T U TS L I P P

IT-HACKING

S T RØ M -
AV B RU D D

T E R RO R A N S L AG

G A S S A N G R E P

SKOGBR ANN

C YB E R A N G R E P

M I L I TÆ R
I N VA S J O N

ME TEOR-
K ATASTROFE

M I L I TÆ R T  A N G R E P
M OT  N O RG E

M I L I TÆ R T  A N G R E P
M OT  N ATO

T RU S S E L  X

PANDEMI-
K ATASTROFE

C YBER ANGREP
MOT NATO

MILITÆR T
BIOLOGISK ANGREP

S TATS -
O P P LØ S N I N G

MILITÆR T
K JEMISK ANGREP

MILITÆR
TERRORBOMBING

BR ANN-
K ATASTROFE

ATO M -
K ATA S T RO F E

TSUNAMI-
K ATASTROFE

OFFSHORE-
K ATASTROFE

M I L I TÆ R T
ATO M A N G R E P

STORFLOM

X

PASS
NORGENOREG

SOS

Trusselbilde
Tre dimensjoner

Se også artiklene:
C.4 Nasjonens uskyld og trussel X
I.4 Samordnet trusselvurdering
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
IV.4 Samlet styring

Trusselbildet er sammensatt. Fra et trygghetsperspektiv 
omfatter det en rekke forhold som kan ramme enkelt
individer og grupper, til lokalsamfunn – og hele sam
funnet. Fra det trivielle til det eksistensielle.

Figuren illustrerer kompleksitet og alvorlighetsgrader 
i tre nivåer. Det innerste er de, relativt sett begrensede, 
hendelser som kan inntre på områder hvor ordinær, 
ikkemilitær beredskap aktiveres. Den midterste omfatter 
alvorlige hendelser av både militær og ikkemilitær art, 
og hvor en større del av totalberedskapen aktiveres. 
Den ytterste dimensjonen indikerer nasjonale og ikke
nasjonale katastrofer, med både menneskeskapte og 
naturskapte hendelser.

Figuren er en illustrasjon, og ikke på noen måte et eksakt 
eller komplett bilde.

Se også figurene på side 39 og 40.
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Samlet trusselvurdering: 
Bedre grunnlag, 
mer demokrati?
Hvis samfunnet – innbyggerne, politikerne, 
fagfolkene og organisasjonene – hadde 
et reelt samlet bilde og en overordnet, 
samordnet vurdering av ulike typer trusler og 
risiko, fra det hverdagslige til det ekstreme: 
Ville ikke det gi et langt bedre grunnlag 
for sektorovergripende og effektskapende 
planlegging og utføring? Ville ikke det 
gi større trygghet? Bedre utnyttelse av 
samfunnets samlede investerte ressurser? 
Og ville ikke offentlig innsyn – med en 
sammenstilt, begripelig oversikt – bidra til 
større åpenhet og mer demokrati? Med bedre 
innsikt i hvor og hvordan samfunnets samlede 
ressurser bør settes inn, og hva innbyggerne 
bør kunne kreve av beslutningstakerne? 

«Profesjonell forebygging 
og håndtering av alvorlige 
hendelser forutsetter at de 

ansvarlige utvikler kunnskap om de 
risikoer de står overfor […].

NOU 2012:14 (22. juli-kommisjonen)

I.5 Samordnet trusselvurdering

Trusler og risiko må være mest mulig kjent – og 
erkjent – for å kunne reduseres eller avverges. 
Trusselbildet må tegnes og fortolkes for at 
den best mulige beredskap skal kunne bygges 
opp. Og risiko må ses under ett for at de nød-
vendige prioriteringer tas, og øvd samvirke får 
full effekt. 

Truslene mot det norske samfunnet er sammensatte. 
Aktørene som skal kartlegge, analysere og håndtere dem 
er mange – og ulike. Ansvar er formelt sett klarlagt og 
samordning er prinsipielt sett avklart, gjennom lover og 
forskrifter, reguleringer og avtaler. Men det finnes ingen 
samlet trusselvurdering, det utarbeides ikke noe reelt 
sammenstilt risikobilde, og følgelig: Det foretas ingen 
virkelig overgripende samordnet ressursprioritering – bl.a. 
som grunnlag for et helt nødvendig systematisert samvirke.

Den komplette oversikt som burde ligge til grunn for både 
langsiktige politiske prioriteringer og løpende operasjonelle 
disponeringer finnes ikke. Norge mangler den helhetlige til-
nærming som kreves for å bygge opp en totalberedskap, med 
deltakelse fra alle tryggingsaktører – som et vesentlig bidrag 
til å skape både opplevd og reell trygghet og sikkerhet. 

En samlet, offentlig – og i utgangspunktet offentlig til-
gjengelig – oversikt over kjente trusler og aktuelle 
tryggings midler, over kompetanse og kapasitet, er også 
nødvendig for demokratisk innsyn og faglig tilsyn. Offentlig-
heten – fra den enkelte borger, gjennom hele samfunnet 
helt opp til Stortinget – må kunne danne seg en kvalifisert 
oppfatning av fornuften i de politiske valgene som gjøres. 
For å kunne ha en oppfatning av kvaliteten på arbeidet som 
utføres og beskaffenheten på den beredskap som fore-

skrives; for å kunne forsikre seg om at samfunnets sikker-
het og trygghet så langt mulig er ivaretatt må totaliteten 
framstilles. Den må forstås, debatteres, etterprøves.

Sikkerhetsrelaterte trusselvurderinger 
Samfunnets tryggingssystem og sikkerhetsmekanismer 
famler på ingen måte i blinde. Det utarbeides flere viktige 
trussel- og risikovurderinger både på militær og sivil 
side. En del blir, helt eller delvis, offentliggjort. De som 
får størst offentlig oppmerksomhet er de årlige, åpne 
vurderingene til Etterretningstjenesten (E-tjenesten) 
og Politiets sikkerhetstjeneste ( ST). De vurderer 
utviklingstrekk og presenterer en oppdatert vurdering av 
sentrale forhold, ikke minst for terrorfare og cybertrusler, 
med spionasje og sabotasje som mulige virkemidler, 
i tillegg til annen kriminalitet så vel som militære 
trusler. E-tjenesten vurderer også trusler mot norsk 
statssikkerhet fra fremmede makter. Et tredje offentlig 
dokument i samme kategori, med vekt på informasjons- 
og cybersikkerhet, er den årlige risikovurderingen til 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Den omfatter trusler 
mot kritiske samfunnsfunksjoner, inklusive cyberanslag 
mot offentlig så vel som privat sektor, samt spionasje.

De tre institusjonene som står bak disse rapportene 
hører til i en overlappende statlig sfære mellom 
Forsvarsdepartementet (FD) og ustis- og 
beredskapsdepartementet ( D). Samarbeidet mellom 
de tre aktørene er styrket de senere år, ikke minst 
som følge av 22. juli – også etter politisk press om 
større samordning. Arbeidet med en virkelig integrert 
trusselvurdering ville vært et bidrag til ytterligere styrket 
samarbeid, og formodentlig satt samfunnet i enda bedre 
stand til å møte mulige trusler og reelle situasjoner – både 
mentalt og faktisk.
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En rekke etater og andre aktører samler og systematiserer 
infor masjon om risiko og trusler, innenfor en rekke områder. 
Disse blir i noen grad sammensatt på sektornivå, men ikke 
til et større og mer komplett bilde.
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En rekke strategier og (handlings) planer lages innenfor 
ulike etater og sektorer – også innenfor området forsvar 

og sikkerhet. Men like lite som det finnes en nasjonal 
strategi for trygghet, finnes det en sektorovergripende, 

nasjonal langtidsplan for totalberedskap og trygghet 
– som kunne ha gitt overordnede prioriteringer, 

og dermed: føringer for statsbudsjettet.
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Trygghetsrelaterte trusselvurderinger 
Mens de tunge statlige etater og funksjoner innenfor og i 
grenselandet mellom forsvars- og justissektoren overvåker 
forhold som særlig truer statssikkerheten, bidrar en 
rekke aktører til trygghet på andre områder. Til disse 
hører offentlige institusjoner, private selskap og frivillige 
organisasjoner. Flere gjennomfører vurderinger av ulike 
typer trusler mot samfunnssikkerhet og trygghet. Politiet 
er trolig den etat som først assosieres med trygghet, både 
i det offentlige rom og i privatsfæren. Ett av olitiets 
bidrag til oversiktsbildet og situasjonsforståelsen er en 
trendrapport fra ripos om den organiserte kriminalitet 
i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) er etaten med et overordnet oppdrag om å 
samle, systematisere og presentere ikke-militære 
risikovurderinger. I dets årlige rapport Nasjonalt 
risikobilde  blir sannsynlighet for og konsekvenser av 
større – mulige – hendelser gjennomgått. Til disse hører 
naturgitte som skred og flom, menneskeskapte (tilsiktede) 
som terror og cyberangrep, samt store ulykker, f.eks. 
gassutslipp og brann. apporten favner en spennvidde 
fra dagligdagse til ekstreme hendelser. DSB tilbyr også en 

eb-basert kartinnsynsløsning med digitale kart fra flere 
aktører, med informasjon om forskjellige risikoforhold. 
Nasjonalt risikobilde  bidrar mer enn noe til mye av 

grunnlaget for systematisert sikkerhetsarbeid særlig på 
regionalt og lokalt nivå, så vel som i statlig sektor. Bl.a. skal 
den bidra til det systematiske sikkerhetsarbeidet i landets 
kommuner, som er lovpålagt å utarbeide en oppdatert 
risiko- og sårbarhetsanalyse ( OS).

Mens DSB er sektorovergripende, utarbeider andre etater 
mer spesifikke risikovurderinger. Eksempelvis framlegger 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oversikter 
over flere typer risiko, som snøskred, steinsprang og 
flom, som også presenteres gjennom tematiske farekart 

og databaser. Innen helsesektoren har Nasjonalt 
folkehelseinstitutt (FHI) en sentral rolle for å vurdere 
risiko for smitte av sykdommer, mens Vitenskapskomiteen 
for mattrygghet (V M) utarbeider risikovurderinger 
innen matsikkerhet. Statlige tilsyn utfører vurderinger 
på sine felt, herunder innen samferdsel, hvor det er 
risiko for større ulykker. Luftfartstilsynet vurderer f.eks. 
risiko i nasjonal sivil luftfart; Statens jernbanetilsyn (S T) 
tilsvarende på skinnegående transport. Statens vegvesen 
(SVV) foretar risikovurderinger innenfor veitrafikk; 
Kystverket ( V) innen sjøsikkerhet.

å enkelte områder foretar flere aktører respektive 
trussel- og risikovurderinger, som dels blir offentliggjort. 
Dette gjelder ikke minst innen data-/informasjons-/
cybersikkerhet. Fra statlig side har NSM er særlig ansvar, 
og Cyberforsvaret ( FO ) har tung fagkompetanse, men 
et oppdrag avgrenset til Forsvaret. E-tjenesten så vel 
som ST vurderer løpende cybertrusselen. Elektronisk 
kommunikasjon er et fagområde også for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet (N OM). Flere ikke-statlige 
aktører foretar vurderinger, som det uavhengige 
ekspertorganet Norsk senter for informasjonssikring 
(NorSIS), som utgir rapporten Trusler og trender . I privat 
sektor er Næringslivets sikkerhetsråd (NS ) én av flere 
aktører, og gir bl.a. ut årsrapporten riminalitets- og 
sikkerhetsundersøkelsen i Norge . Flere kommersielle 
aktører tilbyr risikokartlegging og -vurderinger, bl.a. for 
bedrifter og kommuner. 

De offentlige sikkerhetsrelaterte trusselvurderingene 
gjelder samfunnet på nasjonalt nivå. Vurderinger særlig av 
naturgitte risikoforhold skjer mest og best på regionalt og 
lokalt nivå. Men like lite som det finnes en samlet nasjonal 
trusselvurdering er det mulig å danne seg et komplett bilde 
av hvilke farer som truer i et lokalmiljø; enten det er i en 
kommune eller et utfartsområde, et dalføre eller ved et 
arrangement. Informasjonen for å forebygge – og betrygge 

«For at samfunnet skal være godt 
forberedt på å takle en krise-
situasjon, er det avgjørende at 

innbyggerne er informert om hvilken 
risiko de til enhver tid står overfor.

Meld. St. 29 (2011–2012)
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Krav til 
kommunen
Norske kommuner har et lovpålagt 
beredskapsansvar, og plikter å kartlegge 
hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, 
med hvilken sannsynlighet og konsekvens. 
Derpå skal kommunen utarbeide en årlig 
revidert beredskapsplan – som også jevnlig 
skal øves. Årvisse spørreundersøkelser utført 
av DSB viser at mange kommuner ikke 
oppfyller lovens krav. 

Samlet (?) 
kriseinfo
Mange tiltak ble iverksatt etter 22. juli. Noen 
til dels preget av at noe måtte gjøres for å 
vise handlekraft, uten alltid å bli hva det 
skulle eller kunne blitt. Nettstedet kriseinfo.
no ble offisielt åpnet av statsminister Jens 
Stoltenberg i januar 2012. Driftet av DSB er 
dette portalen for publikumsinformasjon 
forut for, under og etter kriser. Statsministeren 
definerte informasjon også som 
forebyggende og skadereduserende, men 
tiltaket har ikke fått noen sentral posisjon. 
Nettstedet viser til informasjon fra statlige 
aktører, og har selv lite innhold – og bidrar 
lite til samlet kunnskap og forståelse, enn si 
oppdaterte og samlende situasjonsbilder. Og 
synes bare så vidt driftet. Medio 2016 var det 
f.eks. ikke lagt ut noe nytt under kategorien 
terror siden januar 2012, og intet eget om 
trusselvurderinger siden desember 2011. 
Tiltakets facebook-side brukes derimot aktivt 
til nyhetsvarsler, men hadde medio 2016 bare 
vel 12 000 ’likere’.

– finnes i stort monn, men er ikke sammensatt og formidlet 
som ett bilde, verken for et lokalt, regionalt eller sentralt nivå.

ommunene er gitt et stort ansvar for borgernes 
trygghet, ikke minst gjennom lokal beredskap; for 
kartlegging, planlegging, utføring. ent bortsett fra at 
de har begrensede ressurser til å løse oppdraget på 
forsvarlig måte, har kommunene heller ikke tilstrekkelig 
systematisert tilfang på informasjon for å lette planlegging 
av krisehåndtering. Bedre – samlet og systematisert – 
risikovurdering på sentralt nivå ville hjulpet de regionale 
og lokale nivåene til å gjennomføre de helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysene ( OS) de er pålagt, som grunnlag for 
lokal beredskapsplanlegging. 

Sammensatt trusselvurdering
Trusselbildet er sammensatt og uoversiktlig; risiko- og 
trusselvurderingene er fragmenterte og uorganiserte. Mye 
løpende kartlegging og analyse foretas, atskillige vurderinger 
utarbeides. Eksemplene over viser noe av det systematiske 
arbeidet som, på mange hold, gjøres for å identifisere og 
håndtere samfunnstrusler. Det skjer imidlertid mest innenfor 
enkeltstående områder, utført av aktører tilhørende primært 
én sektor, på ett område; eller i én kommune. 

Sentralforvaltningen i Norge bygger på sektorprinsippet. 
Ansvar skal tydelig plasseres hos én statsråd, i dennes 
departement – for den angjeldende sektor. Ansvar kan 
imidlertid også falle mellom statsråder og sektorer. 

rinsippet har side sterke sider, men vil også stå i veien for 
sektorovergripende samordning. Med fare for at saker blir 
liggende, uavklart og uoppgjort, mellom ulike aktører. Som 
stengningen av Grubbegata som en forebygging mot terror 
– i åra før 22. juli 2011.

Mange av vurderingene som allerede foretas er grundige og 
gode. De inngir tillit – og bidrar dermed i seg selv til å styrke 
følelsen av trygghet: Noen har faktisk oversikten. Ansvaret 

er plassert. Ergo: det blir håndtert. Får man tro. (Medmindre 
det er en skapt illusjon – som skaper en falsk trygghet.) 
Hvis ressursene finner hverandre. I motsetning til hva som 
skjedde 22. juli 2011, da de, som Gjørv-kommisjonen fastslo, 
ikke fant hverandre – selv om de fantes. 

En tillitsvekkende evne til å håndtere oppdukkende 
hendelser forutsetter ikke bare at ressursene (aktørene) 
kjenner hverandre og har øvd sammen. For å være best 
mulig forberedt må de også kjenne det samlede risiko- 
og trusselbildet – som de alle har respektive roller i å 
håndtere. Men dette helhetsbildet finnes ikke som et 
verktøy for politisk prioritering, faglig planlegging eller 
operativ styring. Eller for å skape tillit og trygghet.

Daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo 
tilkjennega i juni 2012 en intensjon om at regjeringen 
ville utarbeide en felles og overordnet risiko- og 
trusselvurdering «for det norske samfunnet» – basert 
på analyser fra «flere relevante fagmiljøer». For et stadig 
mer komplekst samfunn, framholdt statsråden, er det 
«avgjørende  at vi har en samlet oversikt over trussel- 
og risikobildet.» Stoltenberg-regjeringen tilskyndet så at 
E-tjenesten, ST og NSM vinteren 201  utga en samlet 
– koordinert – trusselvurdering. Opposisjonen uttrykte å 
ville følge opp dette, men regjeringen Solberg har ikke gått 
videre med tiltaket. 

Dette var tenkt som et samordnet situasjonsbilde fra 
de tre statlige sikkerhetstjenestene, med et grensesnitt 
som framfor alt favner terror og cyber. Det ble med det 
ene dokumentet – Trusler og sårbarhet 201  – den ene 
gangen, i februar 201 .

Tanken om samordning var særlig myntet på å møte 
terror. Det er viktig, men for snevert både i forhold til 
tradisjonell samfunnssikkerhet og – enda mer – for 
opplevd trygghet. En virkelig samlet og samordnet 
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vurdering av de sammensatte trusler samfunnet og 
borgerne står overfor må inkludere alt som reelt truer 
sikkerheten og svekker tryggheten. Og som kan ramme 
alle samfunnssektorer: fra individ og grupper, via 
bedrifter og organisasjoner, institusjoner og infrastruktur, 
til lokalsamfunn og stat.

«Mitt mål,» uttalte statsråd Faremo i juni 2012, «er en 
felles, overordnet og åpen risiko- og trusselvurdering for 
det norske samfunnet som skal presenteres årlig i en form 
som dekker både fagmiljøenes og publikums behov.» 

Nettopp. Det er en slik samlet oversikt, men ikke avgrenset 
til sikkerhetstjenestene, samfunnet trenger – også for å  
dekke innbyggernes behov. Basert på informasjon og analy-
ser fra flest mulig relevante aktører – fra alle sektorer. Men 
som heller ikke den rød-grønne regjeringen gikk langt nok 
med. 

For intensjonen var rettet mot samordning av 
sikkerhetstjenestene; den var ikke tenkt som en samlet 
sårbarhetsvurdering – en oversikt, et planverktøy. 
Som Hadia Tajik, leder for Stortingets justiskomité, 
forklarte for N  i februar 2014: «Tanken bak en felles 
trusselvurdering var ikke bare å få et dokument der 
betraktningene til alle tre tjenester var innarbeidet, men at 
sikkerhetstjenestene skulle samarbeide om analysen og på 
den måten utvikle en felles forståelse og risikobilde.» 

Samlet kunnskapsgrunnlag
Hensikten med å foreta jevnlige og systematiske risiko- og 
trusselvurderinger er rimeligvis for at de enkelte aktører, 
innen sine respektive sektorer og ansvarsområder, til 
enhver tid skal være best mulig forberedt. Forberedt på å 
takle uønskede hendelser – når og hvis de inntrer. De skal 
være beredt. Og det må også samfunnet være. Samfunnets 
evne til totalberedskap hviler på kunnskap. Og forståelse – 
på evne til å fortolke og anvende analysert informasjon.

unnskap om hvilke hendelser som mer eller mindre 
sannsynlig vil kunne inntre, hvor og med hvilke 
konsekvenser, er et forutsetning også for sektorover-
gripende og ressurseffektiv – sentral, regional og lokal 
prioritering og planlegging.

Samfunnets samlede ressurser – investeringer i sikkerhet 
– må ha som mål å skape størst mulig trygghet for 
innbyggerne. Trygghet og sikkerhet er målet; aktører og 
virkemidler er midlene. Hvilke midler som skal prioriteres 
når ressursene fordeles må bygge på overordnet, helhetlig 
kunnskap om sannsynlige trusler, og deres negative effekt, 
sett opp mot en formodning om mest mulig virkningsfulle 
og kosteffektive tiltak – på tvers av sektorer og i et 
langsiktig perspektiv. 

Utgangspunktet må være hva som best gagner samfunnet 
som helhet: Hvilke investeringer som – brukt på hvilke 
områder og på hvilken måte – til sammen, gjennom 
samordnet planlegging og iverksetting, bidrar til en  
best mulig totalberedskap, og skaper størst mulig trygghet. 

Et samlet kunnskapsgrunnlag, hvorav i det minste 
hovedtrekkene gjøres offentlig tilgjengelig, er samtidig en 
forutsetning for demokratisk styring av og kontroll med 
bruken av samfunnets ressurser. Innbyggerne – velgerne – 
så vel som folkevalgte representanter og offentlige organer 
må sette seg inn i og aktivt treffe valg i forhold til hvordan 
fellesskapets ressurser best skal brukes for samfunnets 
sikkerhet og individets trygghet. Velgerne og de valgte må 
bedre settes i stand til å vurdere hvor behovene finnes 
og ressursene trengs, for også å vurdere om samfunnet 
bruker nok ressurser på sikkerhet og trygghet – og om de 
brukes riktig. 

Se også artiklene:
C.3 Forberedt og føre var
C.5 Ny tid – ny tenking
I.4 Sammensatt trusselbilde
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
III.13 Verdifulle veteraner
IV.4 Samlet styring
IV.6 Demokratisk kontroll
V.A Intervju med Hadia Tajik

«Regjeringen har besluttet 
at det skal utarbeides en årlig 
samordnet trusselvurde-

ring med bidrag fra PST, NSM og 
Etterretningstjenesten, og fra andre 
aktører ved behov. […] Hensikten er 
å gi private og offentlige aktører og 
virksomheter best mulig koordinert 
informasjon om trusselvurderinger, 
slik at de kan forebygge og eventuelt 
håndtere trusselsituasjoner.

Meld. St. 21  
‘Terrorberedskap’ (2012–2013)

«Vi har en ekstrem sektorise-
ring, og det er liten eller 
ingen vilje til å se på systemet 

sektorene inngår i. Alle sitter på sin 
tue, de tenker for lite helhetlig.

Jørgen Kosmo, tidl. Riksrevisor  
og Stortingspresident  

til Forsvarslinjer (2014).



FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)44

Se også artiklene:
I.3 Sammensatt trusselbilde
I.4 Samordnet trusselvurdering
II.2 Sivil beredskap på feil spor?
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.6  Nasjonalt stambasenett
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
III.13 Verdifulle veteraner
V.A Intervju med Hadia Tajik

«Generelt er det viktig å gjen-
nomføre regelmessige øvelser 
med sikte på å teste ut sam-

handlingen og den reelle kapasiteten 
til å håndtere vanskelige situasjoner.

NOU 2000:24 (Sårbarhetsutvalget)

Samhandling: 
Flere aktører, 
større trygghet
Når samfunnet – med individer og grupper, 
institusjoner og lokalsamfunn, bedrifter og 
organisasjoner – står overfor sammensatte 
trusler, må vi ikke da snarest identifisere og 
engasjere de ulike aktører som kan bidra til 
å redusere risiko og styrke sikkerhet? Bør de 
ikke trekkes inn i et samlet sikkerhetsnettverk, 
både for å bidra til økt bevissthet i befolk-
nin gen – som en forutsetning for styrket 
forebygging – og for å styrke den sivile 
beredskapen, med større samlet innsatsevne? 
Skal vi ikke bedre utfordre og utnytte de 
mange og til dels lite påaktede ressurser, 
ikke minst i sivilsamfunnet?

I.6 Samhandlende samfunnsaktører

En samlet trusselvurdering og systematisert 
forståelse for risiko og sårbarhet er en forut-
setning for troverdig beredskap, Men det er på 
langt nær nok. Det avgjørende er en tillitsvek-
kende samordning av tryggingsaktørene – 
med øvd og vist evne til samhandling. 

Med et så sammensatt risiko- og trusselbilde som vi står 
ovenfor er det innlysende at en rekke aktører, fra offentlig, 
privat og frivillig sektor – med individer og grupper, 
institusjoner og etater, kommuner og fylker, bedrifter og 
organisasjoner – må trekkes inn for å skape trygghet. De 
må inkluderes og utnyttes hele veien, fra kartlegging og 
bevisstgjøring, trening og øving – til beredskap og 
operasjon. Et funksjonelt samvirke, avklart og planlagt; 
trent og testet.

Totalberedskapen
Totalberedskap forutsetter en felles grunnleggende 
forståelse for trusler og utfordringer, og at samfunnets 
samlede ressurser kan settes inn – når, hvis og hvor det 
kreves. Alle identifiserte aktører er da beredt, innenfor 
sitt ansvars- og aktivitetsområde. Hver for seg og så langt 
mulig sammen.

Vi lever i et nettverkssamfunn, både fysisk og virtuelt. 
Vi har utviklet et velferdssamfunn med sosiale sikker-
hetsnett. Har vi tilsvarende, tilstrekkelige, sikkerhetsnett 
for samfunnets sikkerhet: trygghetsnett? å samme måte 
som det er behov for et sammensatt trusselbilde og en 
samlet trusselvurdering trengs en oversikt over de aktører 
som inngår i et tillitsgivende nettverk av samhandlende 
trygghetsaktører. Disse, som nettopp gjennom nettverk, 
er ryggraden i totalberedskapen.

Denne beredskapen handler ikke bare om de fysiske 
virkemidlene, men også om den mentale bevissthet og 
årvåkenhet; om kultur. Informasjonsinnhenting handler 
om sensorer, som i stor utstrekning er mennesker. 

Forsvarslinjene
Forsvarslinjene som i denne rapporten er skissert som 
en illustrasjon på hvilke mekanismer som må utløses 
og aktører som må aktiveres ved ulike situasjoner, viser 
behovet for innsats fra alle sektorer: De som for lengst er 
en del av det definerte sikkerhetssystemet bl.a. gjennom 
systemene for totalforsvar, men også andre – flere. 

De vesentligste tryggingsaktørene finnes i offentlig sektor, 
hvor det meste, i det minste på papiret, skal være på stell. 
Et stort og til dels uforløst tryggingspotensial ligger i både 
privat og frivillig sektor. Mange aktører inngår i bildet; flere 
kan utnyttes bedre – både organisasjoner og enkeltindivider, 
inklusive, eksempelvis, pensjonister og veteraner.

Beredskapsevne
Informasjon skal og kan samles gjennom flere kanaler 
og analyseres på ulikt hold. anskje vil kunnskapen 
etter hvert samles på ett sted, og systematiseres inn i ett 
sammensatt trusselbilde og én samlet trusselvurdering. 
Da er det lagt et fundament for effektiv forebygging og 
håndtering; for funksjonell beredskap.

unnskap og analyse er grunnlag for prioriteringer og planer. 
Som er fint lite verdt uten å være prøvd og øvd. Samhandling 
mellom mange og til dels svært ulike samfunnsaktører 
krever systemer for samvirke, og bredest mulig deltakelse 
i mest mulig realistiske øvelser; lokalt, regionalt, nasjonalt. 
Til dét trengs fasiliteter for å trene – og øve, sammen. 
Samøving skaper beredskap, bidrar til trygghet.
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Del II: BEREDSKAPEN

Beredskap er en forutsetning for sikkerhet og trygghet. Sivil og mili-
tær beredskap: totalberedskap. Som omfatter det samfunnet rår over 
av ressurser for å forberede seg på, og håndtere, uønskede hendelser 

og alvorlige kriser. Offentlige og private – der og når de trengs.

Beredskap forutsetter bevissthet. Om sårbarhet, om hvordan kriser 
håndteres. Bevisstheten bygger på kunnskap, og må omskapes til 

 beredskap. Den fordrer relevante instrumenter og en best mulig sam-
ordnet infrastruktur. Beredskap er systemer – men mest mennesker.

Har vi en god nok – total – 
 beredskap som grunnlag for 
 opplevd trygghet?

Har vi høy nok bevissthet til  
å skape god nok beredskap, 
 sentralt og lokalt?

ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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«Den første timen betyr alt.
Tidl. sjef Politiets beredskapstropp, 

Anders Snortheimsmoen,  
(NRK Brennpunkt, 08.06.2016) 

«Benektelse og byråkrati  
[...] er refrenget i norsk 
beredskaps  politikk. 

Stipendiat i strategisk kriseledelse,  
Synnøve Nesse,  

(Bergens Tidende, 21.08.2015) 

II.1 Beredskap for trygghet

BEREDSKAP: Trygghet forutsetter forbere delse. 
Hovedelementet i beredskap er  systemer, med 
planverk og prosedyrer,  samband og samvirke. 
Suksessfaktoren for krisehåndtering er menne-
sker med operativ erfaring og lokal kunnskap.

Store kriser kan vanskelig håndteres på sparket. Ansvar 
må være avklart, roller være kjent, systemer på plass. Det 
må finnes planer, men det kan ikke planlegges for alt, og 
det er sjelden planer for det som faktisk skjer. Og når det 
skjer, er det ikke alltid tid til å finne fram planen. 

Den sivile beredskapen er omfattende, fra det sentrale til 
det lokale nivå; fra staten via fylket til kommunen. Den er 
god, med påviste svakheter.  
Den militære beredskapen er skjerpet, med overordnede 
planverk og bedre logistikk. Reaksjonsevnen er god, men 
utholdenheten svak.  

Tradisjonell beredskap
Beredskapen ble tonet ned etter den kalde krigen. Det ble 
slutt på bomberom til alle; de store kriselagre forsvant. Det 
samme gjorde bevisstheten, erkjennelsen av at risiko må 
møtes med aktiv beredskap, faktiske planer. 11. september 
2001 var en vekker, men vi våknet ikke. Annet enn til 
global krig mot terror. Før 22. juli 2011. Da vi ble rammet.

Det ble rykket ut, men det tok tid. Og en del sviktet. Norge 
var ikke forberedt den gangen, og er det neppe i dag – godt 
nok. Svakheter ble påpekt, løsninger er anvist. Mye er 
gjort, mange grep er ikke tatt. Mye har tatt fryktelig lang 
tid, mange utredninger er levert – og skal lages. olitikk 
og byråkrati, prinsipper og sentralisering, oppleves å stå i 
veien for sunn fornuft og operativ beredskap.

Beredskapsdebatten etter 22. juli har i vesentlig grad gått 
på terror, på samhandlingen mellom og den operative 
evnen til de nasjonale tryggingsaktørene. I samme periode 
har det vært flere dramatiske hendelser som har satt det 
sivile beredskapsapparatet på alvorlige prøver lokalt. 
Mangler til tross: Mer har fungert enn feilet. 

Total beredskap
ritikken har vært krass fra flere hold og på ulike områder, 

og debatten har gått høyt etter flere alvorlige hendelser. 
Særlig etter terroren i 2011 og storbrannen i Lærdal i 
2014. I 2011 gikk det forferdelig galt. I 2014 gikk det tross 
alt bedre. 

Juli 2011 var en nasjonal krise. Det var et angrep mot stats - 
makten i Regjeringskvartalet og demokratiet på Utøya. 
Nasjonale kapasiteter ble satt inn – og prøvd. onklusjonen 
i ettertid var at ressursene fantes, men de fant ikke 
hverandre. Det store systemet sviktet. 
Januar 2014 var en lokal krise. Det var en trussel mot 
be byggelse og beboere, mot liv og eiendom, på Lærdals-
øyri. Lokale kapasiteter ble satt inn. onklu sjonen i 
ettertid var at lokale ressurser var avgjørende, og de fant 
hverandre. Det lille samfunnet funket.

Mye krefter, i offentlig ordskifte og byråkratisk innsats, er 
siden 2011 brukt på formaliteter. Det er nødvendig, men 
overskygger fort hva tryggheten til sjuende og sist står og 
faller på: Ikke så mye at planer finnes og følges, men at 
personell er øvd og kunnskap finnes – mest mulig lokalt.  
Sentrale strukturer og samlet styring trengs, på rett nivå 
og til sitt bruk. De må inngå i en ny totalberedskap bygd på 
bevissthet. En bevissthet som må gjennomsyre alle nivåer, 
og skape beredskap sentralt, regionalt og lokalt. Særlig det 
siste. For brannslokking skjer lokalt, der det brenner. 



EVNE TIL

BEREDSKAP

VILJE TIL

BEVISSTHET

ANSVAR – PLANVERK – SAMORDNING – ØVELSER
KOMPETANSE

Trygghet
i hverdagen;
nærmiljøet

FYSISKE FORVARSLINJER

MIDLER
Sentrale/statlige 
ressurser, med 
overordnede planer 
og prosedyrer; politisk 
vilje og faglig kompetanse 

MÅL
Ansvar/

roller/
ressurser

til å hindre alle typer
hendelser, lokalt

MIDLER
Regionale ressurser 
på region-, fylkes- og inter-
kommunalt nivå, med planer 
og koordinering; klare roller 
og faglig kompetanse

MÅL
Ansvar/

roller/
ressurser

til å hindre alle typer
hendelser, regionalt

MIDLER
Lokale ressurser på 
kommune- og bydels-
nivå, med planer og 
koordinering; klare roller, 
faglig kompetanse.
Lokal mobilisering

MÅL
Ansvar/

roller/
ressurser

til å hindre alle typer 
hendelser, lokalt

MENTAL FORSVARSLINJE

Tredje beredskapslag

Nasjonale ressurser

Andre beredskapslag

Regionale ressurser

Første beredskapslag
Lokale ressurser

Frivillig
sektor

Privat
sektor

O�entlig
sektor

Samhandlende
sektorer

Institu-
sjonerIndivid

Samhandlende
aktører
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Se også artiklene:
I.1 Forsvar for trygghet
I.4 Samordnet trusselvurdering
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
II.10 Samordnet logistikk
II.12 Trygge lokalsamfunn
IV.4 Samlet styring
V.A Intervju med Pål B. Nygaard
V.A Intervju med Anniken Huitfeldt

beredskap; en tilstand av å være fysisk og 
mentalt forberedt for å møte ventede, og 
så langt mulig uventede, kritiske situasjoner  
– på ulike områder og med forskjellige midler; 
både militære og sivile. Beredskap innebærer 
evne til å reagere i rett tid, på rett sted og 
med tilstrekkelig kapasitet.

Beredskapslag
Trygghet og dimensjoner

På samme måte som forsvarslinjene (se figur side 15) 
illustrerer hvilke aktører som må trekkes på ved ulike 
trusler og hendelser (se også trusselbildefigur side 37=) 
viser disse beredskapslagene hvilke dimensjoner – nivåer, 
lag – det er nødvendig å anordne en organisert, avklart 
og avstemt beredskap innenfor.

Figuren definerer tre nivåer (lokalt, regionalt, nasjonalt) 
med ulike krav og ressurser. Innenfor alle er det 
nødvendig med avklart ansvar og god samhandling 
mellom aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor. 
Se også totalberedskapsfiguren side 55.
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II.2 Innlegg: Sivil beredskap på feil spor?
Sivil beredskap er i vinden som aldri før: Vi har fått en rekke 
utredninger innenfor sivil beredskap, vi har fått et nytt krise
håndteringsprinsipp; samvirkeprinsippet, og vi har fått et Jus
tis og beredskapsdepartement med en ny avdeling for Krise
håndtering og nasjonal beredskap. Noen påstår at vi aldri har 
hatt bedre beredskap enn i dag.

Av AnneMargrete Bollmann, 
Distriktssjef, Sivilforsvaret Hordaland 
og Johan Audestad, 
Distriktssjef, Sivilforsvaret Buskerud

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, og publisert i mai 2014.

Det er først og fremst to hendelser som har fått fart på beredskapsarbeidet det siste 
tiåret; tsunamien i 200  og hendelsene 22 juli 2011. Ved begge disse hendelsene 
viste det seg at sentrale beredskapsaktører sviktet på en rekke områder, på en måte 
som skapte tillitskrise i forholdet mellom myndigheter og befolkning. Slik som 
Vassdalen-ulykken rystet Forsvaret i grunnvollene, utfordret tsunamien og 22. juli-
hendelsene utenrikstjenesten og politiet på sentrale forhold knyttet til organisasjon, 
ledelse og kultur. Etter disse hendelsene har det blitt satt i gang en rekke tiltak og 
endringsprogrammer. 

Dessverre er det slik at beredskapsaktører er avhengige av store hendelser for 
å få politisk oppmerksomhet og bevilgninger. Det ligger derfor en fare i at man 
overtolker og (mis)bruker siste hendelse i en politisk kamp mot andre sektorer. Det 
oppstår dermed en situasjon der «gårsdagens hendelse» blir styrende for utvikling, 
prioritering og organisering av beredskapsarbeidet. Og alt skjer med snevre 
sektorvise perspektiver. 

Men hva er egentlig sivil beredskap? Sivil beredskap handler om å ha et sektorover-
gripende og gjennomarbeidet system for ivaretakelse av sivilbefolkningens behov i 
en alvorlig krisesituasjon. I dag, etter 22-juli, virker det imidlertid som om sivil 
beredskap er kontraterror og sivilt-militært samarbeid. Det er i hvert fall det 

beredskapsdiskusjonene handler om. Og før 22 juli var sivil beredskap stort sett 
ensbetydende med redningstjeneste, der det som ble diskutert stort sett var 
organisering og kapasiteter . 

Hvis vi går enda lenger tilbake i tid, før «redningstjenestens tid», finner vi en 
helt annen tradisjon og kompetanse innenfor sivil beredskap: Totalforsvaret. 

onseptet «totalforsvar» oppsto under andre verdenskrig da det ble utarbeidet 
detaljerte planer for det meste, både på militær og sivil side, og disse planene 
var synkronisert. Det var planer for etablering av reservesykehus, tilfluktsrom, 
kommandoplasser, omlegging av produksjon, rekvisisjon av varer og tjenester, og 
varsling og evakuering av sivilbefolkningen. Alt for å sikre sivilbefolkningens og 
samfunnets behov for livsviktig produksjon og tjenesteyting. 

Ved opphøret av den kalde krigen skjedde det et slags paradigmeskifte, og krig 
ble ikke lenger ansett som relevant. Som en konsekvens av glasnost begynte 
man å avvikle en rekke beredskapssystemer: lanverket havnet i plastsekker, 
kommandoplasser ble murt igjen, rekvisisjonssystemer ble terminert, statlige 
selskaper ble privatisert, sikkerhetsklareringer for nøkkelpersonell ble droppet, 
og Sivilforsvaret ble redusert fra 0 000 til  000 personer. Det er der vi er i dag.

Matvare- og forsyningsberedskapen gjennomgikk store forandringer. 
Tidligere hadde man Forsyningsloven som hadde fokus på produksjon av 
livsviktige varer og tjenester ut fra samfunnets og statens behov. I stedet fikk 
vi Næringsberedskapsloven som hadde fokus på næringslivets behov for å 
opprettholde sin produksjon ut fra markedets behov. Innenfor kritisk infrastruktur 
som kraft, samferdsel og tele/I T ble det tilstrekkelig med beredskapskrav som 
den aktuelle objekteier eller aktør etablerte av rent forretningsmessige årsaker. 
Mulighetene for å pålegge ulike operatører og leverandører beredskapsmessige 
hensyn ble begrenset. Når samfunnet heller ikke ville betale for slike 
beredskapstiltak, ble resultatet en stadig økende sårbarhet. 

Et annet ferskt eksempel på at vi har «glemt» de store hendelsene i norsk 
beredskapstenkning, er at politianalysen ikke nevner sikkerpolitiske kriser og 
krig med et ord. Og i NOU 201 :  som omhandler olitireserven, Sivilforsvaret 
og Heimevernet, er krigsoppgavene foreslått fjernet og Sivilforsvaret redusert til 
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en liten innsatsstyrke på 4000 personer. Norge satser altså på rask responstid, 
spesialisering og teknologi, men velger bort robustheten (volum, utholdenhet og 
reservesystemer). Det første er bra for neste 22 juli-lignende hendelse, men neppe 
for krig og katastrofer. 

Nå er det vel de færreste som tror at krig mellom stater er veldig sannsynlig. 
Men poenget med beredskap er nettopp å tenke og planlegge for det utenkelige. 
Beredskapssystemer vil alltid koste noe og være «ulønnsomt» inntil den dagen noe 
skjer. Og det er som kjent vanskelig å analysere seg frem til hva neste store hendelse 
vil bli. Vi bør også være klar over at dersom vi velger vekk forsikringen mot krig, 
så velger vi også vekk forsikringen mot andre former for ekstremsituasjoner, som  
f. eks. naturkatastrofer. 

Det er ikke slik at alle beredskapssystemer fra den kalde krigen er relevante lenger. 
Men vi trenger en bevissthet og kunnskap om hva sivil beredskap handler om. Vi 
trenger å utvikle vår evne til å tenke strategisk og planlegge for alle typer hendelser. 
Det er ikke minst et stort behov for fornyet og styrket kunnskap om sivil beredskap 
for de virkelig store hendelsene, en kunnskap som omhandler systemtenkning for 
ekstremsituasjoner. Denne kunnskapen finnes knapt i Norge i dag. 

Om forfatterne:
Anne-Margrete Bollmann er Distriktssjef for Sivilforsvaret i Hordaland (fra 2004);  
tidligere 17 år som offiser i Luftforsvaret. Utdannet luftvernoffiser fra Luftkrigsskolen.

Johan Audestad er Distriktssjef for Sivilforsvaret i Buskerud (fra 2004); tidligere 17 år hos 
Fylkesmannen i Hordaland/Beredskapsavdelingen. Sivil utdanning med bl.a. psykologi 
og historie.
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II.3 Innlegg: Cybersikkerhet: Er det noe å bry seg om, da?
IKT er en kritisk samfunnsfunksjon, et fundament for samfunns
sikkerhet. De alle fleste sider ved et moderne samfunn er avhen
gig av informasjon og informasjonsteknologi. Virksomheter er 
helt avhengig av datasystemer til en rekke funksjoner. Distribu
sjon av mat, vann og kraft er avhengig av IKT i hele prosessen; det 
samme er transport, helsevesen og finanstjenester. 

Av Roar Sundseth, generalmajor

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, og ble publisert i 2015.

Moderne forsvarsorganisasjoner bruker våpen som er kontrollert av datamaskiner, 
og enda viktigere: militære avdelinger og hovedkvarter koordinerer og leder alle 
operasjoner gjennom kommunikasjonsnettverk og datasystemer som gjør det mulig 
å dele et felles situasjonsbilde. Logistikk er også helt avhengig av IKTsystemer for å 
styre og optimalisere leveranser.

Avhengighet – cybersikkerhet
Avhengigheten av IKT øker betydningen av cybersikkerhet, ikke minst fordi 
cyberrommet er sårbart for aktiviteten til hackere, kriminelle og terrorister – 
og statlige aktører. Gjennom cyberrommet kan disse stjele penger, intellektuell 
eiendom eller gradert informasjon; de kan manipulere informasjon, skade viktige 
data, ødelegge eller forstyrre kontrollen med produksjonssystemer, eller de kan 
nekte tilgang til digitale tjenester.

Cybersikkerhet dreier seg derfor om teknologi, prosesser og retningslinjer som skal 
hjelpe til med – i beste fall – å forhindre, men kanskje mer realistisk, å redusere de 
negative konsekvenser av uønskede hendelser i cyberrommet. Hendelser som kan 
inntreffe som følge av operasjoner mot vår kritiske informasjonsinfrastruktur – 
planlagt og utført av noen som vil oss vondt.

En rekke hendelser, som terroraksjonen 22. juli 2011, ulike cyberhendelser og avan
serte forsøk på cyberspionasje rettet mot næringsvirksomhet og statlige organer 
har forsterket vår bekymring for sårbarheten til IKTen vi alle er helt avhengig av. 

Beslutningstakere uttrykker stadig sterkere bekymring for at ondsinnede 
aktører med store finansielle og personellmessige ressurser vil identifisere 
og utnytte sårbarheter i vår kritiske informasjonsinfrastruktur – for å kunne 
påføre samfunnet vårt skade i en krisesituasjon. Regjeringens oppnevning av et 
digitalt sårbarhetsutvalg våren 2014 er et forsøk på å komme i forkant av denne 
utviklingen. 

Cybersikkerhet – utfordringer 
Utfordringer forbundet med cybersikkerhet skyldes særlig tre forhold: 
tilstedeværelsen av ondsinnede krefter på nettet, samfunnets fullstendige 
avhengighet av IKT for de viktigste samfunnsfunksjonene, og den uunngåelige 
sårbarheten i ITsystemer som igjen kan utnyttes av de som vil oppnå noe ved å 
ødelegge eller skade oss gjennom cyber. 

På tross av dette ser det ut som om at vi alle fortsatt forventer at IKTen og 
datasystemene våre skal gjøre det de skal gjøre – når vi vil at de skal gjøre det, og 
ikke gjøre det vi ikke vil de skal gjøre. Å møte og oppfylle en slik forventning er hva 
cybersikkerhet egentlig dreier seg om.

Med dette som bakteppe er det nærliggende å se på cybersikkerhet som en 
kontinuerlig og evigvarende kamp, hvor vi ikke vil kunne komme opp med en 
endelig løsning på problemet. Jeg ser også på sikkerhetsutfordringene i cyber 
som et resultat av ITsystemenes kompleksitet, sett i forhold til vår egen høyst 
varierende evne til å vurdere og beslutte hvilke handlinger vi skal iverksette, sett i 
et cybersikkerhetsperspektiv. 

Cybertrusselen endrer seg nærmest kontinuerlig og våre motstandere tar i bruk 
stadig nye dataverktøy og teknikker for å kunne kompromittere og trenge gjennom 
våre «brannmurer». Etter hvert som digitaliseringen skrider fram og samfunnet 
vårt blir stadig mer nettverksbasert, forsterkes kriminelle og uvedkommende sitt 
ønske om å kunne skaffe seg adgang til våre systemer. 

Ut fra dette er det naturlig å slutte at arbeidet med cybersikkerhet må være en 
kontinuerlig prosess i alle organisasjoner og virksomheter og ikke noe som gjøres 
en gang og så glemmes.
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Løsning? Håndtering!
Det aktuelle spørsmålet for beslutningstakere er ikke hvordan problemene kan 
løses, heller hvordan de kan gjøres håndterbare. Samfunnsutfordringer som krig, 
terrorisme, kriminalitet, sult og narkotikamisbruk vil neppe bli «løst» eller slettet fra 
den politiske agenda en gang for alle. Viktigheten og oppmerksomheten rundt disse 
problemene vil øke og minske avhengig av omstendighetene rundt dem, og jeg tror 
ikke det er mange som forventer at slike problemer vil bli løst på en måte som gjør at 
de aldri vil dukke opp igjen. Det samme er nok tilfelle når det gjelder cybersikkerhet.

å tross av dette har forbedringer av cybersikkerheten hos individer, virksomheter, 
organisasjoner, statlige organer, foretak – og ikke minst nasjonen selv, stor verdi i 
forhold til å kunne redusere tap og ødeleggelse av verdier som kan assosieres med 
dårlig cybersikkerhet. Forbedring av sikkerheten krever økt fokus på to områder; 
mer effektiv og utstrakt bruk av det vi allerede vet om hvordan cybersikkerheten 
kan økes, og ikke minst: nye tiltak for å forske på og utvikle ny kunnskap og 
kompetanse om emnet.

Utilstrekkelig – kortsiktig
Fram til i dag vil jeg hevde at offentlig tilgjengelig informasjon om og gjennomførte 
tiltak for å bedre vår cybersikkerhet har vært utilstrekkelig i forhold til å motivere 
for økt bevissthet om og eierskap til cybersikkerhetsutfordringene som nasjonen 
og samfunnet vårt står ovenfor. 

Alt for mange beslutningstakere har et kortsiktig perspektiv. De er opptatt av 
kostnadene forbundet med å forbedre egen organisasjons cybersikkerhet i dag 
– og gjør for lite for å ta tak i nasjonens utfordringer som helhet. 

Hvis vår totale sikkerhet skal kunne forbedres på dette området, må vi få en 
helt annen grad av konkret samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Vi må 
gå fra prat til handling. Et lyspunkt her, og et godt eksempel på offentlig/privat 
samhandling, er etableringen av enter for yber- and Information Security 
( IS) på Gjøvik. Dette er et forskningssenter finansiert av offentlige og private 
virksomheter i et partnerskap. Vi må få mer av dette.

Sikkerhet vs. frihet
ybersikkerhet er viktig for nasjonen og samfunnet, men vi har også andre 

interesser og hensyn å ta. Derfor vil det være nødvendig å komme fram til akseptable 
kompromisser også gjennom de politiske beslutningsprosesser. Som nasjon ønsker 

vi best mulig cybersikkerhet, men vi ønsker oss også et samfunn og en privat sektor 
hvor innovasjonsevnen er framtredende og hvor man kan kommunisere raskt og 
enkelt. Og ikke minst, vi vil ha et samfunn hvor den individuelle borgers rettigheter 
og beskyttelse av private opplysninger blir holdt i hevd. 

Videre forskning og tenking rundt cybersikkerhet vil kunne vise seg å avdekke 
at det ikke er så vanskelig å trekke grenser mellom hva som skal være den 
personlige og private sfære, og hva myndighetene skal ha innsyn i. Like fullt vil 
nok våre politiske ledere bli nødt til å konfrontere problemstillingen heller enn å 
gli unna beslutninger omkring hvor mye eller lite av vårt «private digitale rom» 
vi vil være villige til å ofre på samfunnets cybersikkerhetsalter – for å oppnå en 
tilfredsstillende sikkerhet både for den enkelte borger og samfunnet som helhet.

Teknologi – og mye mer
ybersikkerhet er et komplekst område hvor dyp forståelse krever kunnskap og 

ekspertise om IT og I T, men også områder som psykologi, økonomi, statsvitenskap, 
organisasjonsteori, internasjonale relasjoner, sikkerhetspolitikk og jus. Selv om 
teknologi er viktig, så dreier ikke cybersikkerhet seg først og fremst om teknologi, 
selv om det er fort gjort å grave seg ned i teknologiske problemstillinger. Det gjør 
heller ikke saken enklere at kunnskap og informasjon om cybersikkerhetsmessige 
forhold ofte blir inndelt og behandlet etter sektorvise kriteria. Noe som gjør det 
vanskelig å forstå og behandle emnet i en tverrfaglig ramme.

ybersikkerhetsutfordringen vi står ovenfor vil nok aldri bli løst en gang for alle! 
Løsninger på delproblemer, begrenset i omfang og varighet, er også vel så mye 
av ikke-teknologisk som av teknologisk natur. Derfor må også en fullstendig 
og gjennomgripende behandling av sikkerheten i cyber handle vel så mye om 
prosesser – hvordan brukerne faktisk bruker IT, og om strategi og retningslinjer: om 
hvordan organisasjoner som brukerne er en del av, ber om og krever av brukerne 
hvordan de skal nyttiggjøre seg og behandle I T-systemene. 

Om forfatteren: 
Generalmajor Roar Sundseth (1954–2015) var første sjef for Cyberforsvaret (2012–13), og 
deretter senior rådgiver innen strategisk Cybersikkerhet i Watchcom SG. Sundseth hadde en 
lang militær karrière med utspring i Hærens samband, og studerte ved Forsvarets Høgskole, 
US Army War College og NATO Defence College. Han tjenestegjorde bl.a. som stabssjef i 
6. divisjon og nestkommanderende ved FOHK, så vel som ved US Central Command i Tampa.
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II.4 Innlegg: Verneplikt i Heimevernet
Verneplikten er utvidet, og omfatter nå hele befolkningen. 
Hvordan verneplikten skal praktiseres er til utredning. Også Hei
mevernets framtid vurderes, i prosessen mot ny langtidsplan for 
Forsvaret. Mens verneplikten styrkes, fryktes det at HV svekkes. 
De to delene av vår forsvarsevne må ses i sammenheng – og det 
må gjerne tenkes nytt; helt nytt! 

Av Egil André Aas, 
leder av Norges Offisersforbund (NOF)

Denne artikkelen ble skrevet for nof.no, som et innspill i forsvarslinjedebatten; publisert 
i mai 2015.

Verneplikt og heimevern har en slående fellesnevner: vern. Vårt militære forsvar er 
til for å verne – for å trygge. Verne demokratiet, trygge befolkningen. Verneplikten 
er nedfelt i grunnloven og bidrar til folkestyret: Borgerne (og nå både menn og 
kvinner) har en plikt til å delta i vernet av nasjonen. Bredden dette innebærer bidrar 
til den folkelige forankring av Forsvaret; nærheten mellom folk og forsvar er i seg 
selv er en demokratisk verdi. 

Verneplikt for samfunnet
Verneplikten som demokratisk institusjon har blitt svekket det siste tiåret, til 
tross for at alle – både gutter og jenter – nå omfattes av loven. Bare en liten andel 
av befolkningen avtjener i dag førstegangstjeneste; knapt noen repetisjonsøver. 
Det er hele tiden Forsvarets behov som definerer størrelsen på rekrutt-inntaket; 
økonomien bestemmer muligheten for rep-øvelser, i praksis i Heimevernet. 
Omleggingen av Forsvaret – hvor styrken er redusert, og mobiliseringshæren er 
borte – har redusert dette behovet til under ti tusen per år, mens årskullene er på 
det seksdobbelte.

Det er ønskelig at flest mulig gjennomfører en form for førstegangstjeneste, men 
det er ikke realistisk at alle gjør det. Forsvaret skal selvsagt ikke utdanne flere 
vernepliktige enn det forsvarsmakten trenger. Det vil føre både til økte kostnader og 
en mindre meningsfull tjeneste. 

Men må det nødvendigvis være Forsvarets behov alene som dimensjonerer hvor 
mange som skal kalles inn til en form for nasjonal tjeneste? 

Verneplikten er knyttet til militær førstegangstjeneste og mobilisering. Men 
Forsvaret – altså det militære Forsvaret med stor F – er bare én del av forsvaret vi 
har og trenger for å sikre våre kritiske installasjoner og felles verdier; vår sikkerhet 
og trygghet! Fra den kalde krigen er vi vant til en totalforsvarsordning. I dag trenger 
vi å tenke både nytt og lenger: Vi trenger en totalberedskap, hvor alle deler av 
samfunnet – fra de frivillige organisasjoner til de tyngste statlige etater – alle har 
definerte, kjente og anerkjente roller i å skape trygghet. 

Verneplikten må ses i en slik, bred sammenheng: En mulighet til å styrke 
samfunnets samlede vern; samfunnets beredskap og trygghet. Det må være 
samfunnets behov for vern som styrer inntaket til førstegangstjeneste, ikke kun 
militærmaktens. 

Verneplikt i Heimevernet
Mange av de som i dag gjennomfører førstegangstjenesten ender opp i Heimevernet 
(HV). Det er bra. Enda bedre var det om alle startet førstegangstjenesten i HV; 
fikk sin felles, grunnleggende utdanning der, for så å gå videre til spesialisering i 
Forsvarets ulike deler – eller til andre samfunnssektorer – for så eventuelt å vende 
tilbake til HV etter tjenesten. 

I dag tar forsvarsgrenene inn det antall ungdommer de trenger, og gir dem respektiv 
grunnleggende soldatopplæring. De som ikke fortsetter med spesialisering i 
forsvarsgrenen overføres til HV. Forsvarsgrenene må definere sine behov, og legge 
opp sin spesialisering. Sånn må det være. Men det kunne like godt være at alle 
startet soldatutdanningen i HV, for så å søke seg inn i de spesialiserte funksjonene i 
øvrige deler av Forsvaret. 

Og ikke bare det: Trenger en slik samfunnsdefinert førstegangstjeneste bare være 
en soldatopplæring? an den også være en grunnopplæring – holdningsskaping – i 
forhold til et stadig mer aktuelt behov, i stor deler av samfunnet: Samfunnssikkerhet 
og trygghet – for et forsvar med både stor og liten f; både militære og sivile 
funksjoner? unne ungdom med to måneders grunnopplæring i regi av HV så 

http://nof.no/
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velge mellom en militær eller sivil påbygging: utdanne seg som soldat i Forsvaret 
eller som spesialist på sikkerhet i en annen samfunnsetat – for sikring av kritisk 
infrastruktur, til beredskap i kommune; kan det være grunnlaget for å utdanne seg 
som politi eller fengselsbetjent, brannmann eller vekter? 

Så lenge Forsvarets behov styrer vil ikke mer enn hver sjette ungdom få anledning 
til å gjennomføre førstegangstjeneste. Med samfunnets behov som retningsgivende 
vil flere – kanskje hver tredje, eller enda flere? – ungdom få en samfunnsnyttig 
utdanning. 

Tjeneste for holdning
Førstegangstjenesten – og Forsvaret – er en arena for å skape holdninger. Og den 
har alltid gitt en demokratisk, integrerende bonus. Tidligere var det en viktig 
møteplass for ungdom fra ulike landsdeler og sosiale lag; nå et det en særs viktig 
arena også for å integrere ungdom i vårt flerkulturelle samfunn. Såfremt Forsvaret 
får kapasitet til gi disse verdifulle ungdommene sikkerhetsklarering, så de faktisk 
får gjennomført førstegangstjenesten de ønsker seg til! 

En bredere anlagt førstegangstjenesten kan være en viktig arena for holdninger, 
for bevisstgjøring om sikkerhet, beredskap, trygghet. Den kan også være et nytt 
grunnfjell for handling, for en styrket samfunnssikkerhet – mot mye mer enn mulig 
militært angrep eller terroraksjoner. I våre dager eksempelvis datasikkerhet, med 
trusler mot det offentlige, mot næringslivet, mot individet – og som krever mye 
bredere bevissthet og kunnskap. 

En slik felles første del av en bredere anlagt førstegangstjeneste, innenfor en bred 
forståelse for vernepliktbehovet, kan bidra til allmenn utvikling, være springbrettet 
for en yrkeskarri re, og samtidig skape en bredere basis for samfunnstrygghet. 
Den moderne førstegangstjenesten – den nye folkehøgskolen: For refleksjon og 
modning, vurdering og valg. 

Heimevern for trygghet
Heimevernet er en institusjon i det norske samfunnet. Det sprang ut av 
Hjemmefronten, ble bygd opp under den kalde krigen – og er i utgangspunktet 
skapt for en annen tid. Også HV har endret karakter som følge av omstillingen av 
Forsvaret. Nye endringer vil alltid være nødvendige. Når regjeringen til høsten 
skal ta stilling til Forsvarssjefens fagmilitære råd, som del av arbeidet med ny 
langtidsplan, vil HV måtte være ett område han vil behandle. 

Uten å vite hva Forsvarssjefen har tenkt å anbefale, er det naturlig å tenke at han 
– med regjeringens økonomiske føringer – er nødt til å foreslå kutt. Like naturlig 
er det å si: Er det klokt eventuelt å redusere Heimevernet? Også hvis regjeringens 
politireform går gjennom – med en fryktet svekket opplevelse av trygghet blant folk, 
særlig i distriktene; er det da klokt også å svekke tilstedeværelsen av HV-soldater, 
der folk bor? Heimevernet er skapt for trygghet, for vern. Vi trenger fortsatt 
trygghet, vi trenger vern. Også hjemme. 

Om forfatteren:
Egil André Aas (1966) er hæroffiser og fagforeningsleder; forbundsleder i Norges Offisers
forbund siden 2010, før dette bl.a. nesteleder. Aas har utdanning fra Krigsskolen og tjeneste 
fra Hærens luftvern.
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Total beredskap: 
Hvor beredt, 
hvor bevisst?
Hvis vi skal evne å møte kjente og ukjente 
utfordringer – risiko og hendelser – må vi 
være beredt; forberedt. Hvor bevisste er vi, 
som individer og samfunn, på beredskap; på 
å være virkelig forberedt på å kunne handle 
raskt og besluttsomt – når noe uventet eller 
uønsket inntrer? Lot vi, alt for lenge, denne 
bevisstheten svekkes – og beredskapen 
forvitre, ikke minst innen Forsvaret? Tar vi inn 
over oss hvor krevende, og kostbart, det er 
å utvikle og opprettholde en tillitsvekkende, 
trygghetsskapende beredskap, sivilt og 
militært? Ser vi behovet for og verdien av en 
samfunnsdekkende totalberedskap? Er vi 
mentalt klare til å ta et beredskapsløft?  
Villige til å ta investeringen? 

«Vi er klare på timer. Ved behov 
ruller Hærens avdelinger ut, 
klare med det de har, og med 

de begrensninger og muligheter de har.
Generalmajor Odin Johannessen (GIH); nof.no 

(02.06.2016)

«Tidlig på 2000-tallet dreide 
alt seg om innsatsforsvaret. 
[...] Beredskap ble umoderne, 

det var ikke økonomisk! Nå er bered-
skap igjen prioritert – og den koster å 
gjenoppbygge.

Pål B. Nygaard (NOF);  
(Forsvarslinjer, 2015)

II.5 Totalberedskap for forsvarsevne

Totalberedskap er mer enn totalforsvar. Bered-
skap er mer enn planverk. Det er et spørsmål 
om vilje og evne – og om liv og død, også i det 
daglige. Når en ambulanse må fram, når Politi-
et må rykke ut. Når terror slår til, og mange må 
stille – på kortest mulig varsel. Trent og øvd.

Totalberedskap handler ikke bare om det militære 
forsvaret, eller å støtte dette. Det angår og omfatter 
samfunnets samlede ressurser som kan settes inn for å 
skape sikkerhet og trygghet, og – hvis og når nødvendig: 
forsvare landet. Beredskap kan høres gammeldags ut, 
knyttet til den kalde krigen og mobiliseringsforsvaret, til 
– totalforsvaret. Beredskapskrav kan heves og senkes, alt 
etter opplevde trusler og beskyttelsesbehov. Lenge, for 
lenge, ble de senket.

22. juli 2011 bidro sterkt til at beredskap igjen 
er prioritert. Ett av de første politisk-strukturelle 
grep regjeringen tok etter terroren var i 2012 å gi 
ustisdepartementet et signalsterkt ansvar for å styrke 

beredskapen. Som Justis og beredskapsdepartementet. 
Med det fikk Norge sin første beredskapsminister, et 
drøyt tiår etter at Sårbarhetsutvalget gikk inn for et eget 
departement. Beredskap ble løftet fra planverk til politikk. 
En endret sikkerhetssituasjon har innvirket også på 
forsvarssektoren. Beredskap er løftet opp og fram – fordi 
det var nødvendig. lanverk var utdatert, responstider 
utilfredsstillende, logistikken utilstrekkelig.

Det er tatt tak i samhandlingen mellom olitiet og 
Forsvaret. Det er nødvendig, men ikke nok. For å tette 
forsvaret, og sette inn de rette angrep for å vinne kampen 
om tryggheten, må laget bestå av flere spillere. Av aktører 

– trenere og støtteapparat, spillere og reserver – fra 
alle deler av samfunnet; militære og ikke-militære, 
offentlige, private og frivillige; sentralt, regionalt og 
lokalt. Identifisert og involvert i samspill for sikkerhet og 
trygghet. I nasjonal totalberedskap.

Krevende krav
For tryggingsaktører er beredskap fundamentalt. Nød-
etatene må ha ekstremt lav responstid, deres innsats hand-
ler om å redde liv. olitiet må raskt på plass for å håndtere 
en situasjon eller forhindre hendelser. ravene er høyere 
enn noen gang. Vi forventer høy beredskap. Vi har opplevd 
behovet og vi vet det er fysisk mulig. Vi forutsetter rask inn-
sats og full kontroll. Også av Forsvaret? ravene var høyere 
under den kalde krigen, med ned til et kvarters re sponstid 
både for jagerfly og deler av Brigaden i Nord-Norge. 

1  minutter. Det er fortsatt responstiden til jagerfly på 
QRA-beredskap. Jegerne i KJK trenger ikke lang tid på å 
komme seg i båtene. Brigade Nord er raskt i vognene: å 
timer heller enn dager. De formelle tidene er mindre viktig 
enn den faktiske evnen. Som er ganske god. 

Blandet beredskap
Militær beredskap er nødvendig, men langt fra nok. Det 
militære forsvaret er hva vi må lite på når det virkelig 
røyner på, når vi må aktivere forsvarslinje to, og enda mer: 
den tredje, ved et eventuelt militært anslag mot Norge. 
Da settes hele det militære apparatet inn, eventuelt også 
allierte styrker. 

Sivil beredskap er avgjørende i det daglige; også i alvorlige 
kriser. Da er det forsvaret med liten f vi setter vår lit til, 
med nødetater og forsterkningsstyrker, private aktører 
og frivillige organisasjoner. Da settes kommunale og 

http://nof.no/
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Beredskap 
også i lufta
Luftforsvaret har opprettholdt høye 
beredskapskrav. I Bodø står to jagerfly på 15 
minutters beredskap. Samme krav gjelder 
redningshelikoptre, hvor forsvarsgrenen utfører 
tjenesten på vegne av Justisdepartementet: 
15 minutter – fra seks baser. Fra 2015 står det 
to helikoptre på beredskap med én times 
responstid på Rygge flystasjon, til støtte for 
Politiets utrykningsstyrke Delta og Forsvarets 
spesialkommando – som konsekvens av 
erfaringene fra og kritikken etter 22. juli. Også 
på Bardufoss står to helikoptre på én times 
beredskap for Politiet.

Beredskap 
på bakken
Forsvaret er tyngdepunktet i totalberedskapen. 
Det er den eneste tryggingsaktør med en 
struktur – tung kompetanse og enda tyngre 
materiell – som kan håndtere de virkelig store 
krisene i felt. Heimevernet er sentralt med sin 
landsdekkende tilstedeværelse og størrelse. 
Hæren er avgjørende med sine systemer og sitt 
materiell. Forsvaret er dimensjonert for krig, men 
skal støtte Politiet og andre beredskapsaktører 
i krise, og kan trolig gjøre det mer enn hva som 
er blitt gjort til nå, bl.a. med kommando og 
kontroll, inklusive luftbårne plattformer. 

Politisk
og mentalt

Trygghet

Sikkerhet

BEVISSTHET

REAKSJON

RISIKO

AKTØRER

ARENAERBEREDSKAP
Formelt

Ikke-militær

MilitærKultu
r

Stru
ktu

r

Faktisk

Operativt
og fysisk

Totalberedskap
Prinsipper og praksis

Totalberedskap handler å gjøre samfunnet best mulig 
i stand til å håndterer oppdukkende situasjoner, ved å 
trekke på flest mulig ressurser. Beredskap forutsetter 
bevissthet, og inkludering av ulike aktører på forskjellige 
arenaer: til mest mulig samordnet innsats.

Forutsetningen for å skape sikkerhet og trygghet er både 
mental og fysisk beredskap; vilje til å planlegge og evne 
til å reagere. 
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«Ein god totalberedskap for 
det norske samfunnet byggjer 
på eit desentralisert buset-

jingsmønster, god matvareberedskap, 
sikker energiforsyning, ein truverdig 
forsvarsterskel, samt ein effektiv 
beredskap mot miljøkriser og natur-
katastrofar.

Senterpartiet; landsmøteuttalelse (21.03.2005)

«Arbeiderpartiet er for å styrke 
totalberedskapen.

Stortingsrepresentant  
Anniken Huitfeldt (Aftenposten, 22.03.2005)

«Oppfølgingen etter 22. juli har 
vist oss at det er avgjørende 
med godt samarbeid på tvers 

av sektorer innen beredskapen, slik 
at vi får mest mulig trygghet ut av 
ressursene.

Justis og beredskapsminister  
Anders Anundsen (Aftenposten, 21.04.2014) 

regionale apparater i sving, med olitiet som ansvarlig for 
operasjonen 

Den sivile hverdagsberedskapen kommer daglig til bruk: 
å land, på sjøen og ved kysten, i luftfarten. Med hovedred-

ningssentralene som nav, med veitrafikksentraler, sjø-
trafikksentraler og lufttrafikkontroll. Mange følger løpende 
med, døgnet rundt; andre rykker ut, og noen gjør begge 
deler. Den militære er også i daglig bruk: Med fly, fartøyer 
og avdelinger klare for rask innsats – og med døgnkonti-
nuerlig beredskap og operativ innsats i flere domener, 
inklusive på grensa, ved kysten og i cyberspace. Den militære 
reaksjonsevnen er også vist, bl.a. 22. juli 2011. Tidligere på 
året hadde Luftforsvaret demonstrert beredskap ved på 
kort varsel å sende en styrke for innsats i Libya. 

Beredskapen er der, og den er ikke dårlig. Men den totale 
beredskapen – den samlede evnen til rask respons og 
samordnet innsats, mellom mange aktører – er ikke like 
god. Den var det ikke 22. juli, og spørsmålet er hvor mye 
bedre den er blitt deretter. 

Bevisst beredskap
Trusselbildet er forskjellig fra den kalde krigen. Men det 
er ikke vesentlig annerledes – i den forstand at de ulike 
truslene i mangt er de samme. Noen nye er kommet 
til, andre har antatt nye former, som aktivitet i cyber-
domenet. Bruk av internett som virkemiddel har til dels 
etterfulgt – eller supplert – elektronisk krigføring. Men i 
cyber-rommet er både kildene til og målene for truslene i 
høyeste grad både sivile og militære.

Tydeligheten mellom det ene og det andre reduseres. 
Skillet mellom militære og ikke-militære trusler, så gar 
mellom ’militære’ og ’sivile’ aktører er delvis visket bort. 
Soldater i uniform er militært personell, men personer 
uten uniform – eller i umerket uniform – utfører også 
militære handlinger. Les: hybridkrigere. Og kriminelle 

handlinger utføres nærmest som militære operasjoner. 
Les: terrorister. Med militære og sivile mål. 

Totalberedskap er svaret på det nye sikkerhetssituasjonen. 
Fordi truslene er mange, og ofte sektorovergripende, og 
ressursene alltid vil være begrenset, må alt hva samfunnet 
rår over av samlede tryggingsressurser samordnes – for 
størst mulig samlet effekt. Det som finnes må brukes, når 
det trengs, der det trengs. Det er mindre viktig om krana 
er grønn eller gul, militær  eller sivil , om den er offentlig 
eller privat eid, når det er noe som må løftes. Der og da.

Under den kalde krigen skulle samfunnets samlede 
ressurser mobiliseres for innsats i øvre del av konflikt-
spekteret; til krigsinnsats: Totalforsvar til støtte til Fors-
varet. I det nye trusselbildet må våre samlede ressurser 
utnyttes til forsvar av samfunnet: Totalberedskap for 
trygghet og sikkerhet; beredskap i hele spekteret og for 
alle scenarier. 

Total tilnærming
Totalberedskap bygger på bevissthet: Både om nød-
vendighet av beredskap, og om hva vi kan komme til å 
møte – og hvordan vi skal håndtere trusler og hendelser 
hvis og når de oppstår. Altså både en fysisk beredskap, 
som skal sikre at vi har klare tryggingsinstrumenter, og 
en mental beredskap som skal gjøre oss forberedt på at 
noe kan (og mest sannsynlig vil) skje, og som skaper både 
oppmerksomhet og beredskapsvilje. 

Totalberedskap krever også erkjennelse: Særlig at alle gode 
krefter trengs for å skape trygghet. Sikkerhet og trygghet 
kan ikke overlates til den enkelte sektor, kommune eller 
bedrift alene. lart ansvar for sikkerhet i egen virksomhet 
eller teig er én ting. Enda viktigere er det å se at sam-
ordning og samvirke over sektor- og teiggrenser er hva 
som skaper den reelle beredskap og trygghet – den 
virkelige totalberedskapen.
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«Minst like viktig som et  
godt regelverk er målrettet 
øvingssamarbeid mellom 

 Forsvaret og Politiet.
Statssekretær Øystein Bø (FD),  

Sårbarhetskonferansen 2015 (14.10.2015) 

«De nye truslene vi vil kunne 
stå overfor vil i langt større grad 
enn tidligere være dynamiske 

og mangfoldige.
FFI: ’Beskyttelse av samfunnet  

i en ny tid’ (Viten, 1/2016) 

Blålysetatene skal være først på plass. olitiet skal ta hånd 
om situasjonen. Andre skal komme etter og støtte. Eller: 
De får ta fatt, som raskest kan komme til. Står sikkerhet 
og liv på spill må det være mindre viktig hvem som har 
hvilken formell rolle; hvem som innledningsvis sikrer et 
område og iverksetter livredning. Da terroren rammet 
regjeringskvartalet i juli 2011 kom flere til åstedet, 
inklusive olitiet og elementer fra Forsvaret. Aktører med 
klare roller og avklarte relasjoner. Med distinksjoner. Men 
hvilke uniformerte kom først? Vektere som gikk inn og 
iverksatte evakuering og livredning før nødetatene rakk 
fram. Men som er sivile og private, uten en definert rolle 
i nasjonal beredskap. Det er flere tusen vektere i Norge; 
i tjeneste der folk ferdes – der noe fort kan skje. De skal 
ikke ha politioppgaver, men de er en ressurs, en del av 
den såkalte skjulte beredskapen  – og et potensielt viktig 
operativt element i totalberedskapen.

Det overordnede beredskapsansvaret ligger alltid hos 
myndighetene, på sentralt, regionalt eller lokalt nivå. 
Mesteparten av den operative innsatsen skjer også fra 
offentlig sektor. Men mer enn noen gang trengs klok 
samordning – god utnytting – av ressursene i alle sektorer. 
Det trengs bedre sektorovergripende samordning innad i 
offentlig sektor, og mer tverrsektorielt samarbeid mellom 
offentlig, privat og frivillig sektor. Vaktselskaper er én 
ressurs fra privat sektor. Mange private virksomheter er 
en ressurs. Det samme er aktører i frivillig sektor. Alle er 
ressurser i et totalberedskapskonsept, både sentralt og – 
aller mest – lokalt.

Offentlig sektor har en rekke operative totalberedskaps-
aktører. Enkelte har både betydelig volum og stor 
geografisk utbredelse, med lokal forankring og lokal 
kunnskap, som Heimevernet og Sivilforsvaret. Som består 
av trent og øvd personell med tydelige roller; begge 
grunnpilarer i beredskap for trygghet – og som trolig 
kunne vært utnyttet enda bedre. 

Forsvarlige forberedelser
Rask reaksjon er krevende, og høy beredskap koster. 

isikovurdering handler om å kartlegge og analysere 
– og velge hvilken risiko vi kan og må leve med. Vi kan 
ikke gardere oss mot alt. Men samfunnet kan settes best 
mulig i stand til å håndtere det kjente og forventede. Da 
må det investeres i infrastruktur, i oppdaterte planverk 
og opptrent personell; i planlegging–trening–øving. Det 
må øves samvirke tuftet på avklarte roller og anerkjente 
bidrag.

ving er én nøkkel, kunnskap en annen; særlig lokal 
kunnskap. Her kommer kommunen inn som den sentrale 
arena – og en viktig aktør. ommuner som er tillagt et stort 
ansvar, men ikke tilført ressursene de trenger for å løse 
pålagte oppgaver. Noen klarer det; de mindre makter det 
sjelden. En rapport fra SINTEF ( ommunal beredskaps-
plikt ), lagt fram i februar 201 , viser til at mange 
kommuner verken klarer å leve opp til intensjon eller krav 
i sivilbeskyttelsesloven. Den peker imidlertid også på at 
små kommuner, som sliter med de formaliserte ressursene, 
med fullgode planverk, har vist seg gode til å inkludere og 
utnytte de uformelle ressursene, som lokalkunnskap og 
nettverk. De trekker på en styrke i lokalsamfunnet: 
Frivilligheten. Den trekkes ofte inn i krisesituasjoner, men 
sjeldnere i øvelser. Frivillige organisasjoner er i for liten 
grad inndefinert i beredskapen. 

Totalberedskap forutsetter samordning, nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Den fordrer samvirke med fasiliteter 
for trening og øving. Totalberedskap krever mye, av både 
politisk prestisje og samlet ressursbruk. Og kan gi mye: 
Større ressurseffektivitet – økt trygghet.
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Samlet basestruktur: 
Baser er strategi, 
mer enn geografi
Hvis vi som nasjon og samfunn skal ha en 
tillitsvekkende totalberedskap og et troverdig 
terskelforsvar, må ikke denne strukturen, disse 
systemene, ha en distribuert basestruktur 
med innebygget fleksibilitet? Skaper det 
trygghet i befolkningen, signaliserer det 
forsvarsevne overfor allierte så vel som 
aggressorer, hvis særlig de militære basene 
reduseres til et minimum? Skaper det tillit hvis 
ulike aktører har sine baser helt uavhengig av 
hverandre – og ikke i et beredskapsnettverk? 
Og er dét samfunnsøkonomisk fornuftig? Bør 
ikke Norge holde seg med en samlet, fleksibel 
flerbruks basestruktur – over større deler av 
landet – som grunnlag for totalberedskap og 
forsvarsvilje? En baseberedskap?

«Forsvarssjefen anbefaler fort-
satt nedlegging av baser og 
flytting av vitale kapasiteter 

fra nord til sør, noe som rimer dårlig 
med vurderingene av betydningen av 
styrket militær tilstedeværelse i det 
samme området.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (2016)

II.6 Nasjonalt stambasenett

Det norske forsvarets infrastruktur, inklu sive 
basestrukturen, er dramatisk endret de siste 
tiåra. Endringene – nedbyggingen – er en na-
turlig og nødvendig konsekvens av samfunns-
utviklingen. Det må fortsatt bli end ringer, men 
det er ikke mye mer å legge ned. Kanskje er det 
dels tvert imot. 

Et redusert militært forsvar, med færre avdelinger og 
mindre utrustning, og knapt behov for egen infrastruktur 
til mobilisering, kan ikke holde seg med den basestruk-
turen Forsvaret rådde over under den kalde krigen, verken 
for land-, sjø- eller luftstridskreftene, eller for logisitikk. 

Et volummessig lite forsvar trenger få faste baser for 
styrkeproduksjon og operasjoner, og færre for forsyninger. 
Et vidstrakt land trenger like fullt et nettverk av baser, for 
bruk av både Forsvaret og andre tryggingsaktører: Som del 
av forsvarslinjene og totalberedskapen – for at samfunnet 
skal kunne forsvare seg mot kjente og ukjente trusler; 
militære og ikke-militære, menneskeskapte og naturgitte. 

’Baser’ er en velkjent militært begrep. Det samme er, 
for militære eller andre enheter, leir , sentral , stasjon. 
Alle betegner et sted man holder til, rykker ut fra og 
vender tilbake til etter endt oppdrag. De ulike aktørenes 
forskjellige fysiske utgangspunkt for trening og innsats 
ses imidlertid sjelden eller aldri i en samlet nasjonal 
sammenheng. Det finnes knapt noe norgeskart over 
alle disse punktene som i sum danner det fysiske 
utgangspunktet for totalberedskap og trygghet. Hver og en 
har sine baser, rundt omkring. Hvilket nettopp illustrerer 
poenget: Det er ingen samlet oversikt, det er ingen 
samordning – ingen samlet, total, beredskap!

Sammensatte hensyn
En helhetlig, nasjonal basestruktur står ikke 
på den politiske agenda, eller på sakskartet til 
sentralforvaltningen. I flere sektorer, ikke minst i 
Forsvaret, er man vant med en strukturdebatt knyttet 
også til baser, senest i kjølvannet av Forsvarssjefens 
fagmilitære råd i 201 . Dette har vært en sentral del av 
langtidsplanleggingen etter den kalde krigen. Likedan var 
politireformen i stor grad et spørsmål om lokalisering. 
Brannstudien likeså. Samt sykehusdiskusjonen. Alle 
handler om hvorfra innsatselementene skal rykke ut. 

Basedebatten i Forsvaret – og i olitiet, og andre etater 
– handler om reelle operative behov, men ofte mest 
høylytt om geografisk plassering. Mindre om strategiske 
funksjoner og funksjonelle løsninger; enda mindre om 
mulig sektorovergripende samordning og samvirke. 
Basestrukturen er ett av de mest omdiskuterte tema blant 
de fagmilitære anbefalinger fra Forsvarssjefen: Hvor skal 
det legges ned? Hva skal videreføres? Og, men bare så vidt: 
Hvor skal det forsterkes og bygges? Eller også: Hva bør vi 
allikevel beholde – holde i beredskap?

For en nasjonal strategi for landets totalberedskap og 
forsvarsevne må basespørsmålet mest handle om hva slags 
utgangs- og innsatspunkter samfunnet alt i alt trenger, 
i et nødvendig antall og et fornuftig system, for å skape 
sikkerhet og trygghet. Basene er også en vesentlig del av 
terskelforsvaret. Disse aspektene blir i liten grad debattert.

Nasjonal basestruktur
Baser, med antall og lokalisering, er et vedvarende 
spørsmål ved utviklingen av Forsvaret. å samme måte 
har plasseringen av olitiets distriktshovedseter og antall 
lensmannskontor vært en vesentlig del av diskusjonen 
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Stambasenettet
Forsvaret og politiet

Alle beredskapsaktører – militære og sivile, offentlige, 
frivillige og private – har behov for baser, leire, stasjoner, 
sentra for å trene, øve og operere. Særlig Forsvaret 
trenger flere store og godt skjermede baser så vel som 
flere små, ikke minst for Heimevernet. Flere andre, særlig 
nødetatene med politi, brann og helseaktører, trenger 
det samme – og har det.

Mange baser er til for, og skal være for, den spesifikke etat 
og det særskilte behov. Men flere baser kan, ved behov 
og i en totalberedskapssammenheng – og både med 
hensyn til sikkerhet og samfunnsøkonomi – være til bruk 
for flere. Særlig i en krisesituasjon, men også til trening 
og øving.

Figuren illustrerer, rent konseptuelt, hvilke ulike typer 
baser en kunne tenke seg at samfunnet holdt seg 
med, og hvor de eksempelvis kunne finnes – for å gi et 
landsdekkende nett for innsats, av flere typer baser for 
flere forskjellige tryggingsaktører.

Se også figuren for samordnet logistikk side 83 og 
nasjonalt samvirkesenter, side 68 og 69.



«Forsvaret må omstilles, og 
endringer innebærer også 
avvikling. Men det foretas 

også flyttinger fra én base, en 
landsdel, til en annen. Forunderlig 
nok – med den politiske priorite-
ring av nordområdene, hvor også 
den militære trusselen er størst 
– foreslås nye nedleggelser i, og 
flyttinger fra Nord-Norge. 

’Forsvaret av Norge. Forsvar i nord’ 
(’Tromsdokumentet’, 2016)
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om politireformen. En tilsvarende diskusjon er klassisk 
ved plassering av sykehus, og vil være det i debatten om 
nyorganisering av Sivilforsvaret.

Antall baser har betydning ikke bare for evne til operativ 
innsats. lassering og bemanning av baser har også 
stor symbolsk og psykologisk betydning. Både for egen 
befolkning, som bidrag til opplevd trygghet, og særlig hva 
gjelder militære baser: overfor en motstander.  
Baser gir signal om vilje og evne til forsvar og motstand. 
Om totalberedskap.

En rekke militære baser er i senere år lagt ned og 
forsvarseiendommer avhendet. Avvikling begrunnes 
med endrede operative behov, teknologisk utvikling og 
trange økonomiske rammer. Nedlegginger er en del av 
omleggingen; av moderniseringen. Til nå har de i hovedsak 
vært fornuftige og nødvendige. Unntaksvis har de vært 
korttenkte og uheldige. 

En samlet basestruktur er plattformen for totalbered skap. 
De militære basene inngår i en vital sikkerhetsinfrastruk-
tur som i større utstrekning må kunne nyttiggjøres også av 
ikke-militære tryggingsaktører. Baser inngår i de nasjona-
le, strategiske forsvarslinjene, og enheter fra ulike aktører 
må også kunne deployere til andres baser, og rykke ut 
derfra. Enten det er for trening og øving, eller også, og aller 
viktigst: for operativ bruk ved krise, konflikt eller krig. 
Slik Forsvaret har tatt i bruk sivile, og kommersielle, 
forsyningsbaser i sin logistikkinfrastruktur.

Dagens og morgendagens trusselbilde, militært og ikke-
militært, krever et fleksibelt, samlet forsvar: Forsvarslinjer 
besatt av en rekke forskjellige aktører. Ulike oppdrag vil 
kreve forskjellige styrkeløsninger, skreddersydd etter 
behov, som oftest med elementer og enheter fra flere 
tryggingsaktører. Til fleksibiliteten hører mobilitet, med 
evne til innsetting og innsats i alle landsdeler, også for 

tilstedeværelse over lengre tid. Til det trengs et nettverk 
av ulike typer baser. anskje flere – og andre – enn dem vi 
har i dag. 

Forsvaret trenger også framskutte baser for å hevde faktisk 
kontroll over norsk territorium. Samtidig vil de ha en 
psykologisk symboleffekt ved å manifestere evne og vilje 
til nasjonalt forsvar. Både overfor egen befolkning, allierte 
styrker og potensielle motstandere.

Komplett basestruktur
Også de militære basene må vurderes i et totalbered-
skapsperspektiv. De må i prinsippet være tilgjengelig, være 
av verdi, for flere aktører, men i praksis dimensjoneres ut 
fra behov og krav definert av Forsvaret som tyngste tryg-
gingsaktør. Enkelte baser/baseområder vil naturlig nok, av 
både praktiske og formelle årsaker, måtte være forbeholdt 
Forsvaret; andre kan være til delt bruk. Baser bør, av både 
operative og politiske årsaker, finnes i alle deler av landet: 
Både for at det kan settes inn kapasiteter – egne eller alli-
erte – nært et konfliktområde når det måtte være påkrevet, 
og for å vise en motstander at så kan skje raskt og effektivt. 

For å realisere et troverdig terskelforsvar og en tillits
vekkende totalberedskap må det anlegges en strategisk og 
taktisk tilnærming, og en mer samfunnsmessig helhetlig 
tenking, enn til nå. Med totalberedskap innenfor en 
for svarslinjeforståelse kan det eksempelvis tenkes en 
struktur med følgende typer baser, og en mulig geografisk 
spredning/dekning som vist på figuren (side ):

Hovedbaser: Som et minimum må det være militære 
hovedbaser både i Nord- og Sør-Norge. Hæren har slike 
i begge landsdeler, på Setermoen i nord og Rena i sør. 
Sjøforsvaret har sin ene i sør, i Bergen. Luftforsvaret får sin 
operative hovedbase i Midt-Norge, på rlandet. I tillegg 
ligger det fellesoperative hovedkvarteret på eitan ved 
Bodø.



«NOF registrerer derimot at 
det er økt interesse fra allierte 
styrker for å trene og øve i 

Norge. Åsegarden bør derfor utvikles 
slik at senteret kan ta i mot flere for 
trening gjennom større deler av året. 

NOF: Høringsinnspill til Stortinget (12.08.2016)
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Totalberedskapsbaser: Det samordnede nasjonale tryg-
gings systemet, systematisert innenfor totalberedskaps-
konseptet, bør (i tillegg til delvis anledning til bruk av ho-
vedbasene) ha et mindre antall baser for trening og øving 
– og som utgangspunkt for operativ innsats. I Sør-Norge, 
og særlig for stlandet og Oslo-regionen, vil det være 
naturlig å bruke eksisterende leire og baser, så som Sess-
vollmoen og ygge. I Nord-Norge kan eksisterende baser 
tenkes supplert med utvikling av en totalberedskapsbase i 
aksen Harstad–Narvik – eller i Bodø.

Beredskapsbaser: Den nasjonale beredskapsevnen – 
inklusive Forsvarets, med mulig alliert forsterkning – 
styrkes ved et mindre antall framskutte beredskapsbaser 
for deployering og innsats. Slik etableres både med 
tanke på innsetting nærmere konfliktområdet og som 
et terskelhevende og manifesterende tiltak. Slike kan 
eksempelvis være orsangmoen i Finnmark og Madla på 
Sørvestlandet, kanskje Kjevik i Kristiansand. 

Logistikkbaser: En avgjørende dimensjon ved beredskapen 
er logistikk, inklusive lagring og forsyning. Forsvarets 
hovedlager kan, av flere praktiske og økonomiske årsaker, 
ligge i Sør-Norge, men av beredskapshensyn må det også 
være framskutte baser (lagre) i Nord-Norge. Med tanke 
på nærhet til styrkene – både egne og allierte, og tilførsel 
både luft- og sjøveien – er området Harstad–Bjerkvik–
Narvik særlig aktuelt. Det sivile, kommersielle, foretaket 
Norsea Group har ni forsyningsbaser langs kysten, og flere 
i nord, inklusive i Harstad. Det har, sammen med ilh. 

ilhelmsen, inngått en omfattende avtale med Forsvaret 
som inkluderer bruk av selskapets baseinfrastruktur langs 
hele kysten.

Andre baser: To andre elementer i en helhetlig basetenking 
omtales spesielt i denne rapporten. Den ene er behovet 
for sektorovergripende og aktørinkluderende anlegg for 
samordnet trening og øving; samvirkebaser. Den andre 

er den struktur forsvars- og sikkerhetsindustrien bidrar 
med. I tillegg til eksisterende aktører og systemer er et 
nytt konsept med innovasjonsbaser lansert i felleskap av 
LO og Bardu kommune: Innovasjonsbase Nord. Formålet 
er å bringe militære og ikke-militære, offentlige og private 
aktører sammen som et bidrag til utvikling av forsvar, 
sikkerhet og trygghet – så vel som for lokal, regional og 
nasjonal nærings- og samfunnsutvikling. Det bidrar til mer 
livskraftige lokalsamfunn, særlig i nord, som i seg selv er 
et bidrag til forsvarsterskelen, og manifesterer vilje til å 
investere i og forsvare området.

Norge tillater ikke allierte baser på norsk jord, men 
har forpliktet seg å tilrettelegge for alliert trening. Det 
britiske forsvaret har slik fått opprette fysiske fasiliteter 
for lock ork Orange på Bardufoss. Og det amerikanske 
forsvaret har forhåndslagret materiell i Norge, i lagre 
drevet av Forsvaret. 

Til baseinfrastrukturen hører også egne anlegg for alliert 
trening, vesentlig Alliert treningssenter med hovedkvarter 
på orsanger og en garnison i segarden, samt bruk av 
Evenes så vel som enkelte andre garnisoner, inklusive 

amsund. Til strukturen hører også skyte- og øvingsfelt, 
som vesentlig er knyttet til militære baser.

I tillegg til disse kommer de spesifikke baser/stasjoner 
tilhørende andre tryggingsaktører, fra politi og brann-
vesen, via redningstjeneste og helsevesen, til sivilforsvar 
og oljevernberedskap; tilhørende offentlige, frivillige og 
private aktører. Til totalstrukturer hører selvsagt også alle 
havner og flyplasser, så vel som annen infrastruktur.

Med en slik helhetlig tilnærming etableres et nasjonalt 
stambasenett  for norsk totalberedskap. De to første 

kategoriene, hovedbaser og totalforsvarsbaser, bør være 
konstante i overskuelig framtid. Beredskapsbasene kan 
justeres i takt med behov. Logistikkbasene er og kan være 

Militære baser 
– som er igjen
Forsvaret har et mindre antall større 
baser igjen i sin struktur. Hæren har sine 
tyngdepunkt – hovedbaser – i Troms 
(vesentlig Setermoen) og Østerdalen 
(vesentlig Rena), samt mindre baser i 
Finnmark og Oslo. Sjøforsvaret har sin 
hovedbase i Bergen. Luftforsvaret har sin 
hovedbase i Bodø og sin ledelse på Rygge, 
samt baser på Banak, Bardufoss, Evenes, 
Gardermoen og Ørlandet; Bodø erstattes 
etter hvert av Ørlandet som hovedbase for 
kampflyene. HV har i tillegg sitt nett av leire 
over store deler av landet. Logistikkbaser 
finnes både i Sør og NordNorge.



«Vital helikopterkapasitet 
foreslås flyttet fra Nord- 
til Sør-Norge, og svekker 

Hærens operative evne. Foreslått 
fragmentering svekker Norges 
kampkraft og Forsvarets bære-
kraft. 

’Forsvaret av Norge. Forsvar i nord’ 
(’Tromsdokumentet’, 2016)
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sivile, men med nødvendige militære lagre og verksteder. 
Her er det også et prinsipielt spørsmål om hvor langt 
særlig Forsvaret skal gå i å sette ut kritisk virksomhet.

Nasjonens basisbehov – med forsvar av og trygghet i hele 
landet, tuftet på et sterkt militært forsvar og tung militær 
tilstedeværelse i begge landsdeler – vil knapt endre seg. 
En mer omfattende og mer distribuert basestruktur, særlig 
med tanke på innsetting for midlertidig tilstedeværelse 
og rask innsats nær et konfliktområde, er særlig viktig 
for landforsvaret og landbaserte aktører. Men også 
Luftforsvaret trenger flere baser. Sjøforsvaret opererer 
mer uavhengig av landbaserte stasjoner. Og Norge trenger 
en god – bedre – infrastruktur for alliert/flernasjonalt 
samvirke, framfor alt militært, men også tverrsektorielt.

Baser bygges ikke primært for spesifikke avdelinger, selv 
om de tilrettelegges for å dekke disses særlige behov. Mens 
garnisoner skal bestå, vil brukerne – avdelingene, aktørene 
– høyst naturlig endres i tråd med politiske prioriteringer, 
operative behov og teknologisk utvikling. Garnisonene 
består, enhetene kommer og går.

Nasjonal innsatsevne
Sikkerhetspolitiske konjunkturer viser at behovet for 
enkelte, og særlig mer spesialiserte baser/anlegg, naturlig 
vil kunne endre seg. I dagens situasjon er det eksempelvis 
enda lettere enn før å se at det kunne vært hensiktsmessig 
– betryggende – for Forsvaret å ha beholdt Olavsvern 
marinebase i Troms. Om ikke annet for å ha den i bakhånd 
– beredskap – både for egen og alliert bruk.  opprettholde 
noen anlegg som det ikke defineres umiddelbar bruk for,  
om så er i møllpose, er en del av prisen en må 
vurdere å måtte betale for å utvikle og opprettholde 
en tillitsvekkende totalberedskap og en troverdig 
militærmakt, innenfor et landsdekkende stambasenett. Det 
er en forutsetning for fleksibel militærmakt og troverdig 
forsvarsevne.

Den nasjonale evnen til samlet innsats ved krise, 
konflikt og krig omfatter bidrag fra både militære og 
ikke-militære aktører, forsterket av allierte kapasiteter. 
Basetenkingen, inklusive alliert trening og øving, må 
ta høyde for det samlede behovet for samvirketrening, 
feltøvelser  og deployering i skarpe situasjoner. Basene 
må tilby – og inngå som del av – pakkeløsninger som 
dekker de beredskapsbehov som til enhver tid defineres 
og prioriteres. Men behovet er bare i beskjeden grad 
konjunkturavhengig. Beredskapsbehovet er i hovedsak 
konstant. Det bør også et nasjonalt stambasenett være.
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II.7 Verneplikt for trygghet

Verneplikten er fundamentet for det Forsvaret 
vi har og vil ha. En plikt som i århundrer har 
vært det bærende prinsipp for forsvar til vern 
av landet. Prinsippet er utvidet; praksisen er 
redusert: Samtidig som verneplikten for første 
gang gjelder alle, avtjener færre førstegangs-
tjenesten. 

Verneplikten er en plikt – til å verne. Implisitt en plikt til 
å delta i et militært forsvar av landet. Dét er intensjonen i 
Grunnloven, dét er forståelsen for praktiseringen, og dét 
var – på ny – mandatbegrensningen til Vernepliktsutvalget 
som Forsvarsministeren nedsatte høsten 2014. Det skulle 
se på en framtidig vernepliktsordning, men med den 
tradisjonelle tilnærmingen: Forsvarets behov skal være 
styrende. Naturlig nok, all den tid verneplikten mest av alt 
ses som en hensiktsmessig måte å skaffe personell på. Men 
det er ikke den eneste mulige – ønskelige – tilnærmingen.

Forsvaret og samfunnet
Forsvaret er selve fundamentet for samfunnets sikkerhet 
og et viktig verktøy for innbyggernes trygghet. Men 
trygghet fordrer flere instrumenter. Den skapes også av 
andre aktører, gjennom både offentlige og ikke-statlige 
virkemidler; av politi og sivilforsvar, av offentlige etater, 
frivillige organisasjoner og private selskaper. Alle inngår i 
et mer eller mindre definert, systematisert og samordnet 
apparat for samfunnets sikkerhet og trygghet. 

Men verneplikten er innrettet for å betjene kun det 
ene instrumentet: Forsvaret. Derfor er det Forsvarets 
personellbehov som, år for år, legges til grunn for 
innkalling til førstegangstjeneste. 

Derfor er det Forsvarssjefen som definerer omfanget av 
inntaket, og dermed praktiseringen. For med sine trange 
økonomiske rammer begrenser politikerne den videre 
bruk av instituttet verneplikt: påfølgende tjeneste gjennom 
øvelser. Det er altså Forsvarssjefens behov som avgjør hvor 
mange – eller rettere: hvor få – som hvert år innkalles til 
førstegangstjeneste. Og det er Stortingets vilje som avgjør 
hvor mange – eller rettere: hvor få – som skal innkalles til 
øvelse. Alle for å gjøre sin verneplikt. Som militær tjeneste.

Slik Forsvaret er et politisk instrument må verneplikten 
ses som et instrument for samfunnet. Samfunnets behov 
må styre praktiseringen; inntaket til førstegangstjeneste 
og den påfølgende tjenesten. Derved er det heller ikke gitt 
at det kun er et militært vern som gjelder.

Plikt og vern
Verneplikten er en plikt, et lovfestet pålegg, selv om det 
nå langt på vei praktiseres en form for frivillighet, all den 
tid så mange motiverte ungdommer ønsker å avtjene 
førstegangstjenesten, og så få tas inn. Verneplikten er til 
for vern; til vern av samfunnet. Mot hva? For hva?

I praksis et vern mot militære trusler, mot militære anslag 
mot Norge – for frihet og fred; demokrati og verdier. Et 
militært vern bidrar, men skaper ikke alene, den ønskede 
trygghet. Vernebehovet er derfor større, og går ut over hva 
Forsvaret skal og kan levere. Og flere aktører, offentlige og 
private, må bidra til å verne samfunnet. Fysisk, mentalt, 
politisk.

Plikt og verdi
Verneplikten er verdifull for Forsvaret – og kan få større 
verdi for samfunnet hvis den anrettes og utnyttes på en 
annen måte. Førstegangstjenesten bidrar allerede med 

Allmenn verneplikt: 
For Forsvaret? 
For samfunnet?
Hvis verneplikten ikke fantes; ville vi ha funnet 
den opp – og innført den – også i dag? Som 
den best egnede måte å sikre et folkelig 
forankret forsvar på? Men da kanskje en 
verneplikt som ikke alene var innrettet mot 
og dimensjonert for Forsvarets til enhver tid 
behov for rekrutter? Snarere en plikt til å 
verne om samfunnets sikkerhet og trygghet, 
på ulike måter, gjennom forskjellige tryggings
mekanismer; ikke bare den militære? Med et 
vesentlig større inntak til en grunnleggende 
førstegangstjeneste?  
Kanskje gjennom HV?

«Enhver statens borger er i 
alminnelighet like forpliktet, 
i en vis tid å verne om sit 

fedreland, uten hensyn til fødsel eller 
formue. […]

Grunnloven, § 119

«LO står støtt bak verne-
plikten. Det er ikke bare en 
hensiktsmessig måte å skaffe 

det nødvendig antall egnet personell 
på; verneplikten er også en umåtelig 
viktig demokratisk institusjon.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (2016)
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Verneplikt 
i endring
Verneplikten er grunnlovsfestet fra 1814, 
men er enda eldre. En plikt til tjeneste 
ble praktisert i vikingtida – og trolig før 
det. Gulatingsloven påla «tegn og træl» 
frammøte ved leidangskipet ved angrep 
på landet. Individuell verneplikt for 
landbefolkningen ble innført i 1799. Og med 
grunnlovsendringen i 2014 ble for første gang 
reell allmenn verneplikt innført, da den ble 
gjort gjeldende også for kvinner, med praktisk 
virkning med innrykk fra 2016. Før det var 
førstegangstjeneste frivillig for kvinner.

KILDE: Store norske leksikon

verdifull kompetanse, teoretisk forståelse og praktisk 
erfaring inn i sivilsamfunnet, men i langt mindre grad 
enn før, ettersom så få (drøyt en tidel av årskullene) 
gjennomfører den. Selv om plikten består, er det i 
realiteten blitt et vesentlig element av frivillighet.

Med en annen tilnærming og praktisering kunne 
verneplikten vært brukt til å gi langt flere ungdommer en 
første introduksjon til sikkerhetstenking og innføring i 
relevante (ikke-militære) ferdigheter. En grunnleggende 
bevisstgjøring og holdningsdanning i sikkerhet og 
trygghet, av verdi for den enkelte og til nytte for større 
deler av samfunnet: For økt trygghet i befolkningen.

Forsvarsministeren nedsatte, som del av arbeidet 
med neste langtidsplan, et vernepliktsutvalg for å 
se på instituttets framtid. Vernepliktsutvalget er i 
sin rapport innom en slik tilnærming som skissert 
ovenfor, men forkaster den. Ikke fordi den anses som 
uinteressant, men den samsvarer ikke med utvalgets 
mandat: Førstegangstjeneste skal tjene Forsvarets 
behov – og ikke samfunnets. I en vurdering av ulike 
vernepliktsmodeller har utvalget tatt med én med vekt 
på totalforsvar. Et betydelig høyere antall ungdom ville 
etter denne modellen fått en kortvarig førstegangstjeneste 
i Heimevernet, før de enten overføres til videre tjeneste 
i Forsvaret eller går tilbake til det sivile samfunn – hvor 
de, etter utvalgets tenking, ville kunne «bidra med økt 
totalforsvarskompetanse i et bredt spekter av offentlige, 
private og frivillige sammenhenger». 

Utvalget har sett på et årlig inntak av ca. 20.000 personer 
– til en fire måneders grunnleggende soldatutdanning. Av 
disse fortsetter de rundt .000, som er Forsvarssjefens 
behov, et løp på ytterligere åtte måneders tjeneste. 

ostnadene, også for behov utenfor Forsvarets oppgaver, 
er tenkt tatt over forsvarsbudsjettet.

Tjeneste og trygghet
Forsvarslinjemodellen har en lignende innfallsvinkel, men 
en bredere trygghetstilnærming: Som et samfunnsmessig 
fellesanliggende like mye som et forsvarsspørsmål. 
Utgangspunktet er behovet for en befolkning som må være 
mer beredt. Som er mer bevisst på trusler, og i større grad 
er øvd på å håndtere oppdukkende situasjoner, uavhengig 
av karakter: Et samfunn som er bedre forberedt, bedre 
skodd til å møte risiko, håndtere situasjoner og skape 
trygghet. 

Norge har ikke, og vil neppe få, en samfunnstjeneste. Når 
heller ikke førstegangstjenesten er reelt allmenn, mister 
nasjonen en arena for å skape et felles grunnlag, etablere 
en sams forståelse for verdiene som bærer det norske 
samfunnet, og for å trene ferdigheter for å verne om dem, 
også i hverdagen. For at den enkelte i større grad kan bidra 
til sikkerhet, til å skape trygghet – med forskjellige midler 
på ulike områder. Til en totalberedskap.

Ved å ta inn en stor andel (eller hele) årskull til en 
kortvarig, basis beredskapsopplæring på to-tre uker, 
skapes en slik fellesskapsarena, det utvikles en felles 
bevissthet og referanseramme: En grunnleggende tjeneste 
på en kombinert virtuell og fysisk arena – for informasjon 
og innføring, for inkludering og integrering, med et viktig 
og verdifullt element av nasjons- og samfunnsbygging. 
Med teoretisk innføring, men enda mer: praktisk trening. 
Eksempelvis i sanitet og samband, for å oppfatte risiko og 
ta grep; håndtere oppdukkende utfordringer. 

Grunnopplæringen kan for den enkelte være et spring brett 
for påbygging, enten gjennom en militær førstegangs-
tjeneste eller innrullering i Sivilforsvaret – eller inn i et 
sivilt karri reløp i tilknytning til sikkerhet og trygghet. 
Opplæringen vil ha verdi for den enkelte, uavhengig av 
videre valg, og den vil ha stor verdi for et mer robust 
samfunn. ompetansen er relevant, og kan videreutvikles 

Verneplikt 
i Norden
Mens Norge fra 2014 har utvidet verneplikten, 
er den dels redusert i andre nordiske land. 
Men fortsatt har alle de nordiske land 
med militært forsvar verneplikt. Danmark 
avviste i 2012 å avvikle verneplikten, men 
har redusert omfanget. Etter fire måneders 
førstegangstjeneste verves soldater til de 
operative styrkene, som er innrettet mot 
internasjonale oppdrag. Sverige valgte i 2010 
å innrette forsvaret mot utenlandsoppdrag. 
Derved ble førstegangstjeneste i praksis gjort 
frivillig, men verneplikten består. Fra 2015 
er Försvarsmakten igjen innrettet mer mot 
behovet for nasjonale oppgaver. Finland har 
beholdt både verneplikten og et volumsterkt 
forsvar, inklusive operative reserveenheter 
med høy beredskap. Alle skikkede menn 
innkalles til førstegangstjeneste; om lag tre 
firedeler av et årskull gjennomfører.

KILDE: Vernepliktsutvalget
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Internasjonal
tjeneste/innsats

Grunnleggende beredskapsopplæring

Kompetansekomponenter

Årskull ungdom

BEVISSTGJØRING – OPPFØLGING – BEREDSKAP

Militære avdelinger

Militær
førstegangs-

tjeneste

Sivil
 tjeneste/
karriereSFHV

Private bedrifter

Sivile institusjoner Frivillige organisasjoner

FysiskVirtuelt

Beredskapsplikten
Verneplikt for trygghet

Norge har grunnlovfestet verneplikt – for alle. Den er 
ikke formelt, men faktisk en militær tjenesteplikt, men 
kunne vært en sivil samfunnsplikt.  En plikt til å verne; 
med ulike midler.

All ungdom – eller et større utvalg av årskullet – kunne 
kalles inn for å gå gjennom et i utgangspunktet sivilt 
kompetanseopplegg; en totalberedskapsopplæring. 
Den kan være virtuelt og/eller fysisk, med en fysisk, 
innledende førstegangstjeneste for noen – og flere 
enn i dag.

Etter felles grunnopplæring fikk Forsvaret rekruttere 
til eget behov; Sivilforsvaret det samme – og alle 
kunne søke seg inn der de ønsket. Kompetansen 
kom den enkelte og samfunnet til gode, gjennom 
ulike offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner 
og private bedrifter.
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Se også artiklene:
C.2  Tryggheten forsvant med terroren
C.3 Forberedt og føre var
I.6 Samhandlende samfunnsaktører
II.1 Beredskap for trygghet
II.4 Verneplikt i Heimevernet
II.6 Nasjonalt stambasenett
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
II.11 Nasjonal trygghetsindustri
II.12 Trygge lokalsamfunn
III.3 Folkeforsvaret

og anvendes både i Forsvaret og i sivil sektor, inklusive i 
private bedrifter og frivillige organisasjoner – og i inter-
nasjonal innsats, enten den er av militær eller sivil art.

Samfunnets generelle behov for økt sikkerhetskompetanse 
og trygghetsberedskap er åpenbart. Mange sektorer, 
inklu sive bedrifter, vil også i tiltagende grad trenge personer 
med bevissthet og ferdigheter knyttet til sikkerhet. 
Sam tidig må selve sikkerhetssektoren forventes fortsatt å 
vokse, med utviklingsbehov og sysselsettingsmuligheter.

Vern og Heimevern
Den største andelen av norske soldater som har 
gjennomført  førstegangstjenesten, og som fortsatt er i en 
form for aktivert tjeneste, finnes i Heimevernet. For vern 
av lokale objekter, skape trygghet for befolkningen. Der 
folk bor, over hele landet. 

HV er – med sin størrelse og utbredelse, og framfor alt 
sin lokale forankring og lokalkunnskap – et vesentlig 
tryggingsinstrument i det norske samfunnet. HV-soldater 
i bygd og by er trent og øvd i militære ferdigheter, og en 
ressurs i arbeid og fritid – der de til enhver tid er. De er 
også, eller kan mer aktivt være, menneskelige sensorer:

yne og ører som selv fanger opp signaler eller som 
mottar meldinger fra andre, og som viderebefordrer 
informasjon til ansvarlig instans. Opplevd trygghet 
skapes ikke minst gjennom tilstedeværelse av uniformert 
personell, særlig fra forsvar og politi, fra redningsetater 
og tryggingsaktører. Med en nærpolitireform som 
reduserer den faste lokale tilstedeværelse av politi har 
tilstedeværelsen av HV-soldater – og visshet om dette og 
kjennskapen til dem i lokalsamfunnet – en enda større 
trygghetseffekt.

HV er den langt største del av Forsvaret. Det er en militær 
organisasjon med sterk forankring i sivilsamfunnet. Og en 

sentral brikke i beredskapen også mot naturkatastrofer. 
Heimevernet er av flere grunner den mest naturlige 
produsent av et opplæringsopplegg for bedre beredskap 
og økt bevissthet som her skissert. Sammen med særlig 
Sivilforsvaret og redningsorganisasjonene skaper HV 
kjernen i et nettverk av samhandlende samfunnsaktører.

Med sitt store volum og brede geografiske nedslagsfelt, og 
som grunnfjellet i Forsvaret, er det logisk at Heimevernet 
kan forestå den grunnleggende militære opplæring som 
en innledende del av førstegangstjeneste. Likeledes er HV 
egnet til å gjennomføre en allmenn beredskapsopplæring – 
over hele landet. For totalberedskap.

«Heimevernet er skapt for 
trygghet, for vern.

Forbundsleder Egil André Aas, nof.no 
(19.05.2015) 

«Heimevernet har vært, er – og 
bør fortsatt være – en viktig  
 ressurs for både militær og 
sivil beredskap i landet vårt.
Leder av Landsrådet for Heimevernet,  

Are Tomasgard,  
(Namdalsavisa, 26.01.2016) 

«Verneplikten er både en 
 bemanningsordning for  
  Forsvaret og en samfunns-
tjeneste [...].

Vernepliktsutvalget:  
’En fremtidig vernepliktsordning’ (2015)

http://nof.no/
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II.8 Nasjonalt samvirkesenter

Totalberedskap bygger på tryggingsaktørenes 
samlede kapasitet. Grunnlaget er den enkelte 
aktørs innsatsevne, innenfor sitt ansvars- og 
virkeområde. Forutsetningen for å håndtere en 
skarp situasjon er aktørenes evne til effektivt 
samvirke. Som må øves, fysisk – i felles baser.

Den store tankevekkeren etter at den nasjonale krise bered-
skapen ble satt på en prøve ved terroranslaget 22. juli 2011, 
var de ulike aktørers – etaters – evne til faktisk samhandling: 
Operativt samvirke. Dét var et hoved poeng for 22. juli-
kommisjonen (Gjørv-kommi sjonen), og det som kanskje har 
festet seg best hos mange fra dennes kritikk: åpekningen 
av at ressursene fantes, men ikke fant hverandre.

Samvirke er satt på sakskartet etter 22. juli – både før 
og etter kommisjonen. Det ble gjort av regjeringen med 
stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet (Meld. St. 
2 ) fra juni 2012, og enda mer i den om terrorberedskap 
(Meld. St. 21) fra mars 201 . Sistnevnte var Stoltenberg-
regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens 
rapport. Allerede lenge før terrortragedien var 
problemstillingen ettertrykkelig tatt opp, ikke minst 
i en egen stortingsmelding (St.meld. nr. 22) fra 200 : 
Samfunnssikkerhet – Samvirke og samordning . 

Ulike aktører har definerte, formaliserte eller uformelle 
oppgaver i den nasjonale beredskapen. Samordningen 
mellom dem bygger på et komplisert nettverk av aktører, 
ansvar og avtaler, med klar rolleforståelse, men uklare 
samvirkeprinsipper. En forutsetning for funksjonelt 
samvirke i felt er at aktørene er samtrente – før krisen 
inntrer. Noe felles øvingssenter for samvirke finnes imidler-
tid ikke. Ei heller strategisk, målrettet forskning og utvik ling 

på feltet. Norge har ikke noen dedikert kompe tanse-
institusjon, eller noe doktrineverk, for samlet samvirke.

Samvirke og sektorer
Etter 22. juli har det vært en viktig debatt om det operative 
samvirket mellom de to tyngste tryggingsinstrumentene, 
Forsvaret og olitiet. Naturlig nok, etter de samvirke svak-
heter som den gang ble demonstrert og dokumentert – 
både mellom de to, og innen olitiet. Deretter har disku-
sjonen dreid seg vesentlig om nettopp disse to etatene, og 
da særlig knyttet til bistandsinstruks og innsettingskapasitet. 

Samvirke mellom tryggingsaktørene ut over dette er i 
mindre grad tatt opp, og aller minst i en helhetlig total-
beredskapstilnærming. Selv om selve samvirkeprinsippet 
er knesatt, eller kanskje nettopp derfor: Dette er knyttet til 
sektorprinsippet i forvaltningen, hvor det legges til grunn 
at hver sektor (statsråd/departement/etat) har et definert 
og dedikert ansvar for samfunnssikkerhet – og samvirke – 
innenfor sine respektive områder. Det er altså opp til hver 
sektor å sikre at den samvirker med andre. Det er 
besluttet, men blir det dermed praktisert?

Justis og beredskap
Den forholdsvis snevre tilnærming til samarbeid og 
sam virke, konsentrert om Forsvaret og olitiet, etter 
terrorangrepet gjenspeiles også i det parallelle fokus på 
beredskap og samvirke innen justissektoren. Ett av de 
tidlige grepene etter 22. juli var å forsterke beredskaps-
funksjonen til ustis departe mentet ( D), som fra 2012 ble 
Justis og beredskaps departementet.

D har et hovedansvar for samfunnssikkerhet og bered-
skap, og er – med mindre det dreier seg om militære 
anslag – ledelsesdepartement ved en nasjonal krise. 

Felles samvirkebase: 
Samvirke er kritisk; 
øving er avgjørende
Hvis vi skal skape troverdig beredskap og 
tillitsvekkende trygghet, trenger vi ikke da  
aktører som evner å samhandle, som 
effektivt kan håndtere en krise i fellesskap? 
Samfunnets investeringer i kompetanse og 
kapasitet, innsatsmidler og infrastruktur skaper 
tryggingsaktører med høy individuell kvalitet, 
men gir det ønsket trygghet hvis de ikke er 
samkjørte? Kan vi stole på at ulike aktører, 
som alle er kritiske brikker for sikkerhet og 
trygghet, fyller sin forventede rolle hvis de ikke 
på forhånd har trent og øvd sammen? Har vi 
beredskapsaktører med det nødvendige felles 
grunnlag? Har vi institusjoner, strukturer – baser 
– som gjør dette mulig? Har vi samvirkearenaer 
for samfunnets tryggingsaktører? 

«Samvirkeprinsippet stiller krav 
til at myndighet, virksomhet el-
ler etat har et selv stendig ansvar 

for å sikre et best mulig samvirke med 
relevante aktører […]

Meld. St. 29 (2011–2012):  
’Samfunnssikkerhet’ (2012)
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Nasjonale kompetansemiljøer
Institusjoner, operative etater

Norge har en rekke verdifulle kompetansemiljøer 
innenfor beredskapsfeltet, både innenfor 

Forsvaret og hos andre aktører.

Kartet viser offentlige utdanningsinstitusjonene 
og operative kompetansemiljøer på nasjonalt 

nivå. Oversikten er ikke komplett, og inkluderer 
verken sivile akademiske eller kommersielle 

aktører, eller alle operative enheter i Forsvaret 
og ulike etater. Den omfatter heller ikke 

helsetjenesten eller frivillig sektor.
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Landsdels-
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i nord?

i sør?

i sentrum?

Nasjonalt samvirkesenter
Nettverk av arenaer

Norge har intet utdannings/trenings/øvingssenter for 
beredskapsmessig samvirke. Det er heller ingen omforent 
plan for et nettverk av slike fasiliteter. Flere innspill til ulike 
løsninger foreligger, med ulik tilnærming og anbefaling.

Skissen illustrerer hvordan et samordnet system, med 
et nettverk av fysiske arenaer (sentre) av ulik karakter 
og funksjon kunne tenkes. Landet inndeles i to 
beredskapsregioner, og hver er allerede dekket av en 
hovedredningssentral, som er et viktig kompetansemiljø 
som et regionalt landsdelssenter kunne vært knyttet 
opp til. Et nasjonalt kompetansesenter etableres enten i 
sør eller nord, eksempelvis på Rygge eller i Bodø. Ett av 
de regionale sentrene kan inngå og/eller samlokaliseres 
med det nasjonale. 

Et antall lokale treningssentre opprettes rundt om i 
landet, knyttet til eksempelvis Heimevernet, Sivilforsvaret 
eller en annen offentlig etat/institusjon, eller en frivillig 
organisasjon.
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«Erfaringer viser at det er be-
hov for koordinering av sam-
virkeprosesser på  nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå.
DSB: ’Mulighetsstudien’ (2015)

«For å lykkes med å forbedre 
samvirket må det målrettet 
 arbeides med å etablere et 

mer kollektivt syn på beredskap på 
tvers av sektorer.

Rygge beredskapssenter:  
’Veien mot bedre samvirke’ (2015)

 
Samvirkesenter: 
Rygge kan 
trygge
Rygge vil være nasjonalt kompetansesenter 
for samvirke. Med utgangspunkt i Rygge 
flystasjon foreslås det å etablere et 
utdannings, trenings og øvingsanlegg i et 
område som allerede er regulert – og fysisk 
egnet – til denne type aktivitet. Ideen er at alle 
aktuelle aktører kan leie tilgang til senteret, 
for å trene og øve alene eller sammen med 
andre. Rygge beredskapssenter foreslås 
samtidig å utvikles som det nye, nasjonale 
kompetansesenteret, med nær tilknytning 
til akademiske miljøer i Østlandsområdet. 
Senteret foreslås eid av JD. 
www.ryggeberedskapssenter.no 

Ett av departementets viktige instrument på dette feltet 
er etaten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB), som er foresatt for ett av de viktigste ubevæpnede 
tryggingsinstrumentene: Sivilforsvaret. DSB har også som 
en av sine oppgaver å bidra til planlegging, gjennomføring 
og evaluering av større beredskapsøvelser.

Trening og øving
Det fremste operative instrumentet i justissektoren 
er Politiet. I likhet med andre etater har det sin egen 
fagutdanning ved olitihøgskolen ( HS). Slik Forsvaret 
har det på høyere nivå ved sine krigsskoler og Forsvarets 
høgskole; Sivilforsvaret ved sitt beredskaps- og 
kompetansesenter; Brannvesenet ved Norges brannskole. 

Dette er etats- og profesjonsspesifikke utdanningsinstitu-
sjoner, med lite samvirke seg imellom. å et overordnet 
samfunnssikkerhets- og totalberedskapsnivå mangler 
felles arenaer for teoretisk utvikling og praktisk øving. 
Enkeltaktører trener og øver sammen, særlig innen 
Forsvaret og olitiet – og spesielt knyttet til terrorbekjem-
pelse, som blir øvd bl.a. under den årvisse velse Gemini. 
En rekke tryggingsaktører er involvert i enkeltøvelser, som 
den sivile beredskapsøvelsen Harbour E 1  i Oslo, 201 . 
Dette gir uvurderlig trening både i ulike krisescenarier og i 
operativt samvirke mellom flere aktører.

Slike øvelser har også, i likhet med den reelle terrorsitua-
sjonen i juli 2011, avdekket betydelige svakheter. velser 
gir muligheter til å identifisere slike.

Sentre for samvirke
Opplevde og erkjente samvirkesvakheter har også tydelig-
gjort behovet for bedre infrastruktur for samvirketrening 
og -øving. Det er blitt etterlyst – og foreslått etablert – 
nasjonale trenings og øvingssentre for samvirke mellom 
ulike beredskaps- og innsatsaktører. 

DSB fikk i 2014 i oppdrag av D å vurdere behov for 
nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre. 
Mulighetsstudien fra arbeidsgruppa ble lagt fram i februar 
201 , men sendt på høring først i august samme år. Hvilket 
i seg selv understreker behovet for styrket beredskap og 
økt reaksjonsevne – også på politikk- og plansida! 

(Og etter høringsrunden, med frist i november 201  
gikk det enda et halvår før arbeidsgruppa for oppfølging 
ble nedsatt i slutten av april 201 . Den ble gitt frist for 
tilråding til D i desember 201 . Altså både to og tre år 
bare på enkel utredning og høring – av én sak.)

Tilnærmingen til DSB og rammen for Mulighetsstudien – 
samvirke kun innen justissektoren – synliggjør behovet 
for langt bredere tenking. Styrket samvirke innen justis-
sektoren, og mellom denne og aktører i andre sektorer, er 
utvilsomt nødvendig. Men enda viktigere er utvikling av 
samvirkeevnen mellom sektorer, og så bredt som mulig.

Mulighetsstudien anbefaler at det opprettes et nasjonalt, 
tverrfaglig kompetansesenter for samvirke, ved HS i Oslo. 
Den anbefaler at det etableres to regionale øvings- og 
kompetansesentre, «fortrinnsvis lagt til eksisterende 
kompetansesentre i justissektoren». Sivilforsvarets bered-
skaps- og kompetansesenter på Starum og Norgea Brann-
skole i Fjelldal foreslås utviklet til de to regionale sentrene.

Det interkommunale Mosseregionens Nærings utvikling AS 
etablerte i 201  prosjektet ygge beredskaps senter. En 
ekspertgruppe la i februar 201  fram en rapport som 
fremmet deler av Forsvarets tidligere anlegg på ygge som 
et sentralt, operativt trenings- og øvingssenter for alle 
relevante aktører. ygge-prosjektet påpeker behov for 
ulike typer trening og øving, lokalt, regionalt og nasjonalt.

De to innspillene har begge identifisert et klart behov for 
trenings- og øvingsanlegg på flere nivåer, inklusive styrket 

http://www.ryggeberedskapssenter.no/
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kompetanse på nasjonalt nivå. Rygge-initiativet anlegger et 
langt bredere perspektiv: over tradisjonell sektortenking, ut 
over offentlig sektor – og med samlet strategisk/operativ/
taktisk tilnærming. Og en betimelig påpeking av behovet for 
en sektorovergripende doktrine for samvirke, som de ulike 
sektorer og aktører kan legge til grunn for planlegging.

ygge-initiativet tar til orde for etablering av ett nasjonalt 
kompetansesenter, et ikke spesifisert antall regionale 
trenings- og øvingssentre, og et antall lokale treningsfelt. 
Det nasjonale senteret tenkes å utvikle konsepter, kurs 
og utdanningsprogram på et sektorovergripende og 
grunnleggende nivå. De regionale sentrene skal tilby 
trening og øving i samvirke og system, ledelse, kommando 
og kontroll. De lokale treningsfeltene skal være for trening 
av teknikker og opptreden på skadested.

Kompetanse og utvikling
Både Mulighetsstudien og ygge-initiativet anbefaler, men 
med helt forskjellig tilnærming og løsningsforslag, 
etablering av et nasjonalt kompetansesenter for beredskap 
og samvirke. Der DSBs arbeidsgruppe tenker justis-
sektoren, fremmer ekspertgruppen bak ygge-rapporten 
forslag om et mer inkluderende kompetansesenter. 

Totalberedskap forutsetter kompetanse både innenfor 
spesifikke fag- og kompetansemiljøer og samlet evne til 
kompetent samvirke mellom de ulike aktørene. Bered-
skapskompetansen i Norge er betydelig, men mest sektor-
spesifikk og spredt. Det finnes både akademiske og 
operative miljøer, militære så vel som ikke-militære, som 
driver med utdanning. Det foregår også noe utvikling. Men 
utviklingsarbeidet skjer knapt på det strategiske – konsep-
tuelle og doktrinære – nivået, enda mindre mot samvirke. 

For størst mulig samfunnsmessig effekt bør faglig utvikling 
innen beredskap og samvirke være bredest mulig anlagt. 
Sektorovergripende og tverrfaglig; strategisk og operativt; 

taktisk og teknisk. Forskning og utvikling trengs som felles 
faglig grunnlag for utarbeidelse av sams forståelse og 
overordnede doktriner, for utbygging av nasjonale 
systemer og sektorvise planer. Mange miljøer har 
kompetanse å bringe til torgs; offentlige aktører og private 
selskap, frivillige organisasjoner og akademiske miljøer. 

Beredskap, sikkerhet og samvirke må defineres, utvikles 
og anerkjennes som fagfelt. Det må spesialiseres både 
på en akademisk og operasjonell akse; utvikles av 
flere aktører, flere steder. Men også, og ikke minst, ved 
etablering av et nasjonalt kompetansesenter: En institusjon 
som ikke finnes, men som må skapes. Helst ikke bygd på 
en eksisterende (etats-) institusjon med sine innebygde 
begrensninger og medbragte kultur, men som noe 
befriende nytt – noe nytenkende. En fysisk institusjon som 
samtidig er navet i et nasjonalt nettverk.

Baser og beredskap
Beredskapsaktørene har en rekke anlegg: leire, anlegg, 
skoler, sentre. Mange er til for å betjene særskilte aktører, 
og har et spesifikt faglig tilbud – som olitihøgskolen og 
Norges brannskole; som de tre krigsskolene. Disse trengs, 
spesialisert på sine felt, for sine etater og aktører. Men 
trolig kan de i større utstrekning samarbeide om faglig 
utvikling og operativt samvirke – og sammen med andre. 
Og de kan trolig i større grad utnytte eksisterende eller nye 
felles anlegg, så vel som andre aktørers fasiliteter. 

Disse må ses i sammenheng med andre baser i den 
nasjonale totalberedskapsstrukturen – det stambase-
nettet’ som er skissert i denne rapporten. Samtidig som de 
i seg selv danner et nettverk av samvirkesentre, inngår de i 
totalstrukturen, og flere anlegg i den totale basestrukturen 
kan fylle flere funksjoner, også innen beredskapstrening og 
samvirkeøving. Til dette hører, på militær side, allierte 
(vinter-) trening i Norge, og spesielt i nord, tilrettelagt av 
Alliert treningssenter (ATS). 

Beredskapshovedstad: 
Bodø kan 
bygge
Bodø vil være landets beredskaps og 
sikkerhetshovedstad. Kommunen er i sterk 
vekst, og byen Bodø åpnes for utvikling av 
ny virksomhet hvis/når sentrale områder 
frigjøres ved flytting av flystripen som følge 
av nedlegging av hovedflybasen. Med 
utspring i flere beredskapsmiljøer – med 
bl.a. Forsvarets operative hovedkvarter 
og Hovedredningssentralen Nord
Norge, Helse Nord og et akademisk 
samfunnssikkerhetsmiljø ved Universitetet 
i Nordland, så vel som kommersielle 
virksomheter – tar Bodø sikte på å styrke seg 
som nav i det nasjonale sikkerhets  
og beredskapsarbeidet. 
www.bodo.kommune.no 

http://www.bodo.kommune.no/
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Samvirkesentrene må inngå som en integrert del av 
det nasjonale stambasenettet  for totalberedskap. 
Antall sentre, deres karakter og lokalisering må ses i 
sammenheng med øvrige basebehov. Fra et samvirkefaglig 
ståsted må gjerne en syntese av tenkingen i de to 
ovennevnte anbefalingene, fra hhv. DSB og ygge-
initiativet legges til grunn, med en vesentlig større vekt 
på tenkingen i den siste enn de anbefalte løsningene i den 
første.

Det er som begge påpeker, behov for flere sentra, av ulik 
art – på ulike nivåer. Eksempelvis skissert som følger:

Nasjonalt senter: Det er behov for ett nasjonalt senter 
med anerkjent status og høy prioritet; selve det nasjonale 
samvirkesenteret. Dette må først og fremst dimensjoneres 
ut fra operative behov, med gode praktiske muligheter til 
faktisk samtrening og øving, fortrinnsvis i flere domener 
og en rekke elementer, samtidig som det må ha adekvat 
infrastruktur også for innkvartering, så vel som fasili te-
ter for mer teoretisk aktivitet (utdanning), gjerne også 
forsk ning (utvikling). Det må være forankret høyt oppe i 
styringsstrukturen, for å få størst mulig gjennomslagskraft 
og verdi.

Den akademiske virksomheten må være en integrert del 
av senterets mandat og aktivitet, men kan organisatorisk 
være assosiert, eksempelvis lagt til en høyskole med rele-
vant spesialisering. Slike akademiske miljøer finnes, men 
ikke med den bredde og det fokus som her kreves. Det øn-
skede samvirkefaglige utviklingsmiljøet må skapes – enten 
det er ved olitihøgskolen ( HS) eller en annen institusjon, 
som Universitet i Nordland. En tilstundende relokalisering 
av HS er i så måte interessant – eksempel vis i retning 

ygge-regionen. Eller et fellesoperativt miljø lenger nord. 

Regionale sentre: Det synes å være behov for minst ett 
regionalt senter, kanskje to, i tillegg til det nasjonale, hvor 

det ene regionale senteret legges til den landsdelen (Sør-
Norge eller Nord-Norge) som ikke huser det nasjonale 
senteret. Det må også vurderes om det eventuelt skal være 
et tredje større senter i Midt-Norge, eksempelvis knyttet til 
Værnes-miljøet og Luftkrigsskolen. 

Ved siden av å tilby fysiske trenings- og øvingsfasiliteter 
i hver sin landsdel kan regionale sentre også få spesiali-
seringsoppgaver, både operasjonelt og akademisk, for 
derved å styrke den samlede kompetanse og kapasitet. 
Eksempelvis kunne en tenke seg at et samvirkesenter 
i nord bidro til utvikling av vinterkompetanse, gjerne 
samordnet med anlegg og opplegg for alliert (vinter-) 
trening, inklusive bruk av skyte- og øvingsfelt, og 
simulatortilbud.

Lokale sentre: Det er behov for flere lokale treningssentre, 
slik ygge-initiativet anviser; vesentlig for overkommelig 
(tidsmessig og økonomisk) tilgang til praktisk øvings-
område. Disse vil basere seg på eksisterende fasiliteter, 
der slike finnes – enten de drives av politi eller brann-
vesen, Sivilforsvaret eller Heimevernet, eller andre 
tryggingsaktører – inklusive private.

Sett i sammenheng med den skisserte samordnede, 
nasjonale basestrukturen, kan en rekke synergier skapes, 
på tvers av fag og sektorer, også ved å inkludere ikke 
bare akademia, men også industrien. Det Bardu-baserte 
næringsinnrettede innovasjonsbase-initiativet (se 
artikkelen om trygghetsindustri) må med fordel tas med i 
en slik tenking: 

Effektivt – og stadig forbedret – samvirke krever ikke bare 
fysisk infrastruktur og akademisk basis; det vil trenge 
flersidig innovasjon, med forskning og utvikling på mange 
områder og nivåer, inklusive utvikling og tilpasning av 
strukturer, systemer og utrustning.

Beredskapssenter: 
Politiberedskap, 
politisk enighet
Etter 22. juli var det unison politisk enighet 
om at politiberedskapen måtte styrkes 
– også med et nytt beredskapssenter og 
forsterket helikopterberedskap. Det ble 
lovet av regjeringen Stoltenberg, og det 
har regjeringen Solberg forpliktet seg til. 
Utredninger er levert, men intet besluttet 
– fem år senere. Et senter på Alna i Oslo er 
forkastet; Grønmo i Oslo og Taraldsrud i Ski 
utredes. Med en prisantydning på 3,6 mrd. 
kroner. Et beredskapssenter, for trening 
og øving av personell og utrykning med 
bil og helikopter, trengs; midler må finnes. 
Finnes en annen, beredskapsmessig og 
samfunnsøkonomisk fornuftig løsning  
– på Rygge?
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«Digitaliseringen av samfunnet 
aktualiserer sivilt-militært sam-
arbeid, også under krise-  

og hendelseshåndtering.
DSB: Høringssvar NOU 2015: 13 (2016)

Samlet cybersikkerhet: 
Sivil og militær, 
offentlig og privat
Hvis vi som samfunn skal sikre våre verdier, 
vår verdiskaping og velferd; må vi ikke 
da være trygge på at vi har en sikker 
digitalisering? Når digitalisering er en 
vesentlig drivkraft i samfunnsutviklingen, 
og griper inn i alle sektorer; skulle vi ikke 
da sørge for optimal samhandling mellom 
ulike sektorer for å motvirke den sårbarhet 
som økt avhengighet av IKT medfører? Når 
fiendtlig aktivitet og kriminell virksomhet 
er tiltagende i cyberrommet, og alle som 
trues sliter med å holde tritt; burde ikke 
åpenhet tilstrebes og deling av informasjon 
systematiseres? Når teknologiavhengighet 
øker og fremmedgjøringen forverres; bør ikke 
da økt satsing både på kompetanse og kultur 
forsterkes?

II.9 Samkjørt cyberforsvar

Atomangrep er ikke sannsynlig. Okkupasjon 
er ikke ventet, men terror kan ramme. Cyber-
angrep skjer: Daglig, døgnet rundt. Rettet mot 
staten, mot bedrifter, mot individer – mot oss. 
Dette er kanskje den største trusselen mot 
samfunnssikkerhet; mot vekst, verdiskaping, 
velferd.

Digitalisering driver samfunnet, mer enn de fleste vet. 
Men det er lett å fornemme, hvis en tenker på alle daglige 
tjenester en trenger og bruker: i det offentlige rom, på ar-
beidsplass og skole, og hjemme. Løsninger som har til dels 
avanserte digitale løsninger bak seg. Fra banktjenester og 
strømforsyning til trafikkstyring og plenklipping. lenklip-
pende roboter kan vi vel saktens leve uten, men ikke strøm 
og vann. Det er kritisk infrastruktur. Og den er sårbar, 
ikke bare for storm og feil, men også for fiendtlige angrep: 
Dataangrep. Hacking er ikke lenger så mye gutteromslek 
som målrettede og uvennlige handlinger fra en stat eller 
en bande. Som vil utnytte sårbarheten i det digitaliserte 
samfunn – og til digitalt ukyndige enkelt personer. 

 kunne forsvare seg i det digitale rom, mot ulike former 
for cyberangrep og -kriminalitet, er derfor maktpåliggende 
for statens sikkerhet, nasjonens økonomi og borgernes 
trygghet. Det krever en omfattende digital forsvarslinje, 
med samhandlende samfunnsaktører fra alle sektorer, som 
til sammen kan sikre at hele det norske samfunn blir mest 
mulig cybersikkert.

Digitalisering er en vesentlig verdidriver; en forutsetning 
for vekst og verdiskaping, som igjen er grunnlaget for 
velferd. Samfunnet er avhengig av fortsatt digitalisering, og 
da må den oppleves som trygg. Skal digitale løsninger tas i 

bruk må brukerne ha tillit til dem. Og tillit bygges på opp-
levd troverdighet, som så skaper trygghet. Å skape trygghet 
fordrer samvirke mellom mange aktører, og samlet forsvar 
mot cybertrusler forutsetter åpenhet: Utveksling av in-
formasjon mellom sektorer, så gar mellom konkurrenter. 
Fordi det er så viktig for alle, for hele samfunnet. 

De digitale forsvarslinjene er der, for både å forebygge 
hendelser og respondere på angrep. Når det likevel er 
usikkerhet om forsvaret holder, skyldes det i hovedsak det 
samme spørsmål som for samfunnssikkerhet for øvrig: 
Er styringen sterk nok, er koordineringen godt nok på 
plass? Er cybersikkerheten på ulike nivåer og områder god 
nok? Når det er påvist svakheter i sentralforvaltningen; 
hva da med lokalforvaltningen? Hvilke ressurser har 
norske kommuner til å stå imot trusler i det digitale 
domenet? For ikke å snakke om småbedrifter og enkelt-
personer. Også på dette, helt spesifikke og spesielt sårbare, 
sikkerhetsområdet kreves sterk styring – en solid struktur. 
Men selv med den på plass avhenger tryggheten av kultur.

Digitalt demokrati
Digitaliseringen er et samfunnsgode. Den er fundamental 
for hvordan er moderne samfunn funksjonerer; en vesent-
lig faktor for å utvikle nye løsninger, øke produktivitet, 
fremme vekst.  Digitaliseringen kan også bidra til åpnere, 
mer demokratiske samfunn. Nettverksløsninger legger til 
rette for enkel, rask og rimelig kontakt mellom individer 
og grupper, for sosiale, politiske og andre formål. Nett  - 
verkssamfunn kan ha en demokratisk funksjon, bl.a. ved å 
informere og mobilisere, eksempelvis for å fremme 
for brukermakt. Eller: Samle folk til demokratidemonstra-
sjoner, som under den arabiske våren. Digitale løsninger 
tilrettelegger også for bedre kontakt mellom myndigheter 
og innbyggere – for dialog.
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«Det etablerte arbeidslivet 
endres av digitalisering. 
Velferdsmodellen utfordres.

Direktør i NorSIS, Roger Johnsen:  
’Årsrapport 2015’ (2016)

«[...] risikoen for spionasje mot 
norske verdier er høy.

NSM: ’Risiko 2015’ (2015)

«Sårbarheten på dette sam-
funnsområdet må også ses i 
forhold til den enorme økono-

miske betydning digitaliseringen har, 
som en vesentlig driver for verdiskap-
ing og velferd.

LO: ’Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (2016)

Digitaliseringen har samtidig sine skyggesider – også i 
et demokratiperspektiv. Nettets fortrinn for å mobilisere 
brukes f.eks. også av terrorgrupper, enten det er for å spre 
propaganda, samle inn penger eller rekruttere frivillige. 

Digitale verktøy medfører også demokratiske utfordringer. 
Brukerne, borgerne, legger igjen flere spor, og teknologien 
åpner for mer overvåking og kartlegging, både fra myndig-
heter og kriminelle. kt kontroll med digital trafikk er 
mulig, og kan misbrukes – også av myndigheter. 

ersonvern og individsikkerhet kommer også under 
ytterligere press når vi legger igjen enda flere elektroniske 
spor, og hos stadig flere aktører. Direktør i Datatilsynet, 
Bjørn Erik Thon, og direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, 
har beskrevet dette som «overvåkningsøkonomien»: En 
digitalisert økonomi skapt av internett; et datanett som 
er basert på og i tiltagende grad blir brukt til overvåking. 
Ikke minst av kommersielle aktører som kartlegger vaner, 
preferanser. Informasjon om den enkelte samles og selges. 

ersonkunnskap er en digital handelsvare. 

Digitalisering utfordrer også det etablerte, ordnede 
arbeidslivet slik det er utviklet ikke minst i Skandinavia. 
Den såkalte delingsøkonomien – som knapt handler om å 
dele, men mest om at kreative krefter har funnet nye måter 
å selge og kjøpe tjenester på – er basert på en utstrakt grad 
av digitalisering i et samfunn, i et marked. Hvis digitale 
løsninger derved skaper helt nye modeller for hvordan 
tjenester leveres og mennesker engasjeres og avlønnes 
vil det ha store konsekvenser. Både for arbeidslivet 
generelt og for manges sysselsetting og inntektsmulighet, 
og dermed: Den enkeltes trygghet i hverdagen.

Digitale trusler
Digitaliseringen har gjort hele det moderne samfunnet mer 
sårbart, på mange områder. Fra trusler mot enkeltindividet 
til lokalsamfunn og storsamfunn, så gar statens sikkerhet og 

vår felles trygghet. Få om noen enkeltområder utgjør i dag en 
større reell og potensiell trussel, både militært og ikke-mili-
tært, enn cyber(u)sikkerhet. Det påpeker norske og uten-
landske sikkerhetsmyndigheter og fagmiljøer; det advarer 
også private aktører om. Fagmyndigheten for ikt-sikkerhet, 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), peker på at skadepo-
tensialet er særlig stort innen denne sektoren fordi systemer 
i økende grad kobles sammen på tvers av aktører og sekto-
rer – og landegrenser. Små hendelser kan derfor gjøre stor 
skade. Som et strømbrudd på feil sted til feil tid. Og det er 
mange, og ofte svake, punkter for de som vil ramme.

yberangrep er en trussel mot statssikkerheten. Også Norge 
er blitt utsatt for nettverksbaserte etterretnings operasjoner. 

å få år har cyberangrep mot vitale norske samfunnsinteres-
ser blitt en alvorlig sikkerhetsutfordring. ritisk infra struk-
tur er særlig utsatt, og kan rammes av sabotasje. Digitale 
angrep kan være en del av hybrid krigføring; eksemplene 
finnes allerede. Forsvaret vil også bli utsatt for cyberangrep, 
enten som isolerte anslag, eller del av en mer omfattende 
operasjon. Derfor har det styrket sin sikkerhetskapasitet på 
området, spesielt gjennom yberforsvaret.

yberangrep er en trussel mot samfunnssikkerheten. 
Særlig utsatt er samfunnskritisk infrastruktur, som strøm- 
og vannforsyning, og nettet for elektronisk kommunika-
sjon, det moderne telenettet. Uten det stanser samfunnet 
øyeblikkelig opp, og uten strøm stopper kommunikasjonen. 
Telenor står for ca. 0 prosent del av data-/telenettet i 
Norge. Det betyr sårbarhet, og krise hvis det rammes. Ett 
forslag er å bevirke at markedet sørger for ett nett til. Vil to 
nett være sikrere enn ett, eller vil investeringer i å sikre 
det ene være bedre samfunnsøkonomi?

yberangrep er en trussel mot personsikkerheten. 
Datakriminalitet rammer vidt og antar mange former. 
Spionasje og sabotasje rammer både offentlige etater 
og private virksomheter. Digitalisering åpner muligheter 
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Cyberdomenet er umåtelig viktig – og svært sårbart – 
både i sivil og militær sammenheng. Digitalisering, med 
informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT), er 
blitt en bærebjelke for ethvert moderne samfunn, og 
er en vesentlig faktor for verdiskaping og velferd, og for 
trygghet.

Samfunnskritisk infrastruktur så vel som samfunnets 
tryggingsinstrumenter, inkl. Forsvaret og nødetatene, er 
helt avhengig av IKT. Samtidig som digitalisering skaper 
verdier, svekkes sikkerheten – med mindre tilstrekkelige 
tiltak settes inn i et sivilt og militært cyberforsvar.

En vesentlig forsvarsmekanisme i cyberdomenet er 
holdninger: kultur. Bevissthet om at sikker bruk krever 
sikkerhetstiltak og ansvarlighet, fra virksomheter så vel 
som av enkeltpersoner. Dette gjelder like mye i privat 
som offentlig sektor, samtidig som alle samfunnssektorer 
må delta i cyberforsvaret.

Cyber-samvirke
Sårbarhet og sikkerhet

ø k e r  v e r d i s k a p i n g

s v e k k e r  s i k k e r h e t

offentlig
sektor

privat
sektor

frivillig
sektor TEKNOLOGI

Aktører

Arenaer

TILTAK TRYGGHET

INDIVID
Kultur

Struktur
SAMFUNN

Handling

Holdning

2000

2003 2005

2002 2006

2007

2010 2012 2016

2015

Sårbarhets-
utvalg

slettmeg.no
etablert

Samfunns-
sikkerhetsmelding

NorSIS etablert

Infrastrukturutvalget
Informasjonssamfunnsmelding

NorCERT etablert

Strategi for
informasjons-

sikkerhet
Samfunnssikkerhetsmelding

Cyberforsvaret etablert

‘Digital
agenda for Norge’

Strategi for
informasjons-

sikkerhet
NSM etablert

nettvett.no
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Personvern-
kommisjonen

Strategi for bekjempelse
av IKT-kriminalitet

Handlingsplan, statsforvaltningen
Lysne-utvalget

http://slettmeg.no/
http://nettvett.no/


FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)76

for nye typer kriminalitet, som ikke minst rammer 
individer, enten det er som ansatte i en bedrift eller som 
privatpersoner. I 201  var datakriminalitet den tredje 
vanligste formen for kriminalitet i Norge. Mest fryktet 
er, ifølge innbyggerundersøkelsen til olitiet, svindel på 
internett; identitetstyveri; trakassering på nettet. 

Datakriminalitet skaper utrygghet. Håndteringen er 
krevende, og krever ressurser – og bedre samarbeid og 
samordning, inklusive mellom offentlige og private aktører. 
Når digital sårbarhet utnyttes til misbruk, svekkes tilliten til 
digitale løsninger. For at digitaliseringen skal kunne fort-
sette som verdidriver og velferdsskaper må tilliten til ikt-
systemer og digitale løsninger opprettholdes og forsterkes: 
Med trygghetstiltak, kunnskap, bevisstgjøring og holdninger.

Digital bevissthet
Sårbarhet skyldes ikke bare systemsvakheter og tekniske 
feil. Vel så stor, og ofte større, er menneskelig svikt – og 
som ofte skyldes kunnskapsløshet, eller holdningsløshet: 
For liten kunnskap og/eller for lav bevissthet om hvilken 
risiko som løpes, og hva som må til for å redusere den. Her, 
som i beredskap for forsvar for øvrig, må det både en sterk 
struktur og en solid kultur til; en sikkerhetskultur.

Sikkerhetskulturen er sterk i mange miljøer, kanskje 
mest av alt innen områder med høy fysisk risiko, som i 
offshoreindustrien og i luftfarten. Den er sterk i Forsvaret. 
Men for øvrig: I små og store bedrifter, i lag og foreninger, 
så gar i kommuner og etater? Og hjemme hos folk? yber-
sikkerheten er gjennomgående for svak, både i offentlig 
og privat sektor. Eksempelvis var Riksrevisjonen meget 
kritisk til hvordan det sto til med bevissthet og holdning i 
statlig sektor, etter i 2014 å ha avdekket «alvorlige svak-
heter ved informasjonssikkerheten i en rekke statlige 
virksomheter». Inklusive virksomheter hvor ikt-systemer 
understøtter svært viktige samfunnstjenester. 

Digital beredskap
Digitale trusler må møtes med digital beredskap. Trusler 
i cyberdomenet utgjør en vesentlig del av det samlede, sam-
mensatte trusselbildet, og cybersikkerhet må bli en viktig 
komponent i en ny, nødvendig totalberedskap. Vår indi-
viduelle og kollektive kunnskap og bevissthet må styrkes. 
En bevissthet som fordrer kunnskap; sikkerhet som krever 
holdninger – kultur. Og en kontinuerlig evne til å oppdage 
– detektere – angrep, og stanse dem med rask respons.

Myndighetene har – og særlig på statlig, mindre på kom-
munalt, nivå – iverksatt en rekke tiltak for å styrke in-
formasjonssikkerheten. I 2012 ble Nasjonal strategi for 
informasjonssikkerhet  med handlingsplan lagt fram. Den 
ble fulgt av ustis- og beredskapsdepartementets strategi 
for å bekjempe I T-kriminalitet  (201 ) og ommunal- og 
moderniseringsdepartementets Handlingsplan for informa-
sjonssikkerhet i statsforvaltningen 201 –2017  (201 ). D 
mottok i 201  utredningen Digital sårbarhet – sikkert sam-
funn  (NOU 201 : 1 ) fra Lysneutvalget, som et innspill til 
Meld. St. 27 (201 –201 ): Digital agenda for Norge  (201 ). 

Bl.a. Lysne-utvalget peker på hvor kritisk ikt-kompetanse 
er for digitaliseringen generelt og informasjonssikkerheten 
spesielt. Det samme gjør bransjeorganisasjonen Abelia 
(NHO) og fagforbundet NTL (LO). Det påpekes at Norge, 
til tross for å være et av de mest digitaliserte land, har et 
tiltagende, og til dels kritisk, underskudd på ikt-kompe-
tanse. Dette bidrar til økt usikkerhet, økt sårbarhet.

For sikkerhet fordrer kunnskap. Sikkerhet forutsetter også 
god forebygging og en innarbeidet sikkerhetskultur. Norsk 
senter for informasjonssikring (NorSIS) jobber mye med 
kultur og holdninger. Den uavhengige ekspertorganisasjo-
nen står bak den nasjonale sikkerhetsmåneden, hvor 
særlig ansatte i små og mellomstore bedrifter, som er blant 
de mest sårbare for cyber-hendelser, deltar i opplærings- 
og bevisstgjøringstiltak. I sin høringsuttalelse til Lysne-

«Grensene mellom kriminalitet, 
terrorisme og trusler er ikke like 
tydelig som før idet aktørene 

opererer på mange ulike felt – noe som 
IKT gjør enklere.

JD: ’Strategi for å bekjempe  
IKTkriminalitet’ (2015)

«[...] dagens digitale virkelighet 
[preges] av alt for stor kunn-
skapsmessig avstand mellom 

den vanlige samfunnsborger og sentrale 
beslutningstakere.

Fellesforbundet: Høringsuttalelse,  
’Digital sårbarhet’ (11.02.2016) 
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«Digitaliseringen av samfunnet 
har skapt avhengigheter og 
sårbarheter som går på tvers 

av sektorer, ansvar og landegrenser.
NOU 2015: 13 ’Digital sårbarhet  

– sikkert samfunn’ (2015                               

«Informasjonssikkerhet krever 
grenseoverskridende tiltak 
og spenner over teknologi, 

retningslinjer, holdninger og kultur.
Regjeringen; ’Nasjonal strategi  

for informasjonssikkerhet’ (2012) 

utvalget reiser NorSIS en grunnleggende innvending til at 
det, etter senterets oppfatning, har valgt en tilnærming 
med fokus på teknologi, mens sikkerhetskulturen – «inn-
byggernes risikoforståelse, verdioppfatning og atferd» 
– i mindre grad er påaktet. Dermed ledes det mot «en 
antakelse om at svakhetene ligger i teknologien og at de 
menneskelige faktorene ikke er like fundamentale».

Den bakenforliggende strukturen – med systemer og 
reguleringer, teknologi og fagkompetanse – skal legge 
grunnlaget for digital sikkerhet. Men fortsatt er altså 
kulturen – med mennesker og brukere, holdninger og 
atferd – helt avgjørende for digital trygghet.

Digital kompetanse er ikke bare et sikkerhetsspørsmål, 
det er også et demokratispørsmål. Datakompetanse i brede 
lag av befolkningen er et forutsetning for et funksjonelt 
demokrati og et velfungerende velferdssamfunn når mer 
og mer blir digitalisert. Digitalisering må sikre en bred del-
takelse, uten økte skiller; ikke bidra til det motsatte. Dette 
er både arbeidsgivere og arbeidstakere sterkt opptatt av. 
Dette er et hovedpunkt for flere fagforbund, og det framhol-
des av bransjeorganisasjonen Abelia, som i sin høringsut-
talelse til Lysneutvalgets rapport anførte at «Med et relativt 
lavt antall personer med I T-sikkerhetskompetanse som 
fagområde og lite forskning, blir vi ikke kun sårbare som 
nasjon, men tilliten til vårt demokrati kan svekkes». 

Like fullt er teknologien et vesentlig anliggende. Den brukes 
til angrep – og må styrkes for forsvar. yber forsvaret skal 
forsvare Forsvaret i cyberdomenet; NSM skal sikre for valt-
ning og samfunnskritisk virk somhet. Aktører i sektorer 
har gått sammen for å danne forsvars verk. De fleste 
bedrif ter må ha hjelp fra private sikker hets aktører. Mange 
slike, som norske mnemonic, har døgn kontinuerlig over-
våking for en lang rekke selskaper over hele verden, hvor 
det mest av alt handler om snarest mulig å oppdage 
angrep. Deteksjon som grunnlag for reaksjon, respons, er 

avgjørende for et cybersikkerhets regime, i militær og sivil, 
offentlig og privat sektor. Og en sterkest mulig digital 
forsvarslinje fordrer utveksling av informa sjon mellom 
disse aktørene og sektorene. Mangel på kunnskap fra én 
viktig aktør svekker de andres bered skap, og evne til både 
å forebygge og respondere. Sam funnet trenger all 
tilgjengelig kunnskap, den samlede kompetanse.

Også den ordinære samfunnsberedskapen, den vanlige, 
’analoge’ beredskapen, er avhengig av digitale løsninger, 
ikke minst elektronisk kommunikasjon. Og er følgelig 
sårbar for cybersvikt. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
er blant dem som har påpekt at slik avhengighet gir økt 
sårbarhet også for nasjonal krisehåndtering og ledelse, så 
vel som den sivile beredskap for øvrig. Dette innbefatter 
både nasjonal og lokal kriseledelse, og ett sårbart punkt 
FFI framholder spesielt er kommunikasjon. Her er offentlig 
mobiltelefoni og internettbaserte tjenester de mest 
brukte kommunikasjonskanaler, med den sårbarhet det 
innebærer. I det aller siste er det nye nasjonale nødnettet 
er stort framskritt. Men også det vil være utsatt for angrep.

Digitale aktører
Digital beredskap må skapes av mange, hos mange – og 
må være tilrettelagt og styrt på øverste samfunnsnivå, 
dvs. på statlig nivå fra regjeringen. Den rår selv over flere 
sentrale aktører, både departement og direktorat, og skal 
tilrettelegge for at andre deler av samfunnet er sikret. 

Statsforvaltningen har et særlig ansvar for samfunns-
sikkerhet, og dermed: datasikkerhet. Den skal sørge for 
at de interne forvaltningssystemene og de offentlige 
digitale løsninger er sikre – og oppleves som sådan. Fordi 
sektorene og systemene, aktørene og ansvaret, griper så 
mye inn i hverandre, er en hovedoppgave for staten å sørge 
for god koordinering, og at det ikke er områder som faller 
mellom stoler, som skaper usikre soner. At det er svikt i 
forsvarslinjene; brannmurene.
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Ansvar er plassert i sentralforvaltningen. Det over ordnede 
ligger hos Statsministerens kontor (SMK). Justis og 
beredskaps departe mentet ( D) har en samordningsrolle for 
samfunns sikker het og beredskap i sivil sektor. Det har 
spesifikt ansvar for samordning innen ikt-sikkerhet, og for 
å be kjempe datakriminalitet. D skal utarbeide og følge 
opp nasjonale strategier, identifisere sektorovergripende 
spørsmål og bidra til at ansvar blir plassert og håndtert. 
Departementet skal også stimulere til erfaringsutveksling, 
og bidra til bevisstgjøring og veiledning – rettet mot hele 
samfunnet. D skal også føre tilsyn med departementenes 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom sitt 
direktorat DSB. Dette har et samordningsansvar på vegne 
av D som også omfatter ikt-området.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ligger styrings messig 
under Forsvarsdepartementet (FD), men med en faglinje 
til D. Denne sentrale fagmyndigheten for cybersikkerhet 
i Norge har flere funksjoner, både som tilsynsmyndighet 
ift. sikkerhetsloven og operativ aktør med responssenteret 
Nor E T og det nasjonale varslingssystemet for digital 
infrastruktur, VDI – og som tilbyder av tjenester. Den 
sammensatte funksjonen, men flere roller, er omdiskutert, 
ikke minst i privat sektor. 

Andre statlige aktører har viktige funksjoner, som Direkto-
ratet for forvaltning og I T (Difi), Datatilsynet og oliti-
direktoratet.

I tråd med sektorprinsippet i statsforvaltningen har hvert 
departement ansvar for seg og sin sektor. Men er rollene og 
ansvar tydelig nok? Nei, mener bl.a. NSM i sitt sikkerhetsfagli-
ge råd til FD. Nei, mener også Norsk senter for informasjons-
sikring (NorSIS), som uavhengig eksportorgan og nettverksa-
rena. Altså kan vi ikke føle oss trygge på at cybersikkerheten 
er godt nok ivaretatt. At Norge ikke har en nasjonal sikker-
hetsstrategi er heller ikke egnet til å berolige. NSM etterlyser 
også en slik, med cybersikkerheten som delstrategi. 

I den gjeldende nasjonale strategi for informasjons-
sikkerhet (2012) er mål nr. 1 «Styrket samordning og felles 
situasjonsforståelse». Er samordningen styrket; er den 
sterk nok? Finnes et felles, omforent og forstått situasjons-
forståelse? Mål nr. 4 er «Høy kompetanse og sikkerhets-
bevissthet». Har vi fått høyere kompetanse, er det skapt 
større bevissthet – hos hvem?

Digitalt samvirke
Utfordringene er mange, aktørene er mange. Truslene er 
alvorlige, samordning påtvingende. Vår nasjonale sikkerhet 
er tuftet på medlemskap i en forsvarsallianse – NATO. Vår 
digitale sikkerhet krever også en allianse: Et enda bredere 
samarbeid – et felles forsvarsverk – mellom alle aktører, fra 
offentlig, privat og frivillig sektor. Informasjonssikkerhet – 
cyber-sikkerhet i alle sektorer – er en vesentlig del av vår 
samfunnssikkerhet, vår nasjonale trygghet. 

Styringsevne er ikke nok, det må også være samarbeids-
vilje. Samarbeid om sikkerhet på tvers av samfunnssektorer 
og sektorinteresser holdning og vilje: Aktørene må ville 
samarbeide, før vi blir tvunget til det; før det er for sent. 
Samarbeid krever åpenhet, med deling av kunnskap for å 
kunne forebygge, for å bygge trygghet. penhet er påpekt 
som en dyd fra sentralt, statlig hold, som kritiseres fra 
uavhengige og private aktører for ikke å utvise tilstrekkelig 
åpenhet. Mangel på åpenhet og samarbeid vanskeliggjør 
forebyggingen og er en trussel i seg selv.

rivat sektor har en helt avgjørende sikkerhetsrolle på ikt-  
feltet. Offentlig–privat samarbeid er en av nøklene til cyber - 
sikkerhet. Statlig styring og satsing er en annen. Til styrin-
gen hører også koordinering – både innad i sentralforvalt-
ningen og mellom samfunnssektorer. Selvsagt også mellom 
parallelle offentlige prosesser. Det er imidlertid ikke noen 
selvfølge.

Nye skritt må tas. Det kan gjøres i tråd med Meld. nr. 27 

«Med tanke på den stadig økende 
trusselen, er det foruroligende 
at mange virksomheter ikke har 

en mer moden og bevisst holdning til 
informasjonssikkerhet.

Riksrevisjonen: Dokument 1  
(2015–2016), (2015)

«Vi må fokusere på det vi kan 
gjøre noe med, og det er å 
redusere egne sårbarheter. For 

å klare dette må vi få til bedre overord-
net styring av sikkerhetsarbeidet på alle 
nivåer.

NSM: ’Risiko 2016’ (2016)

«I cyberdomenet finnes i dag 
ingen politimester. Det er ingen 
kapasitet som kan rykke ut 

og ta over ansvaret for håndtering av 
 hendelsen.

Telenor: Høringsinnspill NOU 2015: 13 (2016)
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«Digitaliseringen medfører 
 utfordringer som sektorene 
ikke kan løse hver for seg.

Meld. St. 27 (2015–2016):  
’Digital agenda for Norge’ (2016)

«Mangelen på åpenhet kan 
bidra til at våre sikkerhets-
myndigheter skader den 

økonomiske veksten mer enn de 
beskytter den.

Rådgiver i NorSIS, Bjarte Malmedal,  
(Dagens Næringsliv, 02.12.2015)

«Nasjonal sikkerhet avhenger 
av sikkerheten til de enkelte 
virksomhetene, og en effektiv 

bekjempelse krever utstrakt samar-
beid mellom myndighetene og tett 
samarbeid med private aktører.

NOU 2015: 13 ’Digital sårbarhet  
– sikkert samfunn’ (2015)

– Digital agenda for Norge  – som våren 201  ble lagt fram 
for Stortinget, og med I T-sikkerhet som eget kapittel. 
Med en rekke gode påpekinger. Men som skal forstås og 
støttes av Stortinget, og faktisk iverksettes av regjeringen 
og forvaltningen. I samvirke med andre aktører.

Digital koordinering
De digitale truslene er på mange måter de alvorligste, 
idet de kan ramme hele samfunnet, fra den enkelte til 
virksomheter og myndigheter. Alle må derfor opparbeide 
sikringsmekanismer, fra passordbeskyttelse hos den 
enkelte til robuste systemer for samfunnet. Beredskap på 
dette vide feltet krever utstrakt koordinering på tvers av 
sektorer, mellom aktører: med åpenhet og samarbeid.

Dette drøftes inngående både i stortingsmeldingen Digital 
agenda for Norge  (201 ), og i den forutgående offentlige 
utredningen Digital sårbarhet – sikkert samfunn  (201 ). 
Begge peker på den utstrakte sårbarheten, og på behovet 
for sterkere samhandling. Den gode, overgripende løsnin-
gen anvises imidlertid ikke. Det er også påfallende hvordan 
flere tunge aktører, ikke minst fra privat – men også offent-
lig – sektor, påpeker mangelfull åpenhet og samordning i 
sine kommentarer til Lysne-utvalgets utredning. Til disse 
hører Telenor, med ansvar for en ikt-infrastruktur som 
hele samfunnet er avhengig av; så avhengig av utvalget tok 
til orde for at det må et parallelt nett til for økt sikkerhet 
(mens Telenor påpeker at det har to separate nett, og at 
Broadnet har ett, og at det mest samfunnsøkonomiske må 
være å sikre disse best mulig, i stedet for å etablere et nytt 
– og at dette er mer et politisk enn teknisk spørsmål). Det 
delvis statseide selskapet peker på at «samfunnskritiske 
aktører som er privateid i for liten grad blir konsultert og 
invitert inn i tiltaksarbeid i samvirke med myndighetene».

Telenor framholder også at sektorprinsippet blir for lite 
utfordret i diskusjonen om digital sikkerhet. «Om det ikke er 
sektorprinsippet som det er noe feil med,» spør Telenor, «er 

da da evne og vilje til samarbeid som er manglende?» Sel-
skapet peker på at det gjerne vises til at myndighetene har 
et godt bilde av hvem som har ansvar for hva, men spør om 
så er tilfellet? Det virker som det mangler felles strategier og 
mål nettopp for samarbeid på tvers i sentrale problemstil-
linger, både strategisk og operasjonelt, mener Telenor.

Selskapet etterlyser en drøfting av et mulig strategisk 
samarbeid mellom Forsvaret og Telenor, for slik å bedre 
utnyttelsen av samfunnets ressurser bedre, inklusive dyp 
kompetanse og en sterk beredskapsorganisasjon: «Telenor 
og Forsvaret eier i dag de to viktigste landsomspennende 
kommunikasjonsnettverkene i Norge. Tiden er inne 
for å vurdere hvordan vi kan styrke hverandre i enda 
større grad enn i dag» – for å gjøre nasjonen sikrere 
og mer robust, skriver Telenor. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker også på 
betydningen av sivilt–militært samarbeid, i en tid hvor 
også Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur utfordres 
av digitale angrep, og blir mer avhengig av sivile aktører. 
«Felles sårbarhet gir felles utfordringer,» fastslår DSB.

Cyber-angrep kan rettes mot sivile så vel som militære mål, 
utført av både kriminelle og stater. Norsk etterretning, med 

ST, NSM og E-tjenesten samarbeider tett bl.a. gjennom 
yberkoordineringsgruppen, som ledes av Nasjonal sikker-

hetsmyndighet. ollen til nettopp NSM er mye diskutert – 
og kritisert – i debatten om samarbeid og koordinering, in-
klusive utveksling av informasjon også med private aktører. 
Flere slike spiller en vesentlig rolle i norsk cybersikkerhet, 
som det verdensledende selskapet mnemonic. 

Også NSM er, bl.a. i sitt høringssvar til Lysne-utvalget, tydelig 
på at koordineringen en for dårlig: « ...  det mangler, eller 
er for dårlig utviklede, samvirkemekanismer på plass 
mellom aktørene. Det gir utilstrekkelig koordinering på 
området.» Mange snakker om koordinering, hvem gjør noe 
– mer – med det?
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Felles støttesystem: 
Logistikk er avgjørende; 
samordning synes klokt
Om vi skal sikre størst mulig trygghet 
gjennom et best mulig støttesystem, til 
bruk i krise og krig, men også i den daglige 
virksomhet, bør ikke da dette systemet 
samordnes mest mulig mellom de aktuelle 
etater – og med andre aktører? Om vi skal få 
størst mulig effekt ut av samfunnets samlede 
investeringer i sentrale tryggingsinstrumenter, 
tilsier ikke det en samordning – med felles 
kompetanse og kapasitet – bl.a. av større 
anskaffelser så vel som opplæring og drift? 
Skulle vi rett og slett etablert et nasjonalt 
logistikkinstrument, en statlig etat for service 
og støtte, i tett samarbeid mellom staten på 
den ene side og norsk næringsliv og landets 
fremste kunnskapsmiljøer på den andre? 

II.10 Samordnet logistikk

Samfunnssikkerhet forutsetter samordnede 
strukturer. Totalberedskap fordrer sektor-
overgripende logistikk. Effektiv utnyttelse av 
samfunnets samlede ressurser, med kapital og 
kompetanse, tilsier en ny, felles tilnærming til 
og løsning av støtte og forsyning til offentlige 
tryggingsinstrumenter.

Effektiv logistikk – fra planlegging og anskaffelser til 
vedlikehold og etterforsyning – er en forutsetning for 
enhver funksjonerende operativ virksomhet. Definitivt 
i Forsvaret og olitiet, og andre offentlige etater som 
sørger for samfunnssikkerhet og trygghet. Skal vi kunne 
stole på at militærvesen og politistyrker, brann- og 
redningstjeneste og andre aktører skal kunne rykke ut og 
løse sine oppdrag, må de som rykker ut kunne stole på sine 
støttefunksjoner. Enten de finnes i egen organisasjon eller, 
helt eller delvis, leveres av andre. Svikter støtten trues 
tryggheten.

De fleste etater har gode systemer. De er prøvd, og 
de duger. Men de må, med stadig raskere endringer i 
omgivelsene, inklusive nye utfordringer og endrede 
teknologiske forutsetninger, så vel som vedvarende 
økonomisk press, hele tida vurderes og revurderes. Nye 
løsninger må anskaffes og innfases. ersonell må læres 
opp og løsningene driftes. I all hovedsak hver for seg, 
fra etat til etat, selv om alle trenger mange av de samme 
kjernefunksjonene, som anskaffelseskompetanse og 
styringssystemer, opplæring og vedlikehold. Som alle 
trenger basismateriell, enten det er dataløsninger eller 
transportmidler, drivstoff eller beskyttelsesutstyr, mat 
eller uniformer, samt lagre og verksteder.

Mange av etatene er forholdsvis små, og kostnadene ved 
å holde seg med egne systemer, inklusive egen oppdatert 
kompetanse, kan bli uforholdsvis store – og blir neppe 
optimalt gode. Én etat har størrelse til å holde seg med et 
velutviklet apparat, og har særlig tyngde til å sikre gode 
avtaler i markedet. Men selv Forsvaret er ikke selvforsynt 
på logistikksiden. Det bruker i tiltagende grad sivile 
aktører – i nye konsepter for sivilt–militært samarbeid.

Forsyning som funker
Logistikk er så mangt; den er kompleks og komplisert. 
Hvilket også viser hvor viktig den er, og hvor viktig det er 
å utvikle sterke fagmiljøer og strukturer som kan sikre 
best mulig støtte til den operative delen av virksomheten 
– enten den er militær eller sivil, enten den skal betjene 
Forsvaret eller ystverket, fiskeindustrien eller olje-
bransjen. 

Logistikk er kryptisk. Da er forsyning lettere å forstå, ikke 
minst innen Forsvaret. Det kanskje mest krevende i en 
militær operasjon, og jo lenger den varer, jo viktigere – og 
mer krevende – er det å få forsyninger fram til styrkene, til 
fronten. Mat og drikke, medisiner og ammunisjon, drivstoff 
og reservedeler. Alt som trengs for å holde maskineri 
og mennesker i gang. Sjøfart trenger også logistikk. 
Forsyninger er et kritisk element i maritim bransje – og 
for Marinen. Lange seilaser fordrer forsyninger om bord, 
krevende tokt krever etterforsyning, inne ved havn eller 
ute på åpent hav. 

Norge er en maritim nasjon. Norske spedisjonsfirma 
er verdensledende, i en internasjonal bransje, med 
operasjoner over hele den kystnære verden. Som sørger 
for at skipene til enhver tid har de varer som trengs, får de 
tjenester som etterspørres. Norge er en oppdrettsnasjon. 
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«Logistikk er som ei blodpumpe i 
en kropp, uten den vil ingenting 
fungere, og aller minst over tid.

Petter Jansen, Sjef FLO,  
(Befalsbladet, juni 2016)

Forsvarets 
logistikk
Forsvaret har omfattende støttefunksjoner, 
hvor Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) 
er den største. Den sørger for at Forsvaret 
har det nødvendige materiell i fred og får 
sine forsyninger i krig, og har også ansvar for 
vertslandsstøtte (Host Nation Support, HNS) 
til allierte styrker som kommer til Norge som 
forsterkning. 

Nasjonal logistikkommando (NLK) er fra 2014 
opprettet for å lede forsyningsoperasjonen 
i krig, og blir prøvd under øvelser. NLK er 
i daglig drift underlagt FLO, for ved krise 
og krig å underlegges Forsvarets operative 
hovedkvarter (FOH). Kommandoen består til 
daglig av en kadre, og vil ved krise og krig føre 
taktisk kommando over de fellesoperative 
logistikkressursene, og koordinere HNS. 

Fra 2016 er en del av oppgavene til FLO overtatt 
av den nye etaten Forsvarsmateriell (FM). 
Denne har ansvar for materiellinvesteringer; FLO 
for driftsanskaffelser, vedlikehold, modernisering 
og forsyning.

Norsk fisk er en internasjonalt etterspurt vare – og en 
ferskvare som må forflyttes fra mære til matbutikk, 
over store avstander på kortest mulig tid. Norge er en 
oljenasjon. Norsk olje og gass utvinnes under krevende 
forhold, hvilket gir framføring av forsyninger ekstra 
utfordrende, med ilandføring og eksport som fordrer 
logistisk og teknologisk innovasjon. Nor egian er 
en vekstbedrift. Norske fly opererer over store deler 
av verden. Luftfart er konkurranseutsatt og kostbar; 
effektiviteten – med optimal utnyttelse av flyflåten – er 
helt avgjørende.

Norge har mange miljøer, i flere bransjer, som er høyst 
oppegående innen moderne logistikk. Definitivt i en 
internasjonal, tøff privat sektor, forhåpentligvis innen 
en vital offentlig sektor. En privat aktør må lykkes for at 
selskapet skal overleve. Offentlige aktører må, i verste fall, 
lykkes for at vi som individer og samfunn skal overleve.

En fellesnevner er lang erfaring og opparbeidet kunnskap 
om hva som kreves, hva som funker. Fellesnevneren 
kan være et godt grunnlag for bedre samhandling og 
løsningsutvikling: rivat sektor har – får vi tro! – ett og 
annet å lære fra statlig virksomhet (og får mye kompetanse 
fra forsvarspersonell og andre som skifter beite). Offentlige 
virksomheter har utvilsomt mye å hente fra proffe private 
aktører, som også Forsvaret også lener seg stadig mere på. 
En annen fellesnevner er at virksomheter med omfattende 
aktivitet og geografisk spredning er avhengig av baser – så 
nært respektivt operasjonsområde som mulig.

Blant mange logistikkaktører står Forsvares logistikk
organisasjon (FLO) i en særstilling, med mangeårig er-
faring fra svært omfattende oppgaver under krevende felt-
forhold; hjemme og ute. FLO har utvidet samarbeidet med 
sivile og private aktører, og utvikler nye logistikkonsepter 
både for forsyning av Heimevernet og vertslandsstøtte for 
allierte styrker.

Basert på baser
Forsvaret er de siste tiåra sterkt redusert – og endret. Det 
gjelder både den operative delen og støttestrukturen, og 
ikke minst basestrukturen: Det er blitt dramatisk færre 
leire og lagre, og mye tyder på at det vil bli enda færre. 
Dels fordi det ikke er behov for like mange baser, dels fordi 
kvadratmeter koster – og penger skal spares.

Baser og lagre koster, men har en flersidig verdi. Først og 
fremst ved å sørge for at ressursene er så nær brukerne 
som mulig, for å styrke beredskapen. Dels ved at også 
forsyningsbaser og verksteder bidrar til en permanent 
tilstedeværelse som øker terskelforsvarets effekt. Det er 
derfor ikke likegyldig, verken strategisk–politisk eller 
operasjonelt–praktisk hvor logistikkbasene ligger. Det 
gjelder både vedlikehold og forsyning, med verksteder 
og lagre. Økonomiske hensyn samsvarer ikke alltid med 
operative løsninger. Det kan være bedriftsøkonomisk 
smart, med stordriftsfordeler, å samle mye i ett område, 
men det er ikke nødvendigvis beredskapsmessig og 
sikkerhetspolitisk klokt. Det er flere grunner til at en 
uforholdsmessig stor del av Forsvarets lagerbeholdning 
fortsatt finnes i Sør-Norge – hvor det er færre styrker og 
lavere sannsynlighet for anvendelse enn i Nord-Norge. 
Endrede krav til beredskap, inklusive materiellberedskap, 
gjør at logistikken i nord nå styrkes.

Den samme gjelder i sivil sektor. Sivilforsvaret har også 
lagret materiell rundt om i landet; andre etater gjør det 
samme – nært et ansvarsområde, et forventet innsats-
område. rivate, kommersielle virksomheter opererer 
også med baser. Tenk flyselskaper; tenk oljevirksomhet. 
Forsyningsstøtte til olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen 
står i dag for den best utbygde ikke-statlige basestrukturen 
i Norge. Selskapet NorSea Group AS har eksempelvis bygd 
ut en kjede av ni forsyningsbaser langs kysten, til Harstad, 
Hammerfest og irkenes lengst nord, og med hovedkvarter 
i Tananger.
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«Det må belyses i hvilken 
grad konkurranseutsetting 
gir en mer effektiv bruk av 

fellesskapets ressurser [...]. Det er ikke 
godtgjort at det er innsparing ved økt 
bortsetting eller innleie for å dekke 
vedlikeholdsbehovet. [...]. Dertil må 
det ses på konsekvensene i form av 
svekket beredskap og spesialkom-
petanse i egen organisasjon, herunder 
de sikkerhetsmessige utfordringene.

LO: ‘Styrking av Forsvaret –  
sikring av samfunnet’ (2016)

«Logistikkonsepter som ut-
nytter kapasiteten som finnes 
hos det sivile næringsliv skal 

videreutvikles.
Forsvarsjefens fagmilitære råd (2015)

Forsvaret har inngått en avtale om bruk av denne 
basestrukturen, som et eksempel på forsterket sivil–
militært så vel som offentlig–privat samarbeid. Gjennom 
en driftsavtale fra 201  med det dertil opprettede 
selskapet ilnor Governmental Services AS (dannet av 

ilh. ilhelmsen-gruppen og NorSea Group) skal dette 
understøtte Forsvaret både ved lagerhold og befraktning, 
Selskapet skal oppbevare forsvarsmateriell og frakte det 
– og personell – til utvalgte posisjoner over hele landet, 
langs og fra kysten. 

Forsvarssjefen har tydelig anbefalt at sivile ressurser skal 
utnyttes bedre, bl.a. innenfor rammen av totalforsvaret. 
Samarbeid med sivile vil gi Forsvaret kostnadseffektive 
stordriftsfordeler – innenfor områder som ikke tilhører 
egen kjernevirksomhet.

I første omgang gjelder avtalen et nytt, containerbasert 
logistikkonsept for Heimevernet, som skal sørge for at HV-
soldatene får det de skal ha av forsyninger – til rett sted og 
rett tid. Det er lett å se for seg at det utvides. Og spørsmål 
som melder seg er da åpenbart: Til rett pris? Med en 
akseptabel sikkerhet?

Kontrovers om kontrakt
ilnor-avtalen har vært lite omstridt; trolig fordi den 

har fått liten oppmerksomhet, og kom i stand i det 
stille. Den er likevel ikke ukontroversiell, all den tid 
den slipper private aktører langt opp mot Forsvarets 
kjernevirksomhet og inn i operasjonsområdet, og fordi 
den ivaretar oppgaver som tradisjonelt har vært løst 
av forsvarspersonell. Dermed handler det både om 
oppdragsgrenser og arbeidsplasser. Samtidig sikrer 
avtalen en forsyning som ville vært svært vanskelig, for 
ikke å si umulig, å opprettholde – med skjerpede operative 
krav til reaksjonstid og kvalitet – av Forsvarets egen 
struktur. Innenfor dagens trange rammer, definert både 
med budsjettkroner og stillingshjemler. 

ontroversen burde vært større. rinsippdebatten skulle 
vært ført i det åpne offentlige rom. Nå ble krevende prin-
sipielle spørsmål avklart i de lukkede departementale 
korridorer. Det er flere kritiske spørsmål ved avtalen, eller 
enda mer: modellen, retningen. Arbeidstakerne vil være 
opptatt av sikkerhet for arbeidsplasser. Samfunnet bør 
være opptatt av forsvarssikkerheten, all den tid private sel-
skap – med sitt sivile personell – får stadig større innpass i 
en svært samfunnskritisk struktur. Med ilnor-kontrakten 
slippes sivile ikke bare inn til operasjonsområdet, men 
inn i operasjonssentraler. Selskapet er blitt en del av det 
militære beredskapsapparatet, med innblikk i planverk 
og innpass i kommandoposter. 

Forsvaret har alltid vært avhengig av sivile i sin for-
syningstjeneste, og ilhelmsen-gruppen har betjent 
amerikanske og norske styrker siden andre verdenskrig. 
Men mest til befraktning. Det som nå skjer handler om noe 
mer – og mer enn en privatisering som i seg selv har sine 
betenkelige sider. Det skjer en dreiningen av systemet som 
ikke bare forsvarsplanleggere og fagbevegelse bør være 
opptatt av. Det kan være fornuftig, men må være forstått.

Gjennom rop. 1 1 S, forslaget til langtidsplan, har 
regjeringen signalisert ytterligere endringer i Forsvarets 
logistikk struktur og -praksis. Det signaliseres endringer i 
logbase- og lagerstruktur, med økt bruk av sivile løsninger. 
Der det er hensiktsmessig og forsvarlig vil Forsvaret 
mer enn i dag basere seg på beredskapsavtaler heller 
enn beredskapslagre. Motivet er primært økonomisk. 
Den økonomiske gevinsten ved bortsetting av tjenester 
bestrides derimot sterkt av fagbevegelsen.

Er så denne utviklingen, som trolig bare så vidt har 
begynt, en trussel arbeidsplasser i Forsvaret – militære 
som sivile? a. Er det samtidig en mulighet for økt samlet 
sysselsetting? a. Et lite påaktet aspekt ved slike sivil–
militære løsninger og denne utviklingen – som er vel 
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Samordnet logistikk
Sivil og militær forsyning

Forsvaret har et omfattende logistikksystem, med lagre, 
verksteder og forsyningssystemer i store deler av landet. 
Andre statlige etater har lignende, men mindre, systemer.

Kartet er en illustrasjon, et bilde, på vesentlig den militære 
logistikkstrukturen, samt den sivile basestrukturen til 
NorSea Group, som Forsvaret er knyttet opp til. Figuren er 
kun ment som en illustrasjon; et komplett kart ville vært 
gradert informasjon – særlig hva gjelder lagre. 

Kartet viser også at det er to vesentlige forsyningsruter 
på land, mellom landsdelene: jernbane og vei. Mye 
forflytting av materiell skjer i tillegg sjø og luftveien. 
En militær forsyning via Sverige vil kreve politisk aksept.

Fokuseringen på Troms/Ofoten er gjort for å illustrere 
ett sentralt mottaksområde for alliert støtte så vel som 
egne forsyninger – med skip og fly, og på vei, inn mot 
baseområdet i MidtTroms.
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kjent fra andre land, ikke minst USA, men også vår nabo 
Finland – er at de kan fremme både lokal og nasjonal 
næringsutvikling. Norske selskaper som finner sin nisje 
og utvikler sine produkter og løsninger for å betjene det 
norske forsvaret og allierte styrker i Norge kan få oppdrag, 
i både militær og sivil sektor – også internasjonalt. Dermed 
fremmes verdiskaping og det skapes sysselsetting innenfor 
en logistikkbransje som samhandler med og til dels kan 
inngå i en ny, potensiell næring: tryggingsindustrien. 
Det kan skape verdier – og arbeidsplasser – ikke minst 
i områder hvor Forsvaret og andre aktører opererer. 
Det er muligheter å utnytte, og grenser å sette. For hvor 
langt outsourcing skal og kan gå, også for at sikkerhet og 
beredskap, med egen kompetanse og operativ evne, skal 
oppebæres på et nødvendig og forsvarlig nivå. 

Bogen som brohode
Forsyningsstøtte er ett avgjørende element for å 
sikre mottak av allierte styrker i Norge, som del av 
vertslandsstøtten. Den militære sikringen er en annen. 
Dette gjelder hvor enn i landet innsettingen iverksettes, og 
det vil kunne skje både i Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-
Norge. Når den mest åpenbare trussel om konvensjonell 
militær konfrontasjon er i nord, herunder på bakken i 
Finnmark og Troms, må forsyningsberedskapen være 
særlig solid der.

Som under andre verdenskrig er aksen Harstad–Bjerkvik–
Narvik, med Bogen, Evenes og amsund, strategisk svært 
viktig. Her forventes en stor del av allierte styrker tatt 
imot for innsats i Nord-Norge; framfor alt til forsterkning 
av Brigade Nord i innlandet. Enorme mengder materiell, 
og et stort antall soldater, skal tas imot i løpet av en 
konsentrert periode: Mye vil ankomme luftveien til 
Evenes, mesteparten sjøveien til havner i Bogen, Narvik 
og Harstad. En del vil fraktes landeveien sørfra – fra 
Sør-Norge og Trøndelag, kanskje så gar, hvis det politisk 
vil la seg gjøre, gjennom Sverige. Det er lett å kutte 

landforbindelsen mellom sør og nord i Norge (dét sørger 
også uvær for!) og dette understreker betydningen av 
sjøtransport og sikring av kysten. Og potensiell bruk 
av Sverige som transittvei. Uansett: Alliert mottak er 
en formidabel logistikkoperasjon som Forsvaret alene 
ikke lenger er dimensjonert for å håndtere – og strengt 
tatt aldri har vært. Derfor brukes sivile aktører mer 
systematisk, og infrastrukturen, med mottaksapparat og 
lagerkapasitet, i dette området blir styrket – i samarbeid 
bl.a. med lokale kommuner og private selskaper.

Samordning om sikkerhet
Eksempelet med logistikksamarbeidet mellom Forsvaret 
og kommersielle aktører viser hva som er mulig for å 
høyne beredskapen og styrke tryggheten for at vitale 
samfunnssystemer skal fungere. Systemene til militære 
og sivile etater, og andre aktører, må virke både i fred, krise 
og krig. Forsvaret har den tyngste rollen ved krig, og har 
derfor også det mest omfattende systemet i fred. 

En rekke offentlige aktører spiller viktige roller for sikker -
het og trygghet i fredstid. Mange av dem, som olitiet og 

ystverket, har omfattende løpende oppdrag, samtidig 
som de må ha høy beredskap i tilfelle enda mer krevende 
situasjoner. Andre, spesielt Sivilforsvaret, har beredskap 
som en hovedfunksjon. Ved krig skal slike aktører støtte 
Forsvaret. I den moderniserte tilnærmingen til total for-
svaret tenkes det også omvendt: Det forventes at For svaret 
i større grad enn før skal støtte sivile aktører ved krise.

Forsvaret har de beste forutsetninger til å støtte andre 
tryggingsaktører. Til tross for lavt volum besitter det unik 
kompetanse både for planlegging og gjennomføring av 
feltoperasjoner. Og jo større en krise er, jo mer enestående 
blir Forsvarets evne til å koordinere større innsats, med 
sitt personell og sitt materiell; sin kompetanse. Også ved 
naturkatastrofer som flom og skogbrann. Eller støtte til 
kontraktsinngåelser ved mottak av flyktninger.

«Regjeringen vil gjennomføre 
en omfattende modernisering 
av støttestrukturen i For-

svaret, herunder logistikkområdet, og 
i langt større grad basere forsyning og 
vedlikehold på leveranser fra det sivile 
markedet.  
 
Forsyning og vedlikehold kan i langt 
større grad baseres på leveranser fra 
det sivile markedet. 

Prop. 151 S (2015–2016):  
(’Kampkraft og bærekraft’, 2016)

«Troms+ vil være et nasjonalt 
hovedinnsettingsområde 
for allierte styrker ved en 

forsterkning i alvorlig krise og krig i 
nordområdene. En vesentlig del av for-
sterkningsstyrkene vil måtte komme 
sjøveien til Ofoten og Sør-Troms, og 
via flyplasser i regionen.

’Forsvaret av Norge. Forsvar i nord’  
(’Tromsdokumentet’, 2016)
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Sikkerhet og samfunnsøkonomi 
Forsvaret har imidlertid også, særlig gjennom FLO, 
utmerkede forutsetninger for å bidra på andre områder, 
til å bistå i løsning av andre oppgaver. Med sin størrelse og 
kompleksitet har Forsvaret unik offentlig kompetanse og 
kapasitet på en rekke logistikkoppgaver, kompetanse som 
det synes samfunnsøkonomisk fornuftig å samordne på en 
langt bedre måte enn i dag.

Offentlige tryggingsaktører – framfor alt Forsvaret, olitiet, 
ystverket, Tollvesenet og Sivilforsvaret,  brann- og 

redningstjenesten, samt deler av helsevesenet – trenger 
alle en del grunnleggende funksjoner og tjenester. Med 
unntak av Forsvaret og helsesektoren er disse aktørene 
forholdsvis små når det kommer til anskaffelser og 
vedlikehold. Spørsmålet er da om ikke den kapasitet som 
kreves for å løse vitale og krevende logistikkrelaterte 
oppgaver blir for liten i den enkelte etat for at de kan 
utføres på en måte som for den enkelte og samfunnet gir 
optimal kvalitet og maksimal kostnadseffektivitet. 

Samordning av statlig kompetanse og kapasitet innenfor 
større anskaffelser, krevende vedlikehold og sikker 
forsyning må formodes å kunne gi større total effekt av 
samfunnets samlede investeringer på disse områdene. 
Ikke bare ved at de samlede offentlige utgifter for å 
løse slike støtteoppgaver ville blitt mindre; også fordi 
fagetatene bedre kunne konsentrert seg om sin spesifikke 
operative oppgaveløsning. Samordning ville altså kunne gi 
bedre samlet sikkerhet og trygghet til en lavere kostnad. 
Det vil i sum kunne gi bedre samfunnsøkonomiske og 
-sikkerhetsmessige løsninger.

Kommando og koordinering 
Under og like etter andre verdenskrig hadde Norge et eget 
forsyningsdepartement, med flere direktorat. Det hadde 
sin historiske bakgrunn og oppgave i krigssituasjonen og 
gjenreisning. Et slikt opplegg har vi knapt behov for i dag. 

Men det er alltid behov for bedre koordinering og kontroll, 
særlig i samfunnskritiske deler av offentlig sektor; av 
hensyn til samfunnssikkerhet og samfunnsøkonomi.

Forsvaret har et sterkt behov for forsyningssikkerhet. Det 
samme har faktisk sivilsamfunnet. Siden 2014 er Nasjonal 
logistikkommando på plass i Forsvaret. Den har sin særskilte 
oppgave i krise og krig. Den er til for militære formål, men 
kunne brukes også for å anspore til en moderne versjon av 
etterkrigstidas sivile forsyningsdepartement: ommandoen 
kunne vise vei mot en nasjonal logistikketat med kompetan-
se og kapasitet for, i første omgang, å betjene hele det offent-
lige sikkerhets- og tryggingssystemet, og kanskje samtidig 
koordinere med andre – private og frivillige – aktører på feltet 
systemer og materiell. For å skape sikkerhet, for å fremme 
innovasjon, for å legge grunnlaget for ny verdiskaping.

Nasjonal – og særlig statlig – koordinering på det 
samfunnskritiske området logistikk/forsyning trengs 
både i fred, krise og krig. Den må dimensjoneres for det 
siste, men vil brukes mest for fredstidsoppgaver, både 
administrative og operative. Offentlige ressurser må alltid 
brukes med kløkt – for størst mulig samlet effekt.

Marked og maktmonopol
etningen regjeringa har lagt opp til med økt bruk av 

sivile aktører kan på noen områder være fornuftig. Men 
økt sivil–militært, offentlig–privat samarbeid i Forsvaret 
kan ikke være drevet av markedstenking. Utviklingen må 
være styrt av hva som gir størst sikkerhet, først og fremst 
for staten og innbyggerne, men også for medarbeiderne, 
som Forsvaret er helt avhengig av. Det er grunn til å minne 
om at Forsvaret ikke er hvilken virksomhet som helst, men 
forvalter et offentlig monopol: etten til på statens vegne å 
utøve voldsmakt. Den kan ikke undergraves. Og vi må aldri 
komme dit hen at avgjørende beslutninger med operative 
konsekvenser tas i et styrerom, og ikke i et hovedkvarter 
eller en regjeringskonferanse.

Se også artiklene:
I.6 Samhandlende samfunnsaktører
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.6 Nasjonalt stambasenett
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
II.9 Samkjørt cyberforsvar
II.11 Nasjonal trygghetsindustri
III.4 Terskelforsvaret
III.8 Kystforsvaret
IV.4 Samlet styring
V.A Intervju med Haakon BruunHanssen
V.A Intervju med Rune Jakobsen

«Det er nødvendig å vurdere 
hva som faktisk er et fornuftig 
samarbeid sett ut fra For-

svarets behov, og at valgte  løsninger 
ikke blir basert på et rendyrket 
ideologisk prinsipp om konkurranse-
utsetting. 
 
Flere undersøkelser har [...] vist at 
konkurranseutsetting av støttefunk-
sjoner hverken gir økt leverings-
sikkerhet, bedre beredskap eller 
økonomisk gevinst.

LO: Høringsinnspill til Stortinget (12.08.2016)
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«Forsvarsindustrien er også en 
del av totalberedskapen. For-
svarets behov nødvendig gjør 

en kompetent og konkurransedyktig 
forsvarsindustri.

LOleder Gerd Kristiansen  
på fagligpolitisk samråd (Oslo 2016)

Forsvarsindustri: 
Innovasjon for  
tryggingsevne 
Hvis vi skal ha en nasjonal forsvarsevne 
må vi ikke da selv framskaffe ulike typer 
kompetanse, inkl. å produsere stridende 
soldater og fremme industriell innovasjon, 
med teknologi og løsninger for flere formål? 
Har vi politisk vilje og industriell evne til 
innovasjon i flere dimensjoner? Kan vi bruke 
anskaffelser og gjenkjøpsavtaler også til å 
fremme innovasjon og næringsutvikling tett 
på styrkene? Kan vi samordne flere deler av 
virkemiddelapparatet for å fremme næringsliv 
som utvikler og levere det vi trenger for å 
styrke beredskapen; der Forsvaret – og andre 
– opererer? Ligger det uforløste muligheter 
i et styrket offentlig–privat samarbeid 
både innen tradisjonell forsvarsindustri og 
sikkerhetsløsninger? Kan det rett og slett 
utvikles en ny næring: en trygghetsindustri?

II.11 Nasjonal trygghetsindustri

Forsvarsindustrien er en forutsetning for for-
svarsevnen. En teknologisk kompetent og kon-
kurransedyktig forsvars- og sikkerhets industri 
er en viktig del av totalberedskapen. Teknologi 
er sikkerhet; kritiske deler av industrien må 
være nasjonal – og dels statlig.

En slik nasjonal industri er ikke bare et forsvarspolitisk 
anliggende. Det er også i høyeste grad næringspolitikk 
og eierskapspolitikk; innovasjon og sysselsetting; det 
er utvikling og verdiskaping langt ut over tradisjonell 
våpenproduksjon. Forsvars- og sikkerhetsindustri er en 
nasjonal nødvendighet. Og en økonomisk mulighet. 

Forsvar – sikkerhet – trygghet 
Nasjonen trenger forsvar; Forsvaret trenger utrustning. 
Den kan godt skaffes fra utlandet; det er nok å velge 
mellom. Men mye materiell må tilpasses spesifikke norske 
forhold, framfor alt klima og topografi. Dét kan også gjøres 
av utenlandske aktører på bestilling. Men da har vi gjort 
oss helt avhengige av utenlandske selskaper og stater. Da 
reduserer vi vår handlefrihet og leveransetrygghet – og 
vi svekker vår egen industri, vår nasjonale teknologiske 
kompetanse. Og våre egne muligheter.

Norge trenger fortsatt en nasjonal forsvarsindustri. Det 
er bred politisk vilje til å videreføre den suksessrike 
modellen med et nært samarbeid mellom Forvaret og 
industrien, velsignet og støttet av regjering og storting. 
Senest ble dette gode samarbeidet, med politisk vilje 
til å bidra til en utvikling som skaper sysselsetting, 
eksportinntekter og forsvarsevne, framholdt av 
regjeringen Solberg i Nasjonal forsvarsindustriell strategi, 
Meld. St.  (201 –201 ): 

Stortinget ga sin tilslutning med bred enighet, og gir indus-
trien forutsigbare rammebetingelser. En politisk behand-
ling og beslutning med få nye føringer og lite nytenking. 

Det er heller ikke nytt, men like fullt et forsøk på en 
næringspolitisk føring, når Senterpartiet i komité-
behandlingen tar til orde for at norske leverandører som 
hovedregel skal foretrekkes når Forsvaret skal utvikle 
eller anskaffe materiell og systemer der norsk industri har 
kompetanse. Bygging av fregatter i Spania og logfartøy i 
Sør- orea kunne ha bidratt både til flere arbeidsplasser og 
mer kompetanseutvikling – i Norge. 

’Innovasjon’ som begrep går igjen i stortingsmeldinga. 
Forsvarsindustrien er en innovatør; en av de fremste. Men 
er meldinga innovativ? resenterer den nytenking, peker 
den på nye løsninger – for å realisere nye muligheter? 
Den vil mest av alt fremme innovasjon ved å gå i kjente 
spor: forskning og utvikling, sivilt og militært samarbeid, 
teknologiutvikling for både militær og sivil sektor. Hvor 
innovativt er nå egentlig det – politisk sett?

Tenkingen kunne gått lenger. Norge trenger ikke bare 
et forsvar og et totalforsvar; landet og samfunnet 
trenger en totalberedskap. Og ikke minst: en komplett 
beredskapstenking og en sammensatt innovasjonssatsing. 
Eksempelvis med utspring i en teknologitung forsvars-
industri som allerede har kommet langt i å utvikle 
løsninger for sivil og dagligdags sikkerhet – og som 
konseptuelt og faktisk kunne tatt skrittet – med offentlig 
innovasjonsstøtte – inn i et nytt domene: 

Trygghetsindustri, med produkter, systemer og løsninger 
for å bidra til et på alle måter tryggere samfunn.
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Industri – leveranser – geografi 
Norsk forsvarsindustri deltar i utstrakt internasjonalt 
forsvarsindustrielt samarbeid, både innenfor rammen av 
forsvarspolitiske samarbeidsavtaler og forretningsmessig 
konkurranse – i et globalt marked.

Norsk industri er spredt over hele landet. Det samme er 
forsvarsindustrien. Men det er slående hvor få medlemmer 
bransjeorganisasjonen Forsvars- og sikkerhetsindustriens 
forening (FSi) har i Nord-Norge, og særlig i Forsvarets 
operative tyngdepunkt i Troms. Fire medlemmer i Troms, 
tre i Nordland, ingen i Finnmark. Virksomheten er mest 
knyttet til vedlikehold og produksjon, mindre til innovasjon.

I Troms er det framfor alt Hæren som er den store 
forsvarsaktøren, med Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets 
logistikkorganisasjon (FLO) som de store kundene – 
anskafferne. Utbygging på Bardufoss og Setermoen har 
gitt oppdrag til lokal industri, vesentlig entreprenører. 
Men det virkelig store prosjektet, investeringsmessig 
og teknologisk, har gitt liten, om noen, lokal uttelling. 
Bygg og anlegg skaper liten utvikling; oppgraderingen 
av kampvogna V 0 er høyteknologi – innovasjon. Det 
prosjektet, til en verdi av rundt ti milliarder kroner, er ikke 
utnyttet som lokal innovasjonsdriver og næringsutvikler. 
Blant leverandørene er 2  norske. Av disse er bare ett 
selskap hjemmehørende nord for olarsirkelen: Habu 
Technology i Narvik. Ingen i Troms, enn si Midt-Troms 
– hvor de fleste vognene er og skal brukes. (Derimot to i 
Hedmark, hvor resten finnes.)

Norske myndigheter har vært dyktige til å sikre norsk 
industri deltakelse i utviklingsprosjekter og delleveranser 
ved store anskaffelser. Ikke bare til det norske forsvaret, 
også til flernasjonale programmer og leveranser 
gjennom eksport. Dette er en politikk som i vesentlig 
grad har bidratt til at Norge har kunnet opprettholde en 
internasjonalt anerkjent industri på området, og som i sin 

tur har bidratt til norsk teknologi- og industriutvikling. 
Men altså ikke like mye i hele landet – og paradoksalt nok: 
Aller minst der store deler av Forsvaret er tungt til stede.

Lokalsamfunn – arbeid – anskaffelser 
Totalberedskap og forsvarslinjer var hovedtema på LOs 
Nordområdekonferanse i Tromsø høsten 2014. Et annet 
var næringsutvikling og bosetting. Det ble bl.a. minnet om 
at fast bosetting – ikke minst i Nordområdene – bidrar 
til stabilitet og sikkerhet i seg selv; til den territorielle 
terskelen. Tilnærmingen gjenfinnes i LOs Næringspolitiske 
nordområdestrategi. Men bosetting kommer ikke av seg 
selv, og den vil ikke vedvare uten videre. Den fordrer 
livskraftige lokalsamfunn, som igjen krever arbeidsplasser. 
Industri- og teknologiarbeidsplasser er mangelvare i store 
deler av Nord-Norge.  

Ny verdiskaping har i stor utstrekning skjedd innen ut vin-
ning og utnytting av råvarer. Mens det arktiske trenings- og 
øvingsområdet – som også er en råvare, ikke på langt nær 
er utnyttet til fulle, med de industrimuligheter det gir. 
Nasjonale og regionale myndigheter har ikke sett, eller 
utnytter mulighetene; virkemiddelapparatet har ikke 
sett sin besøkelsestid – selv om Bardu kommune, Troms 
fylkeskommune og Innovasjon Norge i Troms alle har 
identifisert behov og muligheter, og tatt initiativ.

Forsvarsindustrien har skapt få arbeidsplasser i nord, 
selv om Forsvaret i seg selv er en stor arbeidsgiver i 
enkelte kommuner. Men sivil sysselsetting som følge 
av Forsvarets virksomhet er begrenset. En del lokale 
leverandører har Forsvaret som viktig kunde. Men mange 
større leverandører er sørfra, og anskaffelsene kommer 
bare i begrenset grad lokalt og regionalt næringsliv til 
gode. Derved er offentlige anskaffelser og Forsvarets 
sentraliserte innkjøp potensielt med på å undergrave 
forsvarsevnen, kanskje også -viljen, ved å ikke se den 
logiske totalitet: 

«[Forsvarsindustrien] har 
vært, og er, et lokomotiv 
i norsk  industri og tekno-

logiutvikling, med et stort potensial 
for fortsatt vekst og verdiskaping.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret  
–  sikring av samfunnet’ (2016)

Industri 
med verdi 
Forsvars og sikkerhetsindustrien er 
betydningsfull, både for norsk sikkerhet og 
økonomi. Innovative og konkurransedyktige 
bedrifter bidrar til betydelig verdiskaping. 
Det skjer både ved inntekter, ikke minst 
fra eksport, og sysselsetting, og ved 
teknologiutvikling. Bl.a. eksport gjennom 
gjenkjøpsavtaler gir svært høy avkastning. 
Det samme gjør skatteinntekter og utbytte 
fra delvis statseide virksomheter. 

Verdien for Forsvaret ligger særlig i løsninger 
som er utviklet for og tilpasset de særlige 
norske forhold og behov, samt at industrien 
sikrer nasjonal kompetanse også på 
komplekse, kritiske systemer. Samarbeid med 
Forsvaret – og anerkjennelse gjennom bruk av 
Forsvaret – er på den annen side avgjørende 
for at industrien får eksportert sine løsninger. 
Eksport gir det volum og den inntjening som 
er nødvendig for investeringene i forskning 
og utvikling. Industrien skaper om lag 5000 
årsverk, og omsetter for 12–13 mrd. kroner i 
året; 70 prosent av omsetningen er eksport.



FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)88

Se også artiklene:
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.10 Samordnet logistikk
II.12 Trygge lokalsamfunn
III.4 Terskelforsvaret
III.6 Allianseforsvaret
III.9 Teknologiforsvaret

«Konkurransedyktig og inno-
vative forsvarsbedrifter bidrar 
til betydelig verdiskaping i 

det norske samfunnet.
Meld. St. 9 (2015–2016):  

(‘Nasjonal forsvarsindustriell strategi’, 2016)

Innovasjonsbase 
Nord
Forsvarsaktiviteten i nord – egen og alliert 
– er stor, og kan øke. Det skaper et marked 
for lokalt og regionalt næringsliv, men mer 
enn det: Kombinert med unike forhold og 
forutsetninger burde det gi rom for genuin 
innovasjon, for verdiskaping og sysselsetting 
– i et samspill mellom Forsvaret og industrien, 
med dynamikk mellom industri og akademia, 
med deltakelse av lokal, nasjonal og inter
nasjonal forsvars og sikkerhetsindustri. For 
hvor i verden kan industrien interagere så tett 
med Forsvarets stående styrker, til lands, til 
sjøs og i lufta, som i Troms og NordNorge? 
Med tilgang til luftrom og skytefelt? Fjord 
og fjell. Hav og kyst. Med noen av Forsvarets 
mest høyteknologiske avdelinger. Dét er 
bakgrunnen for initiativet Innovasjonsbase 
Nord, som LO sammen med Bardu kommune 
startet i 2015. Målsettingen er å utvikle 
et innovasjonsmiljø som skal gagne både 
Forsvaret og næringslivet i regionen og 
lokalsamfunnet – og landet.

Anskaffelser som gagner lokalt næringsliv er med på å 
skape et inntektsgrunnlag som styrker lokal bosetting og 
samfunnsutvikling, som er en viktig del av terskelforsvaret 
og totalberedskapen. Og forsvarsviljen.

Aktører med etablert base i nærheten av Forsvarets 
avdelinger og operasjoner, og som raskt kan levere 
ønskede varer og tjenester, er del av nødvendig beredskap 
og forsyningssikkerhet. n ting er at det kan være fysiske 
hindre for å få fram kritiske forsyninger eller kompetanse 
i en krigssituasjon. Et annet forhold er at selv i fredstid 
er det mange eksempler på at dagens system – med 
sentrale avtaler – er mye dyrere enn om lokale aktører 
kunne tilkalles for å løse en ofte enkel oppgave. Det er 
rom i anskaffelsesregelverket for å bidra til at lokale 
leverandører får tilstrekkelig med oppdrag til å eksistere 
og utvikle seg – også som en del av en nasjonal beredskap, 
lokalt. Men handlingsrommet har til nå vært for lite brukt, 
slik også LO framholdt i et innspill til storting og regjering 
i april 201 .

Samtidig som det er viktig at Norge har kompetanse 
gjennom en livskraftig forsvars- og sikkerhetsindustri er 
det strategiske viktig at deler av industrien er på nasjonale 
hender, med fortsatt statlig deleierskap i de to største 
selskapene, ongsbergGruppen og Nammo. Likeledes er 
det nødvendig at en del av oppgavene som kunne vært løst 
av private aktører, særlig innenfor teknisk vedlikehold, 
beholdes innenfor Forsvaret. onkurranseutsetting kan 
være forsvarlig så lenge den er fornuftig – og ikke går 
ut over verken Forsvarets behov, samfunnets sikkerhet 
eller arbeidstakernes rettigheter. Like mye som å se på 
hva som kan overtas av sivile aktører bør nye modeller 
for samarbeid utvikles, med nytenking som gagner både 
Forsvaret og ansatte, samfunnet og sikkerheten.

Samarbeid – strategi – sikkerhet 
Sikkerhet skapes på mange vis. Gjennom politikk og 
diplomati, forsvar og beredskap. Men også kontakt: 
Med kulturelt samkvem og økonomisk samarbeid – og 
tekno logisk utvikling. ultur, og gjerne idrett, var kontakt-
skapende i forholdet mellom Norge og ussland under den 
kalde krigen, slik den åpnet forbindelsene mellom USA og 

ina. I tider med forverrede forhold, som forholdet mellom 
Vesten og ussland nå, er kontakt desto viktigere. 

å LOs Nordområdekonferanse i september 2014 tok 
professor emeritus ved BI, ystein Noreng opp en annen 
mekanisme for samarbeid som gir sikkerhet. rofessoren 
mente at ussland ikke har noen rasjonell interesse av 
å innta Norge militært, også fordi landet er avhengig av 
vestlig teknologi. Norge har teknologi som er verdifull 
for ussland, men den rene teknologien er lite verdt uten 
miljøet og menneskene bak. Ergo bør Norge sørge for å 
forbli en ledende partner i å utvikle og tilby teknologi til 
nabolandet. Teknologisamarbeid kan bidra til å bedre 
forbindelsene mellom Norge og ussland – og er i seg selv 
et grunnlag for sikkerhet.



89FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016) DEL II: BEREDSKAPEN

II.12 Trygge lokalsamfunn

Trygghet skapes i flere dimensjoner. Trus-
lene møtes på mange arenaer. Trygghet i sin 
vide og komplette betydning må først og 
fremst skapes – og oppleves – i nærmiljøet, 
i lokalsamfunnet. Ikke minst i kommunen. 
Det må sikres trygge omgivelser: hver dags-
trygghet.

Lokalsamfunnet og nærmiljøet kan være så mangt: Fra 
gata og grenda, borettslaget eller bygda, bydelen eller 
kommunen. Sikre og trygge omgivelser må skapes der 
folk ferdes, jobber og bor: Hjemme hos den enkelte, i 
barnehager og på skoler, på arbeidsplasser og idrettsbaner, 
på veier og gater. Hverdagsrisiko må forebygges, stor-
ulykker forhindres. Det forutsetter at risikobildet er kjent 
– og at risiko håndteres, enten det er faren for å drukne, 
utsikten til ras eller trusselen om terror. For alle trusler 
kan treffe oss der vi bor. I en kommune.

Kommunal beredskap
Vi bor alle i en kommune, som det er mange av. Flere enn 
hva en del politikere ønsker, og som bl.a. argumenterer for 
at mange er for små, nettopp til selv å kunne håndtere store 
og krevende oppgaver som betryggende beredskap. Andre 
mener det stikk motsatte, at små samfunn med nære bånd 
er best skikket til å mobilisere ved krise. Og da er hele den 
store diskusjonen både om sentralisering og styring i gang.

Uansett: Norske kommuner har et stort ansvar for å skape 
trygge lokalsamfunn. Det er regulert bl.a. gjennom plan- og 
bygningsloven og folkehelseloven. isikovurderinger og 
oversikt over påvirkningsfaktorer – kunnskapsgrunnlag – 
er helt sentrale. Fra 2012 er folkehelsekravene forsterket; 
beredskapskravene ble det to år tidligere.

I lov om kommunal beredskapsplikt, mv. fra 2010 og 
forskriften fra 2011 fastslås at kommunen skal arbeide 
helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og 
beredskap. ommunen har en viktig samordningsrolle. 
Fylkesmannen skal føre tilsyn.

rlig utfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) en spørreundersøkelse i landets 
kommuner for å sjekke tilstanden: Har de, som de er pålagt, 
gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
( OS)? Finnes en overordnet beredskapsplan, og en plan 
for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap? Er den overordnede planen øvd? 

Undersøkelsen forteller noe om den formelle tilstanden: 
Hvor mange som har oppfylt kravene. Og ikke alle har alt 
helt på stell. Hvilket ikke er betryggende. Omvendt: 
Gjør vissheten om at noen har lagd et planverk oss trygge? 
Blir vi trygge av å vite at noen har øvd de siste par år? 

Ja, hvis planen er god og har involvert mange i en bevisst-
gjørende prosess. a, det hjelper hvis de rette folka har 
deltatt i realistiske øvelser som har bedret praksis. Og hvis 
planene er oppdaterte, og de som har øvd fortsatt er i sine 
stillinger. Det hjelper også med en fulltids beredskapssjef 
– som mange ikke har. Med ressurser som de fleste 
mangler.

En SINTEF-rapport om kommunal beredskapsplikt fra 
201  er mindre betryggende enn DSBs kommuneunder-
søkelse. Den fastslår at kunnskap er en kritisk ressurs, og 
anbefaler regionale kurs og kompetanse tiltak, som også vil 
bidra til nettverksbygging mellom aktører som skal 
samvirke – innenfor en kommune og mellom kommuner 
– og som vil ivareta og styrke lokalkunnskapen.

Sivil beredskap: 
Trygghet i hverdagen, 
trygghet i nærmiljøet
Føler vi oss trygge på at kommunen der vi 
bor og jobber, ferdes og lever er i stand til 
å forebygge risiko og håndtere kriser? Er 
vi som innbyggere klar over hvilket ansvar 
som ved lov er pålagt ofte økonomisk svake 
norske kommuner når det kommer til sivil 
beredskap? Og er kommunene selv, fra 
politisk ledelse og folkevalgte organisasjoner, 
til administrasjon og medarbeidere, i stand til 
å oppfylle kravene? Lever vi godt med  
– og i – kommuner som sliter med å skaffe 
nok ressurser til beredskap og sikkerhet?

«Det vi vet er at kommunene 
gang på gang vil utfordres.

DSB:  
’Kommuneundersøkelsen  

2016’ (2016)

«Ingenting er mer lokalt enn 
beredskap. [...] den bered-
skapen som faktisk redder liv. 

[...] Beredskapsplanene var verdiløse.
Brannmester i Lærdal, Gaute Johnsgaard,  

(Dagens Næringsliv, 06.06.2015)
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Se også artiklene:
I.3 Sammensatt trusselbilde
II.1 Beredskap for trygghet
II.6 Nasjonalt stambasenett
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
III.13 Verdifulle veteraner
IV.4 Samlet styring

Ulykkesforebygging: 
Metode for 
trygghet
Sikkerhetsarbeidet starter i det små – og 
trygghet skapes først hjemme, i nærmiljøet, 
i lokalsamfunnet. Trygge lokalsamfunn 
(TL) er en norsk modell og metode for 
ulykkesforebygging, tilpasset planmessig 
folkehelsearbeid i kommunen. Den 
legger vekt på tverrsektorielt arbeid og 
kunnskapsbasert innsats, med systematisk 
risikovurdering som grunnlag og politisk 
forankring som forutsetning. TL forvaltes 
av Skadeforebyggende forum, som også 
sertifiserer kvalifiserte kommuner.  
www.tryggelokalsamfunn.no 

«Den lokale beredskapen er for 
svak og tilfeldig. Det øves for 
lite [...]

Generalsekretær Åsne Havnelid,  
Norges Røde Kors 

(Dagsavisen, 14.08.2015)

Lokal kunnskap
ommuneundersøkelsen etablerer kunnskap om 

plantilstanden. unnskap om lokale forhold, om 
risikofaktorer og innsatselementer, er avgjørende 
når en krise inntrer – og må håndteres. Da kommer 
planprosessen godt med, mens selve planen kanskje ikke 
duger. Hvis den overhodet blir brukt når det smeller – eller 
brenner. Som i Lærdal vinteren 2014, da ordføreren med 
én gang la bort planpermen og tok fram lokalkunnskapen 
– og aktiverte de personlige kontaktene. 

I ettertid ble håndteringen av denne alvorlige – lokale 
– krisen i Sogn og Fjordane et hett tema, som også 
aktualisert sentraliseringsspørsmålet: Etter 22. juli skulle 
beredskapen styrkes. De siste åra har sentrale instanser, 
inklusive direktorater, blitt forsterket og planverk forbedret. 
Systemene skulle bli mer robuste. Men har den lokale, 
kommunale, beredskapen blitt bedre, mer robust – når 
ekstra midler knapt er tilført? Hvordan skal lokalsamfunnet 
best håndtere en krise – der den oppstår og når det smeller? 

Trygghet bygger på visshet om at faktisk beredskap finnes, 
at praktisk hjelp kan komme, raskt. Derfor er politireform 
og brannstudier, sykehuslokalisering og jordmorddekning 
alle relevante når beredskap og trygghet diskuteres. Hvor 
nært? Hvor raskt? Færre og sterkere enheter gir kanskje 
best mulighet for komplett kompetanse, men hva trengs 
når krisen er et faktum? Størst mulig lokal kunnskap – og 
nærhet: Hvem kan bidra med hva; hvor kan hva finnes; 
hvem befinner seg hvor? Mest mulig må ligge i et planverk, 
men det meste finnes i hodet på folk, og i kontaktlista på 
mobilene deres. ersonlige, lokale nettverk.

Regionale og lokale aktører som inngår i beredskapen har 
slik kunnskap. Som Sivilforsvaret og Heimevernet, som i 
stor utstrekning har god lokal forankring – så lenge volumet 
opprettholdes. Frivilligheten er en ryggrad i beredskap for 
trygghet. Lokale foreninger og lag, og ikke bare de åpenbare 

som øde ors og Norsk Folkehjelp, edningsselskapet og 
Norske edningshunder. Noen har inngått avtaler om sin 
rolle, som Norske vinners Sanitetsforening. Mange steder 
har de etablert omsorgsberedskapsgrupper, med ansvar 
for hus, mat og omsorg ved større kriser. Mange bidrar med 
trygghet, til trygghet i lokalsamfunnet. Flere kan trekkes inn.

Sentral styring
Norge har tradisjon for kamp mellom sentrum og periferi. 
Mesteparten av det overordnede beredskapsarbeidet, med 
regelverk og styring, skjer sentralt, og må skje sentralt. 
I dette tilfellet Oslo og Tønsberg – hvor DSB holder til. Som 
etat under ustis- og beredskapsdepartementet skal DSB 
ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, og være 
pådriver for forebygging. Det gjøres bl.a. ved å utarbeide 
retningslinjer og verktøy for utøvende ledd, på vegne av 
sentrale myndigheter. lanlegging av større øvelser inngår 
i arbeidet.

De fleste kommuner er for små til alene å håndtere 
større kriser. Mange mangler også ressurser til å holde 
seg med nødvendig infrastruktur, og går sammen med 
andre. Men fortsatt skorter det på ressurser, bl.a. til å øve 
sammen. øde ors pekte i 201  på at halvparten av de 
undersøkte kommunene ikke hadde råd til å gjennomføre 
felles beredskapsøvelser. Og mange samarbeider for 
dårlig med frivillige beredskapsorganisasjoner. øde ors 
ga uttrykk for at kritikken etter 22. juli fortsatt gjaldt. 
Samarbeidsformer må avklares, ressurser må være kjent, 
og det må øves sammen.

Samfunnssikkerhet og beredskap må være regulert; 
ansvar og roller må være avklart – og øvd. Fra det øverste, 
sentrale myndighetsnivå, gjennom det regionale og 
koordinerende til – og på – det lokale nivået. ommunen 
som institusjon er da helt sentral. unnskap kan samles i 
planer. lokskapen finnes i hodet på folk.

http://www.tryggelokalsamfunn.no/
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Del III: FORSVARET

Militærmakten – Forsvaret – er garantisten for trygghet. Sikkerhet 
for staten er en forutsetning for trygghet for innbyggerne. Forsvaret 

med stor F er tyngdepunktet i det samlede forsvaret med liten f.  
Det militære forsvaret må gjøre den ytterste forsvarslinja solid.

Forsvaret må være sterkt; tillitsvekkende og troverdig. Norge trenger 
et sterkt nasjonalt forsvar, samtidig som vi bygger vår sikkerhet på 
alliansen. Forsvaret er til for å forsvare våre verdier. Det må være et 

krigsforebyggende terskelforsvar – med solid forankring i folket.

Har vi forsvarsevnen som må til for 
å beskytte våre verdier, og som kan 
avverge krig? 
 
Har vi et sterkt nok militært forsvar, 
som fortsatt har solid forankring  
i folket?

ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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«[militærmakt vil være] et 
nødvendig virkemiddel, for 
å kunne ivareta den forplik

telse enhver stat har til å håndheve 
suvereni tet over eget territorium.

NOU 2007: 15: ’Et styrket forsvar’ (2007)

 

«Militærmaktens rolle er 
å skape et grunnlag for 
politiske løsninger.

St. prp. nr. 48 (2007–2008):  
’Et forsvar til vern om Norges sikkerhet,  

interesser og verdier (2008)

 
Se også artiklene:
I.3 Sammensatt trusselbilde
I.4 Samordnet trusselvurdering
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
III.4 Terskelforvaret
III.5 Krigsforsvaret
III.6 Allianseforsvaret

III.1 Militærmakt

MILITÆRMAKT: Sikkerhet og stabilitet hviler 
på en rekke forhold, inklusive statens evne til 
suverenitetshevdelse. Militære midler – mili
tær makt – er med på å gi staten autoritet 
og den politiske ledelse rom for å finne ikke 
militære løsninger.

Militærmakt er et politisk verktøy: Et strategisk virkemid
del for staten, i hendene på politisk ledelse. Typisk nok 
skriver ikke Forsvarssjefen om militærmakt i sitt fagmili
tære råd; han er jo som institusjon norsk militærmakt. 
Derimot brukes begrepet mer i politiske dokumenter og 
akademiske vurderinger: Fordi den makt Forsvaret skaper 
er et middel i et stort og komplekst politisk system.

Militærmakten har vi hatt hele tida, også da Forsvaret 
ble bygd ned etter den kalde krigen. Norsk militærmakt 
har kontinuerlig blitt brukt – som et politisk middel. På 
1990tallet mest til internasjonale fredsoperasjoner, på 
2000tallet ikke minst i den globale kampen mot terror.  
Samtidig som militærmakten hjemme løpende har blitt 
brukt for å holde oversikt og hevde suverenitet. Til å opp
rettholde en terskel – for å forsvare landet.

Militær makt
Begrepet er knapt definert. anskje fordi det oppleves 
som selvforklarende? At det er den makten som ligger i, 
som skapes av, den samlede militære struktur. Men som, i 
et demokrati altså står til disposisjon for, og anvendes av 
den politiske ledelse. Og som kan brukes både defensivt og 
offensivt, politisk og operasjonelt – hjemme og ute.

Norsk militærmakt er primært til for stabilitet og sikkerhet 
hjemme, som hovedforutsetningen for en troverdig krigs

forebyggende terskel. Det var mye tydeligere under den 
kalde krigen enn i den famlende fasen deretter: På 1990  
tallet, da Forsvarets rolle for mange ble utydelig, fordi det 
ikke lenger var en like åpenbar fiende å forsvare seg mot.

Militærmakten blir en maktfaktor, et anvendelig verktøy, 
kun når den er potent og troverdig; når den faktisk kan 
løse de gitte oppgaver. Når den skaper evne til forsvar.

Politisk verktøy
Militærmakten som middel er én ting, og bare ett element, 
i den politiske verktøykassa. Den er til for sikkerhet og 
trygghet, mest for å skape rom for politiske løsninger. 
 Derfor er ikke militærmakten det fremste verktøyet, som 
er dialog og diplomati, men kan være en nødvendig forut
setning for at politiske løsninger skal kunne finnes.

Militærmakt oppfattes gjerne som voldsmakt; et middel 
for krigføring, voldsutøvelse og ødeleggelse. I et demokrati 
er og skal militærmakten brukes som et politisk middel. 
I fredstid og krisesituasjoner skal den forhindre krig. 
Hvis nødvendig, må den imidlertid føre krig – for å skape 
forutsetninger for politiske løsninger. Middelet av evnen til 
å føre krig. Målet er å bidra til fred.

Men Forsvaret må ha evne til å bruke makt – til å føre krig. 
Først da blir militærmakten et politisk maktmiddel. Det er 
grunn til å minne om at generalene oftest er langt mer til
bakeholdne i bruk av militærmakt enn politikerne. Formo
dentlig fordi generalene bedre skjønner militærmaktens 
begrensning. Og krigens kostnad.

Militærmakten blir et politisk middel, et anvendelig verk
tøy, først når den inngår i en større sammenheng; når den 
faktisk kan bli brukt. Når det finnes vilje til forsvar.
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Forsvaret og dens militære makt er et politisk 
virkemiddel; ett av flere midler en stat har til sin rådighet 
for å manøvrere i et flernasjonalt farvann og for å 
håndtere konflikter og kriser. Blant flere virkemidler er 
militærmakten, med kjent evne og vilje til bruk, det 
tyngste. 

Primært skal militærmakt brukes for å forhindre eller 
håndtere en krise – og ikke bli brukt i strid. Samtidig skal 
den kunne settes inn for å forsvare landet – og brukes i 
krig. Militærmakten må ha evne til å løse sine oppgaver. 
Politiske myndigheter – og folket – må ha vilje til å utvikle 
den, og når nødvendig: bruke den.
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Militærmakt
Politikk og forsvar

militærmakt; en evne, en kapasitet, til 
systematisk å anvende militære (makt-) midler 
for å understøtte en posisjon eller nå et mål, og 
kraften som ligger i de samlede maktmidlene; i 
defensiv, politisk – eller i offensiv, operasjonell 
anvendelse.
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III.2 Innlegg: Erkjent behov for nytenkning
Forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide, og forsvarssjefen, ad
miral Håkon Bruun-Hanssen, har ved flere anledninger gitt uttrykk 
for at Forsvaret har mangler som begrenser evnen til innsats i de 
mest krevende oppgavene. Stortingsdokumentene oppgir i alt ni 
hovedoppgaver for Forsvaret. Forsvarssjefen har fordelt disse i tre 
grupper: Løpende oppgaver hjemme, deltagelsen i internasjonale 
operasjoner, og beredskap for mulige militære trusler eller anslag 
mot landet.

Av Nils Holme, 
forsvarskommentator

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, og publisert i mai 2014.

For de to første gruppene kan han rapportere en innsats som er tilfredsstillende 
i omfang og imponerende i kvalitet. Problemene knytter seg til den tredje gruppen 
oppgaver, krigsberedskapen. Det er denne oppgaven, evnen til såkalte høyintensi
tets operasjoner i forsvar av landet, som etter gjeldende politiske vedtak skal være 
dimensjonerende for Forsvarets struktur og nivå i personelloppsetninger, materiell 
og øving. Men på grunn av budsjettbegrensninger er det mange huller og mangler 
i strukturen som begrenser den operative kapasiteten. Det er ikke offentliggjort 
noen helhetlig oversikt over Forsvarets kapasitet for krigsoppgavene, men detaljer 
er offentliggjort som samlet gir et bilde. En slik sammenstilling er gjort i Civita 
rapporten «Forsvarspolitikken ved et veiskille». Konklusjonen i rapporten er at 
Forsvarts kapasitet for høyintensitets operasjoner, ut over løpende operasjoner 
hjemme og ute, er meget begrenset. Forsvarssjefen går ikke inn på manglene ut over 
et par eksempler, men han ser behovet for en grundig gjennomgang av oppgaver, 
struktur og budsjett.

En slik gjennomgang – eller forsvarsstudie – bør ha et perspektiv som fanger også 
forhold ut over den tradisjonelle forsvarsplanleggingen, og som vil være vesentlige 
for at Forsvaret skal kunne yte maksimalt for rikets sikkerhet i det spekteret av 
mulige utfordringer som nå tegner seg. At den praktiske gjennomføringen rimelig
vis vil baseres på en oppdeling i delstudier, tildels sikkerhetsbeskyttede, er ikke 

tema her. Hensikten med dette innlegget er å peke på forhold som bør omfattes 
og til slutt vurderes samlet i studien.

Forsvarets kapasitet for oppgaveløsing i dag
Studiens utgangspunkt vil naturlig være en kartleggingsfase. Det må tas utgangs
punkt i Forsvarets struktur og reelle kapasitet i dag. Et antall scenarier for tenkbare 
utfordringer inne rammen av stortingsdokumentenes løse oppgavebeskrivelser 
spesifiseres. 

Scenariene skal dekke så vel tradisjonelle som tenkbare nye sikkerhetspolitiske 
konstellasjoner, samt tenkbare utfordringer mot indre sikkerhet som kan involvere 
Forsvaret. Deretter gjennomarbeides alternativer for Forsvarets respons i scena
riene, dels ved spill og dels ved stabsmessig gjennomgang for kartlegging av begren
sende faktorer i realistisk detalj. Aktuell dagssituasjon for avdelingenes personell, 
materiell og øvingsnivå legges til grunn, ikke idealiserte forutsetninger basert på 
planlagte tiltak. 

Slik klarlegges på en oversiktlig måte hvilken kapasitet og utholdenhet Forsvaret vil 
kunne stille for ulike typer utfordringer, under hensyn til realistisk varslingstid for 
det enkelte scenario. Og like viktig, nødvendige forutsetninger presiseres. Begren
sende faktorer kartlegges samlet, og struktureres etter virkning og mulighet for 
fjerning ved tiltak.

Ny vurdering av Forsvarets oppgaver
Kartleggingsfasen vil etter rimelig forventning vise at Forsvarets evne til innsats 
er vesentlig mer begrenset enn det forsvarsstrukturen ville gitt om det hadde vært 
balanse mellom struktur, investeringer og driftsbudsjetter. Resultatene vil danne 
grunnlag for en ny gjennomgang av oppgavespekteret. Oppgaver/ambisjoner som 
ligger klart utenfor dagens budsjettnivå må foreslås avskrevet, til fordel for et (eller 
flere) forslag til bedre balansert struktur for de oppgavene som det er innenfor 
rekke vidde å løse. 

Forslag om budsjettøkninger må kunne begrunnes ut fra hvilke tiltak som vil gi 
størst bidrag til (realistisk) oppgaveløsing. Fordi en eventuell avskrivelse av evne 
til å løse noen av de mest krevende, høyintensitets operasjonene, og også forslag 
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om vesentlige budsjettøkninger, politisk vil være meget problematisk, er det viktig 
at denne delen av utredningen er grundig og gir god dekning for konklusjonene på 
sammendragsnivå.

Mulige nye kapasiteter og konsepter
Parallelt med vurderingen av oppgaver og mulige forslag til justert struktur må det 
belyses hvordan ny teknologi og nye operasjonskonsepter kan bidra til kosteffektiv 
oppgaveløsning. I denne sammenheng er det viktig at perspektivet løftes til struk
tur, organisasjon og operasjonskonsept for det samlede forsvaret, og ikke begrenses 
til effektivisering av den enkelte våpenart eller forsvarsgren. Stikkords messig må 
teknologier innen sensorer, satellittsystemer, ubemannede systemer, mobilitet og 
cyberkrigføring gis bred vurdering. Her ligger en utfordring internt i Forsvaret. 
Studier av systemer og taktiske løsninger som kan erstatte noe bestående møter 
erfaringsmessig stor motstand.

Fra planer til virkelighet
Så langt momenter for forsvarsstudien. Men utformingen av et balansert forsvar 
for tidens utfordringer krever mer enn studier. Det er en del av vår kultur at vi er 
dyktigere til å utrede enn til å ta konsekvensene av utredningene. Derfor kan det 
være på sin plass å minne om noen politiske og militære forutsetninger for en 
 vellykket gjennomføring av de planer man kommer frem til.

•  Den viktigst enkeltfaktor for en realistisk forsvarsplanleg ging er et politisk for
ankret budsjettgrunnlag, og her under håndteringen teknologidrevet kostnadsvekst 
som ligger utenfor nåværende praksis for budsjettmessig kompensasjon. I praksis 
kan det best gjøres ved at budsjettrammene knyttes til Forsvarets kapasitet for 
oppgaveløsing, snarere enn som i dag til en nominell forsvarsstruktur.

•  All planleggings fokus må være tilgjengelig kapasitet for oppdrag. For krigsbered
skapen uttrykkes kapasiteten for oppdrag gjennom øvelser og regelmessig kon
troll av kritiske forhold som ikke fremkommer i øvelser, f.eks. beredskapsbehold
ninger og skadebegrensning etter mulig angrep. Øvelser gir erfaring om tidsbehov 
og begrensninger i operasjoner, en innsikt som er en nødvendig forutsetning for 
vellykket improvisasjon når det uforutsette inntreffer

•  Forsvarskonsepter som av politiske eller strukturelle årsaker ikke kan øves bør 
man se bort fra.

•  I fortsettelsen må alle omstillinger så vidt mulig foregå gjennom «likevektstilstan
der», dvs. på slikt vis at kapasitet opprettholdes gjennom omstillingen. Under de 
nåværende, uforutsebare forhold kan vi ikke, som f.eks. ved fregattanskaffelsen, 
nedlegge eksisterende kapasitet og vente ti år på den nye.

•  Militært/sivilt samvirke skal både dekke Forsvarets bidrag for indre sikkerhet, 
under sivil ledelse, og sivile forvaltningers assistanse til Forsvaret for ytre sikker
het, under militær ledelse. Begge funksjonene krever tydeligere ansvarslinjer 
for planlegging, og klarere kommandolinjer for operasjoner enn man hittil synes 
innstilt på. oordinering – vårt foretrukne prinsipp – er greit så lenge de koordi
nerende går rimelig i takt og instinktivt reagerer likt på det uforutsette, men slik 
er det jo sjelden. Etatene konkurrerer om å utvide sine ansvar med overlappende 
oppgaver og overlappende, utilfredsstilte ressursbehov som konsekvens. Til lands, 
til sjøs og i luften

•  Uviljen mot tverrsektoriell styring er dypt forankret i vår politiske kultur og for
valtningskultur. Skal endring skje, må dagens begrensninger eksponeres regel
messig. Også dette hensynet tilsier at det må gjennomføres regelmessige, stort 
anlagte øvelser som også involverer det politiske nivå. (Jf. kaldkrigsøvelsene – men 
selvsagt med tidsmessig øvelsestema.)

Oppsummering
Ubalanse i forholdet mellom Forsvarets oppgaver, struktur og budsjett gjør det nød
vendig å gjennomføre en bredt anlagt forsvarsanalyse som grunnlag for politiske 
valg for Forsvarets videre utvikling. Analysen må fange opp delvis nye utfordringer 
mot landets indre og ytre sikkerhet, og også de mulighetene som ny teknologi 
skaper for å løse oppgavene bedre og billigere. Endelig, hvis vi skal ta sikkerhets
utfordringene på alvor, må sivil og militær beredskap – inklusiv politisk ledelse 
– øves regelmessig.

Om forfatteren:
Nils Holme er sivilingeniør (teknisk fysikk) fra NTH i 1961. Han har sin vesentligste yrkesbak-
grunn fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han som forsker, forskningssjef og direktør 
(1993–2001) fikk bred innsikt i militærteknikk og forsvarsplanlegging. Holme er i dag pensjonist 
og tilknyttet tankesmien Civita. Han er aktiv som foredragsholder og kommentator, bl.a. med 
sin egen blogg Tjodareik.no.

http://tjodareik.no/
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Folk og forsvar: 
Samfunnskontakt, 
samfunnskontrakt
Når en så liten del av ungdomskullene, over 
så mange år, har avtjent førstegangstjeneste 
og blitt en del av Forsvaret, og avdelings- og 
basestrukturen er blitt desimert, kan vi da 
lenger ta for gitt av båndene mellom folket 
og Forsvaret er like sterke? Kan vi være trygge 
på at selv et vernepliktbasert forsvar som vårt 
sikrer båndene mellom folket og Forsvaret – 
som er en forutsetning for forsvarsvilje? Og 
skjønner vi hvor viktig forsvarsvilje tuftet på 
kontrakten – kontrakten – mellom folk og 
forsvar er for forsvarsevnen?

«Alle har krav på same grad 
av tryggleik, uansett kor dei 
bur i landet. Det er difor heilt 

utelukka å svekke Heimevernet på ein 
slik måte.

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete, 
 Senterpartiet (07.10.2015)

III.3 Folkeforsvaret

Forsvaret er til for folket; og det må bestå av 
folket. Folket må ville forsvar, også ville finan
siere Forvaret. Forsvaret er et instrument for 
å verne om våre verdier, om demokratiet. 
Det skal være demokratisk styrt og kontrollert. 
Det må være både god kontakt – og en solid 
kontrakt – mellom folk og forsvar.

Forsvaret er til for å skape sikkerhet og trygghet, vesentlig 
ved hjelp av militære midler. Men å skape trygghet krever 
mer, det fordrer også innsats fra flere aktører enn For-
svaret og Politiet. Og ikke minst: Det krever et særdeles 
tett og godt samspill mellom militære og sivile aktører, 
framfor alt lokalt, i lokalsamfunnet. Med folk som kjenner 
forholdene, og hverandre.

Her kommer særlig Heimevernet (HV) inn: En lokal verne
kraft med sivile, med lokal forankring og kunnskap – som 
når det trengs ikler seg uniform og iverksetter tiltak. For å 
sikre, for å trygge. De har sine konkrete oppgaver, framfor 
alt territorielt ansvar og sikring av kritisk infrastruktur, 
som en viktig del av den militære beredskapen. 

HV er også en helt sentral aktør i totalberedskap og sam
funns sikker het,  bl.a. for sammen med fylkesmannen å 
koordinere sivil militært samarbeid. 

Folkeforsvaret
Forsvaret, militærmakten, trenger legitimitet i folket. 
Det fordrer at Forsvaret er kjent og forstått; at verdien er 
erkjent og kvaliteten anerkjent. Med et volummessig svært 
lite forsvar, og bare et lite antall leire igjen, er Forsvaret 
mindre synlig. Færre ungdommer inne til førstegangs
tjeneste svekker båndet mellom soldatene og samfunnet. 

Et volummessig sterkt heimevern er med på å opprett
holde kontakten, og sementere kontrakten mellom folk og 
forsvar. Verneplikten som institutt og Heimevernet som 
instrument er, og må fortsatt være, en garantist for et 
 folkelig forankret forsvar, for en bred forsvarsvilje.

Forsvarsfolket
Vi har et forsvar med stor F, som er det militære Forsvaret, 
og vi har et forsvar med liten f, som er summen av alle aktø 
 rer som bidrar til forsvar av samfunnet og dets verdier. Hvor 
ikke minst frivillig sektor er en viktig del, og hvor privat sek  
tor har mye å bidra med. Og hvor kommuner er den viktig 
ste arena for å skape sikkerhet og trygghet – på alle områder. 

Den militære delen av det samlede samfunnsforsvaret har 
naturlig nok størst slagkraft, men den andre – den ikke 
militære og bredt sammensatte, har i sum størst verne
kraft. Fordi det er her totalberedskapen med sin bevissthet 
og totalforsvaret med sin mobilisering, sikrer at samfunnet 
samlede ressurser kan trekkes på, og utnyttes best mulig. 
Vernekraft omfatter ikke bare fysiske virkemidler for for-
svarsevne. Den handler også om en helt nødvendig vilje til 
å stille opp, stå opp; en forsvarsvilje i folket. 

Heimevernet og Sivilforsvaret, og en rekke frivillige 
aktører, utgjør kjernen i forsvarsfolket; de mange som er 
trent og øvd – dedikert og bruker av sin fritid – for å bidra 
til sikkerhet og trygghet. Den kunne blitt enda større med 
mer utstrakt samvirke. Og med et større heimevern.

HV har begrenset ildkraft, men betydelig vernekraft. Mest 
lett infanteri for beskyttelse. Men det kunne vært tilført 
både flere soldater og andre våpen – og framfor alt: flere 
oppgaver. Særlig i og rundt storbyene er en reaksjonssterk 
kapasitet ønsket. 22. juli vist behovet, verdien.
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Se også artiklene:
B.3 Forsvar – med stor og liten f
C.3 Tryggheten forsvant med terroren
I.1 Forsvar for trygghet
I.6 Samhandlende samfunnsaktører
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.7 Verneplikt for trygghet
II.12 Trygge lokalsamfunn
III.10 Kulturforsvaret
III.12 Kompetent volum
III.13 Verdifulle veteraner
IV.6 Demokratisk kontroll

Forsvaret var landsdekkende; til stede stort sett over hele 
landet. Dét er det langt på vei fortsatt, om enn i mindre 
omfang, med færre leire og mindre våpen. Og færre 
soldater som følge av at strukturen er redusert. I den 
grad det finnes et landsdekkende forsvar er det gjennom 
Heimevernet. Over hele landet er det HVdistrikter (11 i 
tallet). Disse igjen består av tilsammen 252 områder.

HV har ennå 45.000 soldater, inkl. ca. 3000 i innsats
styrkene. Det utgjør rundt to tredeler av alt uniformert 
personell i Forsvaret. Regjeringen har foreslått å redusere 
strukturen enda en gang, til 35.000 – og å beholde 
innsatsstyrkene på dagens nivå. Forsvarssjefen har 
anbefalt færre i områdestyrken og flere i innsatsstyrkene. 
Hans anbefaling om helt å legge ned Sjøheimevernet 
(SHV) og ett av distriktene, nr. 11 i Møre og Romsdal, er 
fulgt av regjeringen i dens forslag til ny langtidsplan.

HV har tradisjonelt sterk politisk støtte, både i de fleste 
politiske partier og i det frivillige Norge, gjennom 
Landsrådet. Her spiller LO en sentral rolle, og LO går mot 
reduksjon, inkl. nedlegging av SHV.

Folkeforsvaret
Heimevernet i landet
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III.4 Terskelforsvaret

Norges militære forsvar er et terskelforsvar. 
Hovedfunksjonen til Forsvaret er å danne en 
terskel som høyner en motstanders kostnader 
ved angrep – og reduserer faren for angrep 
gjennom avskrekking. Terskelen bygger på 
alliert forsterkning; på politisk vilje og militær 
evne – på forankring i folket.

Eller: Forsvaret har vært et terskelforsvar. Inneværende 
langtidsplan ( rop. 7  S fra 2012) er basert på terskel
tenkingen og gjennomsyret av terminologien. Modellen 
er også grundig redegjort for som basisen i norsk for
svarsdoktrine av Forsvarssjefen i hans fagmilitære råd 
fra 201 . I regjeringens forslag til ny plan ( rop. 1 1 S) 
er terskelforsvaret, eller i hvert fall begrepet, borte. Helt 
borte. Fjernet som begrep også forlatt som politisk mål og 
middel? Eller bare i en annen drakt: Avskrekking?

Hva er – og hva blir – Forsvarets offisielle oppgave nr. 1?
Stortinget har fastslått at det er å «Utgjøre en krigsfore
byggende terskel med basis i NATOmedlemskapet». 
Regjeringen foreslår at den skal være å «Sikre troverdig 
avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar».

Fellesnevneren er NATO; forskjellene er uklare, selv om 
noen vil mene de er klart vesentlige. Vi har et forsvar som 
det er politisk uttrykt skal ha en i hovedsak forebyggende 
funksjon. Det skal forebygge krig ved å utgjøre en terskel. 
Det skal, foreslås det, være et forsvar som mest av alt skal 
avskrekke. Så må det diskuteres hva som ligger i dette: Er 
ikke avskrekking også en form for forebygging? Og skal ikke 
terskelen nettopp avskrekke? Så sterkt at et angrep – det å 
trå over terskelen – vil medføre så store kostnader at en 
motstander vil vegre seg for å angripe? Altså av  skrekkes?

Innebærer den nye formuleringen kun språklige nyanser? 
Eller endrer den vesentlige realiteter? Er det filologisk 
flisespikkeri eller en politisk dreining? Om det er bare 
språknyanser: Hvorfor kaste vrak på Forsvarssjefens 
illustrative framstilling av terskelforsvaret, og som bygger 
på en god politikk og samtidig utgjør god pedagogikk? 
Hvorfor ta ut terskelbegrepet fra forslaget, når det nettopp 
er et terskeforsvar vi har og bygger på, og opplagt må ha?

Forsvar for forebygging
Forsvaret er ikke dimensjonert for å vinne en krig. Funk
sjonen er å forhindre en krig – og det forutsetter alliert for
sterkning så snart krisen utvikler seg til krig. Det norske 
forsvarskonseptet er å holde stand med eget førstelinje
forsvar til allierte styrker kan komme til unnsetning.

Det norske forsvaret skal, sammen med NATO, skape en 
terskel; et terskelforsvar som skal ha en avskrekkende 
virkning. Dette er i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FM ) 
beskrevet som å bestå av fire hovedelementer: I bunn ligger 
NATOs samlede styrke; over der alliert forsterkning. På topp 
ligger strategisk etterretning, og under der: Første linje
forsvaret, beskrevet som å skulle kunne «yte umiddelbar og 
effektiv motstand for å virke avskrekkende på en motstan
der, uten alvorlige svakheter som kan utnyttes».

Men den fagmilitære tilnærmingen til terskelforsvaret er for 
snever. En avskrekkende terskel er mye mer enn militær
makt; det er mest av alt et spørsmål om politikk; om For  
svarets forankring i og oppslutning fra folket, og dermed: 
Viljen til å holde seg med et militært forsvar; vilje til å 
forsvare landet. For å bygge en avskrekkende forsvars
terskel trengs mer enn et terskelforsvar. Enda viktigere enn 
egen og alliert militær evne er den nasjonale – og allierte! 
– politisk vilje.

Troverdig terskel: 
Politisk vilje, 
militær evne
Hvis vi overhodet skal ha en militær evne til – 
aller helst – å forhindre væpnet aggresjon mot 
Norge, og om nødvendig stå i mot militære 
angrep, må vi ikke da skape en forsvarsterskel 
bygd av både politisk og militær troverdighet? 
Av politisk vilje som forutsetning for militær 
evne; en forvarsterskel som består av mer 
enn terskelforsvaret? Må ikke en defensiv 
av skrekking hvile tungt på forsvarsvilje – en 
vilje i folket; til å betale for Forsvaret og slåss 
for landet? Må vi ikke bruke våre begrensede 
forsvarsressurser til å bygge en høyest mulig 
terskel der den gir størst effekt; på landjorda  
og i nord – rettet mot øst? Og hvor mye mer 
kan Forsvaret reduseres, før terskelen er 
 høvlet ned – allerede før den blir utfordret?

Forsvarssjefens 
terskelforsvar
I Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) 
er terskelforsvaret forbilledlig framstilt, 
bokstavelig talt. Det er forklart – og det er 
illustrert. Og gir et godt bilde av tenkingen 
bak det alliansebaserte norske forsvaret. 
Illustrasjonen på side 101 bygger på nivåene 
FSJ angir, som er: (1) NATO-landenes samlede 
militære kapasitet som grunnmuren. (2) Alliert 
forsterkning, med deployering og mottak. 
(3) Nasjonalt førstelinjeforsvar med Forsvarets 
alle strukturelementer. (4) Strategisk 
etterretning og overvåking – som det øverste 
nivået i terskeforsvaret. En «avskrekkende 
terskel».
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«Forsvarets mest sentrale 
rolle er å bidra til å forebyg
ge og håndtere sikkerhets

utfordringer mot Norge i norske 
nærområder [...].

St. meld. nr. 48 (2007–2008):  
’Et forsvar til vern om Norges sikkerhet,  

interesser og verdier’ (2009) 

«I en omskiftelig og uforutsig
bar verden er det sentralt 
at Forsvaret utvikles som et 

forebyggende instrument.
Prop. 73 S (2011–2012):  

’Et forsvar for vår tid’ (2012) 

«Forsvaret skal avskrekke 
potensielle aggressorer og 
forhindre at konflikt med bruk 

av militære virkemidler oppstår.
Prop. 151 S (2015–2016):  

’Kampkraft og bærekraft’ (2016) 

«Grunnmuren i terskelforsvaret 
er NATOlandenes samlede 
militære kapasiteter [...].  

Uten allierte styrker i Norge i fred
stid, er det Forsvaret som utgjør 
 førstelinje forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015)

Den operative essensen i terskelforsvaret er at det finnes en 
militær evne til å forsvare landet. Forsvaret av Norge avhen
ger av alliert militært forsterkning, som igjen forutsetter en 
situasjon som utløser Atlanterhavspaktens artikkel 5 om kol
lektivt forsvar. Det nasjonale forvaret må selv i betydelig grad 
bidra til den avskrekkende terskelen, herunder ikke minst å 
kunne sikre mottak av allierte forsterkninger.

Det politiske elementet i forsvarsterskelen er at det er en 
politisk vilje til militært forsvar. Forsvaret må ha en for
ankring i folket – og en forsvarsvilje – som gir legitimitet 
til prioritering av ressurser på militær evne, og til å stille 
opp for landet. Demonstrert egen vilje er også en forutset
ning for at våre allierte skal ha vilje – politisk aksept – for å 
bruke sine ressurser og ta risiko for å unnsette Norge.

Det politiske premisset for norsk forsvarsplanlegging, som 
vedtatt og gjentatt av Stortinget, er at Forsvarets skal 
ha evne til å «utgjøre en krigsforebyggende terskel»: At 
Forsvaret har en struktur som er egnet til å avskrekke en 
motstander. Stortinget – med vilje til å velge kurs og evne 
til å vedta budsjetter som sikrer et sterkt forsvar – er i seg 
selv en viktig del av forsvarsterskelen!

Sammensatt militær terskel
Terskelforsvaret hviler tungt på NATO. Forsvaret av Norge 
forutsetter alliert forsterkning, med nasjonal evne til å ta 
imot allierte styrker. Før allierte vil kunne komme, gitt at 
det i Norge ikke er fast forlagte utenlandske styrker i freds
tid, må det nasjonale forsvaret først holde stand, og nekte 
en motstander kontroll over norsk territorium. Det er ikke 
offentlig kjent hvor lang tid en større alliert unnsetning 
vil ta, med beslutning, styrkegenerering og deployering. 
Det antas at innsetting av konvensjonelle landstyrker vil 
kunne ta to måneder. Andre kan komme vesentlig raskere. 
Den nasjonale evnen må følgelig bestå både av reaksjon og 
utholdenhet, med kampklare elementer fra alle deler av 
Forsvaret.

FSJ definerer det nasjonale forsvaret som et førstelinje-
forsvar: Forsvaret utgjør en konstant evne til krigsforebyg
ging gjennom preventiv avskrekking så vel som operativ 
innsats, også uten tilstedeværelse av allierte. Forsvarster
skelen skal så langt mulig få en motstander til å avstå fra 
angrep, fordi den forventede kostnaden, militært, politisk–
diplomatisk så vel som økonomisk, vil bli for høy. Virker 
terskelen tilstrekkelig avskrekkende har Forsvaret virket: 
Krig forhindres.

NATO er riset bak speilet. Hvorvidt NATOstyrker skal 
kunne bli en del av en militær strid i Norge avhenger av 
flere forhold. Bl.a. om det vil være politisk vilje til, og enig
het blant 28 medlemsland om, å stille styrker. Og at det 
finnes tilgjengelige styrker for hurtig innsetting. Uansett 
må Norge selv ta den første støyten. Med hva vi har å sette 
inn av styrker? Ved et angrep kan en vesentlig del av særlig 
Hæren allerede være brukt på en annen arena, eksempel
vis i Baltikum, som en del av NATOs reaksjonsstyrker.

Balansert militær terskel
Førstelinjeforsvaret er summen av Forsvarets struktur
elementer; avdelinger og baser, mennesker og materiell, 
infrastruktur og støtte. Forsvaret må være et ’balansert’ 
forsvar, framheves det ofte i forsvarsdebatten. Et politisk 
begrep uten vesentlig militær mening, så lenge det ikke er 
definert og likt forstått. Balansen må primært være mel
lom politisk vilje og militær evne:

Den politiske balansen må skapes ved samsvar mellom 
nasjonens ambisjon for militærmakt og Stortingets vilje 
til å stille de ressurser til rådighet som er nødvendig for at 
Forsvaret skal evne å løse sine politisk pålagte oppgaver.

Den militære balansen må finnes i en klok komplementaritet 
mellom avstemte og samstemte virkemidler fra de ulike 
forsvarsgrenene, som i sum – og sammen med allierte – gir 
størst mulig ildkraft og avskrekking; en troverdig terskel.
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«[Forsvaret skal] utvikles 
innen for en helhetlig ramme 
som sikrer at de ulike elemen

tene utfyller og forsterker hverandre, 
og gir et balansert forsvar.

Prop. 151 S (2015–2016):  
’Kampkraft og bærekraft’ (2016)

«Landmakt handler om terskel
forsvar – en territoriell terskel 
i vår tid. Vår egen evne og vilje 

til å beskytte folk og landterri torium, 
sammen med NATOs støtte, avgjør 
hvor troverdig terskelen oppleves av 
en potensiell motstander.

Rune Jakobsen (GIH);  
Forsvarslinjer (2015)

«Det finnes knapt tydeligere 
bevis på norsk besluttsomhet 
enn svært synlig tilstede

værelse av landstyrker.
Hæren:  ‘Visjon 2035.  

Rapport om fremtiden’ (2015)

Skal Forsvaret ha den ønskede forebyggende, avskrek
kende effekt – en terskeltroverdighet – må det bestå av 
en sammensatt struktur med et minimum av volum som 
gir nødvendig utholdenhet. Svaret på hva som skaper en 
god balanse mellom forsvarsgrener og strukturelementer 
gis ikke av matematikere eller økonomer. Det handler om 
både militært fag og politisk fornuft.

Norge skal ha et terskelforsvar. Det slår i det minste inne
værende langtidsplan fast; og det anbefaler Forsvarssjefen. 
Hvilke strukturelementer – utplassert hvor, og med hvilken 
militær evne og politisk effekt – bygger så en mest kost
effektiv terskel?

Nyere dokumenter fra Forsvarsdepartementet gir ett svar. 
Som oppleves som urovekkende. Der legges eksplisitt vekt 
på nye kampfly og ubåter som selve den framtidige ter
skelen. Verken landstyr ker generelt eller brigaden spesielt 
nevnes som terskel. Det samme er tilfellet i den nye langtids
proposisjonen. Der framholdes at «kapasiteter som ubåter, 
maritime overvåkingsfly og F–35 kampfly er viktige bidrag 
til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive 
forsvarsevne». Det er de såkalt strategiske kapasitetene som 
blir definert som avskrekkende; ikke de defensive bakke
styrkene.

Kampfly og ubåter, så vel som etterretningskapasiteter, er 
definitivt med på å bygge en terskel. Men selv 52 kampfly 
og fire – eller seks – ubåter har begrenset terskelverdi, 
også fordi særlig flyene har begrenset utholdenhet. Hvis 
et angrep handler om å sikre seg en sterk posisjon under 
påfølgende politiske forhandlinger må motstanderen sikre 
seg kontroll over landområder, der folk bor og institusjo
ner finnes. Ubåter og fregatter kan bidra til å sikre hav
områder. Kampfly kan, så lenge de fortsatt kan operere, 
kanskje opprettholde luftkontroll. Bare bakkestyrker kan 
holde landterritorium.

Førstelinjeforsvaret skal holde stand til allierte rekker fram. 
En ikke uvesentlig forutsetning for alliert forsterkning er at 
allierte styrker kan tas i land på kontrollert territorium. 
De vil komme luft og sjøveien, men lande – og gå i land – på 
land. Da må havet kontrolleres og kysten sikres.

Troverdig territoriell terskel
En forsvarsterskel har med både materiell og mennesker å 
gjøre; med stridsevne og politikk; med ildkraft og diplomati. 
Psykologi på flere plan. En motstander må møtes i lufta. Luft 
kontroll er en vesentlig del av forsvarsterskelen. En mot  
stander vil komme på sjøen. Sjøkontroll er for en kyst stat 
som Norge en fundamental terskel. En motstander kan sikre 
seg kontroll over norsk luft og sjøterritorium, bl.a. for å 
kunne rette angrep mot våre allierte lenger sør i Europa. Men  
skal noen sikre seg kontroll over staten Norge, hele landet 
eller deler av det, må også landterritoriet kontrolleres.

For å bygge en troverdig terskel trengs et troverdig land-
forsvar. En troverdig territoriell terskel forutsetter land-
makt med både ildkraft og utholdenhet; dybde og seighet. 
Utholdenhet avhenger av flere forhold. Ett er opplagt: 
Volum. Antall enheter, antall soldater i operative roller – og 
med tilhørende støtte. Volumet på luftstyrkene blir betyde
lig, særlig sett i forhold til Norges størrelse, og de gir mye 
luftmakt. Volumet på sjøstridskreftene er lite, sett i forhold 
til havområdene de skal kontrollere, men med relativt mye 
sjømakt i fregattene og (etter hvert de nye) ubåtene. Volu
met på landstyrkene er betydelig når Hæren og Heimever
net ses under ett. Men landmakten må styrkes.

Potente landstyrker med stor ildkraft har ikke utspilt sin 
rolle, selv om enkelte mener at de store konvensjonelle 
 kriger og armeers tid er forbi, og at mekaniserte plattfor
mer er nærmest irrelevante i en høyteknologisk tidsalder 
hvor mer og mer kan baseres på langtrekkende presisjons
våpen og førerløse doninger. De fleste tenker ikke slik; ikke 
Russland, ikke USA, ikke NATO.
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Terskelforsvaret
Politisk vilje, militær evne

Det militære forsvaret av Norge bygger i vesentlig 
grad på NATOmedlemskapet. Alliansen danner basis 
i det norske terskelforsvaret. Alliansens samlede styrke 
– og alliert forsterkning – er her én hoveddel. Den 
nasjonale delen består av strategisk etterretning og 
styrkestrukturen for øvrig. De to delene bindes sammen 
gjennom alliert trening, øving og mottak, og i det hele 
tatt: alliert samvirke.

Terskelforsvarets tyngde ligger i Nordområdene, med 
militære kapasiteter i alle domener, og med alle våpen. 
I tillegg til den militære evnen er den politiske viljen  
– og forsvarsviljen i folket – av helt avgjørende betydning.

Også en motstander, eksempelvis Russland, vil ha både 
evne og vilje. Til å forsvare seg – og kanskje til å angripe, 
om ikke annet for å forsvare sine interesser. Det er et slikt 
angrep terskelen skal forhindre.
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«Troverdigheten til Hæren som 
kjernen i en territoriell terskel 
går på om vi har mekaniserte 

styrker eller ikke.
Rune Jakobsen (Sjef FOH)  

(Befalsbladet, 2016)

«Dersom avskrekkingen svikter 
og krigen er et faktum, er det 
først og fremst evne til å  holde 

striden i gang, utholdenhet, som er 
det mest vesentlige. En langvarig strid 
foran kameraene til CNN og Al Jazeera 
kan mobilisere verdensopinionen for 
Norges sak.

Jacob Børresen, 
(Aftenposten, 18.05.2016)

«[...] fremstår et slikt landtungt, 
mekanisert forsvarskonsept 
som hasardiøst inntil det helt 

urealistiske.
General Sverre Diesen(P),  

(Norsk Militært Tidsskrift, 2/2016)

USA rår bl.a. over både missiler og droner, men erkjenner 
at ett gammelt område er neglisjert: Styrke i ’close combat’. 
Ikke nødvendigvis nærstrid med bajonett, men direkte 
engasjement på bakken, som krever ildkraft for angrep og 
beskyttelse. Og som krever soldater, bak våpnene, i vognene. 
Også i en ren terskeltenking er landstyrker, med soldater på 
bakken, viktig: militært, politisk, psykologisk. Bakkeangrep 
mot norske – og allierte – styrker i Norge, for å sikre seg 
territoriell kontroll, vil kreve at angriperen påfører oss tap, 
kanskje sågar betydelige sådanne, forutsatt at vi har både 
volum og ildkraft å møte angrep med. Overføring på interna
sjonale tvkanaler bidrar til en eksponering, til terskelen.

Hæren ser selv, ikke overraskende, slett ikke for seg en 
utvikling hvor landmakten kan forringes ved at brigade
systemet avvikles og det mekaniserte materiellet utfases. 
I visjonsdokumentet apport om fremtiden  (201 ) 
vektlegger Hæren tvert i mot, og i tråd med hevdvunnen 
militær tenking, at en hurtig projeksjon av landstyrker er 
umåtelig viktig. At Norge vil trenge landmakt, med opera
sjonell dybde og utholdenhet – med kampluftvern og artil
leri med langtrekkende presisjonsild – for å vedlikeholde 
en troverdig nasjonal krigsforebyggende terskel.

Tilstedeværelse som terskel
napt noe manifesterer forsvarsvilje – og bokstavelig talt 

synliggjør forsvarsevne – som den fysiske, geografiske 
utplassering av militære styrker. Derfor er det alt annet 
enn uvesentlig hvor styrkene finnes, hvor den militære del 
av terskelen bygges – og hvilke styrker som skaper den. 
Til tilstedeværende terskelbygging hører også evnen til 
mottak av allierte forsterkningsstyrker.

Som en defensiv, krigsforebyggende terskel virker perma
nent tilstedeværelse best, og naturlig nok der trusselen 
anses som størst. For Norges vedkommende altså i hoved
sak Nordområdene, særlig Troms og Finnmark. Primært 
med egne, fast forlagte styrker. Norge tillater ikke allierte 

å utplassere styrker på permanent basis, men tilstedevæ
relse av allierte styrker på trening og øving er definitivt 
med på å forsterke terskelen.

Troms er selve forsvarsfylket, og ‘Troms +’ er Norges vik
tigste forsvarsregion, med MidtTroms og aksen Harstad–
Bjerkvik–Narvik, inklusive Ramsund, Evenes og Andøya. 
Her har vi havner og flyplasser, verksteder og lagre. I inn
landet har Hæren sine største styrker i Brigade Nord; ved 
sjøen ligger ystjegerkommandoen – og på sjøen opererer 

ystvakta. Herfra utføres maritim overvåking; her bedri
ves utstrakt etterretning. Og her trener allierte styrker på 
vinterkrig – bl.a. for å komme Norge til unnsetning.  
Mottatt og sikret særlig av Heimevernet.

I Finnmark er terskelen lavere. Der er det knapt militære 
styrker med stridsevne. Grensevakta utfører politiopp
gaver, og er lett bevæpnet. Det samme er Heimevernet. En 
fiende som ønsker å ta seg til rette i Finnmark vil derfor 
– i utgangspunktet – ikke møte større motstand på bakken. 
Men Norge har soldater både øst og vest i fylket; både fra 
Hæren og Heimevernet. De utgjør den direkte del av den 
fysiske terskelen: Soldater som må passeres, må nedkjem
pes – med de tap det vil måtte medføre, og den politiske 
kostnad det påfører en motstander. I VestFinnmark har 
FSJ anbefalt å styrke terskelen ved å sette inn et jeger
kompani ved Garnisonen i orsanger (G ). Det rådet er 
ikke fulgt av regjeringen i Prop. 151 S.

Terskel gjennom trening
Tilstedeværelse av allierte styrker i Norge er en del av 
terskelen. Selv uten permanent utplasserte utenlandske 
styrker i Norge er det mange på trening og øving; til sjøs, 
i lufta, på land. Enten det er i større, flernasjonale øvelser 
eller for egen trening – som også kan inkludere samtrening 
med norske styrker. Flere allierte enheter er på regelmes
sige treningsopphold i Norge, år etter år, og utgjør en kjent 
størrelse – et synlig tillegg til den nasjonale terskelen.
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«Fremtidens krig og væpnet kon 

flikt dreier seg mye om strate gisk 

plassering av styrker i fredstid.

Hæren:  ‘Visjon 2035.  
Rapport om fremtiden’ (2015)

«Militæret i Norge koster det 
dobbelt av det finske – som skal 
forsvare landet alene. I Norge sier 

forsvarssjefen og folk flest at Forsvaret 
ikke holder mål. I Finland stoler de på sitt.

Sveinung Berg Bentzrød,  
(Aftenposten, 09.04.2016)

Permanente installasjoner for utenlandske styrkers 
trening og øving – som Alliert treningssenter (ATS) på 
Porsangmoen og i Åsegarden, Ramsund orlogsstasjon 
med trenings og utdanningsanlegg for spesialstyrker og 
britenes helikopterinfrastruktur på Bardufoss – bidrar til 
en verdifull semipermanent tilstedeværelse som både 
politisk og strategisk bygger terskelen. Det samme gjør for
håndslagret materiell for allierte styrker. Alliert tilstede
værelse for trening og øving skjer i størst utstrekning på 
vinteren, og erfaring fra vinterforhold er mest kritisk for 
de styrker som eventuelt skal unnsette Norge. Mer utstrakt 
brukt av ATS og andre baser, gjennom en større del av året 
og gjerne av flere avdelinger, ville styrket denne delen av 
terskelen ytterligere. Dette er det gitt sterke føringer for 
i Prop. 151 S: Alliert trening og øving i Norge skal økes. 
Men ATS Åsegarden skal avvikles, foreslår regjeringen.

Større alliert aktivitet vil også bidra til å styrke det lokale 
næringslivet, og fundamentet for permanent bosetting. 
Livskraftige lokalsamfunn er en viktig del av terskelen: 
Bosetting og investering i næringsutvikling demonstrerer 
vilje til å forsvare folk og verdier, der de bor og er.

Forsvarsvilje som terskel
Terskelen blir lett teknisk, knyttet til militærmakt og struk
turer, mindre til folkevilje og kultur. Under den kalde krigen 
– med et invasjonsforsvar tuftet på bred mobilisering, 
i et samfunn hvor langt de fleste menn minimum hadde 
avtjent sin førstegangstjeneste og Forsvaret var til stede 
og synlig over hele landet – var det lettere å snakke om et 
folkeforsvar: Et forsvar forankret i folket; av folket og for 
folket. Hvor førstegangstjeneste og mobdisponering var en 
selvfølge, og langt flere var både våpenkyndige og gripbare.

Innsatsforsvaret har helt andre kvaliteter, men har samti
dig mistet noe av forankringen i folket. Færre, både enkelt
personer og familier, har et direkte forhold til Forsvaret. 
Dermed svekkes båndene, samtidig som Forsvaret blir lite 

synlig for størstedelen av landets befolkning: Det er ikke 
en del av dagliglivet fordi de fleste baser og garnisoner er 
borte. Ute av syne, ute av sinn.

Dermed er terskelforsvaret – eller rettere: forsvars
terskelen – også svekket på et område de fagmilitære 
framstillinger ikke en gang tar med, men som forsvarspo
litikerne definitivt må inkludere. For terskelen består ikke 
kun av en stats evne til å forsvare seg militært; altså den 
strukturelle dimensjonen. Den skapes også av folkets vilje 
til å forsvare landet; altså den kulturelle delen. Både ved å 
støtte tilstrekkelig høye forsvarsbudsjetter, og da gjerne 
på bekostning av andre offentlige tjenester, inklusive om 
nødvendig velferdsgoder. Og med egen vilje til å stille opp 
– når det måtte kreves.

Hvorfor går tankene herved med én gang til Finland? 
Fordi finnene har holdt på en kultur med sterk vilje til 
forsvar av fedrelandet, selv om evnen – strukturens verdi 
– gjerne må diskuteres. Selvsagt skyldes dette Finlands 
traumatiske historie, heltefortellingene fra Vinterkrigen 
og den reelle frykten for den sovjetiske militærmakten. 
Men der det norske forsvaret i stor grad ble demontert og 
demobilisert etter Sovjetunionens sammenbrudd har ikke 
finnene på samme måte senket guarden. Volumet er holdt 
oppe, viljen er opprettholdt. Altså har Finland vedlikeholdt 
både den fysiske og psykologiske del av terskelen: De utve
tydige signalene om at folket har vilje til å slåss og midler 
til å kjempe med; med de politiske kostnader dét vil ha for 
en angriper. Altså en sammensatt terskeleffekt.

Og, til sjuende og sist står vel også dette spørsmålet igjen: 
Uten vilje, har vi egentlig evne, selv med profesjonaliserte 
soldater og alliert unnsetning? Ja, men. Forsvarstroverdig
heten hviler ikke bare på stridsevne, den er også tuftet på 
folkevilje. Og på totalberedskap.
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Forsvarskrig: 
Forsvar for fred, 
med evne til krig
Har vi klart for oss at Forsvaret skal kunne 
føre krig mot en angriper, må kunne forsvare 
landet i en eksistensiell kamp – og har 
vi erkjent hva det krever? Av struktur og 
beredskap; forsvarsevne og vilje? Tror 
vi at våre styrker, som har utmerket seg 
gjennom krevende konflikthåndtering og 
assymetrisk strid på Balkan, i Afghanistan 
og over Libya derved har demonstrert evne 
til krig – og forsvarskrig i Norge? Forstår vi, 
en generasjon etter den kalde krigen, hva 
krigstrussel innebærer, og hva som kreves 
for å kunne møte den – først og fremst ved 
å forhindre krig, men i verste fall utkjempe 
den? Hvordan kan vi sikre en militær struktur 
som er dimensjonert for konvensjonell 
krigføring i et høyteknologisk stridsmiljø, 
med krav til fellesoperativt samvirke? Innser 
vi at landmakten er bygd ned til å bli en 
akutt akilleshæl?

III.5 Krigsforsvaret

Forsvaret skal løse en rekke oppdrag, i hele 
konfliktspekteret. Stortinget har fastsatt at det 
også skal kunne føre krig. Det er dimensjone
rende for strukturen, og forpliktende for finan
sieringen. Stortinget definerer ambisjonen og 
bevilger ressursene; Forsvaret utvikler evnen.

Hvilken evne Forsvaret skal ha er en politisk beslutning. 
Selv om det er etatens oppgave å sørge for at den bestilte 
forsvarsevnen skapes, er det et politisk ansvar å sikre at 
Forsvaret er i stand til å løse oppgaven – å skape denne 
evnen. Dét forutsetter at målet er klart og at midlene finnes. 

Debatten går til tider høyt: Særlig om forsvarsbudsjet
tet og konsekvenser av stramme rammer, ikke minst for 
basestruktur og strukturelementer. Dernest om deltakelse 
i internasjonale operasjoner, og i noen grad om tilknyt
ningen til – eller graden av integrasjon i – NATO vs. en 
større nasjonal evne. Det er mindre diskusjon om karakte
ren på Forsvaret og funksjonen til den norske militærmak
ten: Hva slags forsvar vi som en sårbar småstat i et sikker
hetspolitisk utsatt farvann skal ha; må ha. Hvilken evne vi 
skal ha til å forsvare oss, hva det krever av Forsvaret, og av 
samfunnet som skal finne ressursene og støtte soldatene. 

Generalinspektøren for Hæren (GIH), generalmajor Odin 
Johannessen, tok vinteren 2016 til orde for en slik, og helt 
vesentlig, debatt: en verdidebatt. For, som han framholdt: 
Til sjuende og sist må det diskuteres hvilket samfunn vi 
skal være, og hva det krever også av militærmakt. Derfor, 
mente generalen, står Norge overfor et nasjonalt veivalg 
når den videre utviklingen av Forsvaret skal trekkes opp 
av Stortinget.

Når en tjenestegjørende general reiser et betent, men 
betimelig spørsmål i full offentlighet tiltrekker han seg ild; 
mest fra militære rekker. Hvilket viser hvor stor uenighet 
det er også på fagmilitært hold, og ikke nødvendigvis så 
mye mellom admiraler og generaler som mellom skoler.  
For dette er ikke bare et spørsmål om ressurskamp 
 mellom generaler og grener. Det er et spørsmål om hva 
som skaper et balansert, godt avstemt og samstemt, 
forsvar – som gir størst mulig forsvarsevne og stridsevne. 
Evne til å føre en eksistensiell forsvarskrig med alle til
gjengelig midler. Som må være avstemte, som må samvirke 
som ett stort system, hvis forsvaret skal virke. 

Stortinget har fastsatt at Forsvaret skal ha evne til å føre 
krig. Har så Stortinget gitt Forsvaret de rette forutsetnin
ger for å skape en slik evne? Svaret får vi forhåpentligvis 
aldri vite. Fasiten forutsetter krig. Og da har det krigs
forebyggende terskelforsvaret feilet. Fordi militærmakten 
– terskelen – allikevel var for svak. Kanskje fordi balansen 
ble skjev, troverdigheten svekket.

Forsvarsoppdrag
6. divisjon, Norges største militære avdeling etter den 
kalde krigen, valgte tidlig på 2000tallet et megetsigende 
motto: ‘Styrke for fred – evne til strid’. Formulert og brukt 
i ei tid da Forsvaret ble omskapt fra et mobiliserings
forsvar for nasjonal forsvarskrig til et innsatsforsvar for, 
i stor grad, internasjonal innsats. Da måtte mottoet være 
slik, i ei tid med et godt forhold til nabolandet – og nabo
divisjonen – i øst. Styrken bidro til fred, også i nord. Men 
evnen til strid – også den i nord – skulle være der. I dag 
ville, hadde divisjonen eksistert, mottoet kanskje vært 
’Styrke for fred – evne til krig’. Som militært ville vært 
riktig, men politisk kanskje ikke like så. 



105FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016) DEL III: FORSVARET

Styrkeproduksjon

Evne

Vilje

Kunnskap
Forståelse
Oppslutning
Forsvarsvilje

Militærmakt
Terskelbygging
Avskrekking
Forsvarsevne

Operasjon

trening
øving

Struktur
Plattformer

Kompetansemiljø
Enheter

SOLDATER
Kultur

FRED
bevare

KONFLIKT
håndtere

Forebygge Forsvare

KRIG
utkjempe

Totalberedskap
samfunnet

HJEMME

UTE

Stortinget
folket

NATO
allierte

FORSVARET

Land Sjø Luft

Etter-
retning

Cyber-
forsvar

Logi-
stikk

Spesial-
styrker

Operativ
ledelse

1950–1990

Kald krig
mobiliseringsforsvar

1990–2000

Storpolitisk avspenning
‘fredsforsvar’

2001–2015

Krig mot terror
innsatsforsvar

2015–

Sikkerhetspolitisk endring
‘krigsforsvar’

Krigsforsvar – forsvarskrig
Nasjonal militær evne

Norge har et militært forsvar som skal kunne brukes 
i hele konfliktspekteret, og dermed ha evne til både 
å forebygge krig og kjempe en krig. Det siste, såkalt 
høyintensiv strid med bruk av hele det militære 
systemet og alle dets våpen i fellesoperasjoner, er et 
dimensjonerende krav for utviklingen av Forsvaret. 
Denne evnen må forsterkes av allierte. 

’Krigsforsvaret’, et militært forsvar med reell evne til å 
føre krig, må være villet av Stortinget og understøttes av 
samfunnet, bl.a. gjennom en totalberedskap. 

Forsvaret hadde en slik ambisjon og evne under den 
kalde krigen. Deretter ble innrettingen endret, til den 
igjen er blitt tydelig, med kravet om evne til å bevare 
fred, håndtere konflikt og føre krig. Alliert forsterkning er 
fortsatt en militær forutsetning. Den krigsforebyggende 
terskelen er fortsatt den politiskmilitære plattformen.
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«[...] Forsvaret må ha evne til 
å gjennomføre høyintensive 
stridshandlinger over tid i 

en nasjonal eller alliert fellesoperativ 
ramme.

Prop. 73 S (2011–2012):  
’Et forsvar for vår tid’

«Den grunnleggende strate
giske ide [...] kan derfor ikke 
være å forsvare territorium, 

men å møte et angrep på den måten 
som etablerer og vedlikeholder den 
mest mulig synlige og høyintensive 
konfliktsituasjon.

General (P) Sverre Diesen:  
’Kampfly eller hærstyrker’; 

(Norsk Militært Tidsskrift, 2/2016)

«For et førstelinjeforsvar er 
det grunnleggende viktig 
at det ikke finnes alvorlige 

svakheter som en motstander lett  
kan utnytte.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015):  

’Et forsvar i endring’

«Norge må kunne [...] enga
sjere en motstander i alle 
domener.

Prop. 151 S (2015–2016):  
’Kampkraft og bærekraft’

Mottoet til 6. divisjon forklarer forbilledlig hva formålet 
med Forsvaret faktisk er: Ikke krige, men forsvare. Ved å 
ha reell styrke, tuftet på militær evne og politiske vilje – 
forsvarsvilje – for å forsvare landet og verne om freden. 
Hvilket forutsetter stridsevne, forsvarsevne: Evne til å gå i 
kamp; til å føre krig. 

Dét ligger i den ambisjon og de krav Stortinget fastsetter 
i oppgavene Forsvaret skal løse. De er dimensjonerende 
for utviklingen, for hva militærmakten skal evne. Oppgave 
nummer én er å «Utgjøre en krigsforebyggende terskel med 
basis i NATOmedlemskapet,» eller som det er foreslått i 
langtidsproposisjonen, å «Sikre troverdig avskrekking med 
basis i NATOs kollektive forsvar». Oppgave nummer to er å 
«Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og 
angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar». 
Oppgave nummer tre å «Avverge og håndtere episoder og 
sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, her
under legge til rette for alliert engasjement om nødvendig». 
Altså skal Forsvaret evne å håndtere situasjoner i spennet 
fra krise til krig. 

Forsvarsevne
Forsvarspolitikken hviler på NATOmedlemskapet og 
terskelforsvaret. Hvis terskelen holder og krig er unngått, 
da har Forsvaret oppfylt sin funksjon. Men omvendt, som 
bl.a. Forsvarets fellesoperative doktrine (2014) understre
ker: Oppfatter motparten deg som svak eller sårbar, vil han 
kunne se seg tjent med å trappe opp en konflikt til et høyere 
nivå, for å nå sine mål. Nivået på terskelen er avgjørende. 

Den overordnede militære ambisjonen er i Prop. 151 S 
uttalt som evne til å engasjere en motstander i alle 
domener, og gjennomføre høyintensive stridshandlinger. 
Altså evne til krig.

Har så Forsvaret evne til å føre krig? Strengt tatt vet man 
ikke før systemet prøves – i krig. Realistiske øvelser gir 

en god indikasjon, det samme gjør deltakelse i krevende 
internasjonale operasjoner. Men det norske forsvaret har 
ikke som samlet system ført krig siden april 1940 – og 
knapt nok da. Deretter har norske styrker deltatt i strid 
i flere internasjonale operasjoner; dels i Libanon og på 
Balkan, men først og fremst i Afghanistan og Libya. Da 
Norge stilte med kampfly over Libya i 2011 var det i en 
skarp luftoperasjon på taktisk nivå, som åpenbart ga svært 
realistisk krigserfaring. Hvorvidt det var deltakelse i krig 
avhenger av definisjoner; av politikk og juss. Det samme 
gjelder norske styrkers innsats i Afghanistan. De har opp
levd å være i krig under flere alvorlige sammenstøt. Men 
selv om soldatene bokstavelig talt kjempet en kamp på liv 
og død, og opplagt opplevde å være i en krigssituasjon, var 
ikke staten Norge i krig; og Forsvaret som system var ikke 
engasjert i krig. amphandlinger i intopstjeneste har ikke 
vært krig, men krisehåndtering. 

Forsvaret skal evne å føre krig. Det krever ikke minst 
sømløst samvirkende systemer: Mellom plattformer og 
systemkomponenter, innenfor og mellom forsvarsgrener; 
med allierte. Det fordrer et såkalt balansert forsvar, med 
elementer fra hele strukturen. Det ingen fasit på hva et 
’balansert’ forsvar er. Ut over at ’balansen’ må bestå av 
tilbørlige mengder landmakt, sjømakt og luftmakt, med 
etterretning, logistikk, o.a., vil det alltid være politisk 
uenighet og fagmilitær dissens om hvor balansen skal gå. 
Det vil typisk være forskjellige fagmilitære oppfatninger 
om den relative betydningen av land vs. sjø vs. luftmakt, 
så vel som hvordan eksempelvis ønsket landmakt best kan 
produseres. 

Forsvarsstruktur
Forsvarsstrukturering er militærfag, men også politikk og 
økonomi. Innenfor den politiske vilje og de økonomiske 
rammer, som må utfordres av militær innsikt bygd på 
operativ erfaring, må det søkes en best mulig helhetlig, 
avbalansert, strukturløsning. Med mer enn teori og tekno
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«Småstatens militære styrker 
kan [...] ikke improviseres eller 
bygges opp hurtig.

Forsvarspolitisk utvalg:  
NOU 2007: 15 – ’Et styrke forsvar’ (2007)

«[...] en ’timing’ av vår forsvars
evne etter hvem som regjerer 
i Kreml [er] dømt til å mis lykkes.

Kommentator Asbjørn Jaklin 
(Nordlys, 17.06.2016)

«Grunnstrukturen [...] må være 
relativt konstant og kun justeres 
i forhold til langsiktige trender 

innenfor den militærtekniske utvik
lingen, som ledd i systematisk fornyelse 
og oppgradering av Forsvarets systemer, 
enheter og avdelinger.

Flaggkommandør (P) Jacob Børresen, 
(Facebook, 22.06.2016)

logi. Da kommer det til noen vesentlige veivalg som også er 
verdivalg, slik GIH, Odin Johannessen, påpeker. Som spør, 
formodentlig med forventning om at nasjonalforsamlin
gens folkevalgte skal svare:

«Skal vi holde oss med et høyteknologisk og aggressivt 
forsvar, med strategiske angrepsvåpen, som samtidig redu
serer den politiske kontrollen over landets militærmakt, 
eller skal vi innrette oss slik Atlanterhavspakten forutset
ter?» spurte generalen i februar. Ett svar kom med forsla
get til ny langtidsplan i juni. Som langt på vei går i retning 
av det høyteknologiske og, kanskje, aggressive forsvaret 
generalen tegner opp; med strategiske angrepsvåpen. For 
dét synes å være kjernen i den avskrekking Forsvaret etter 
regjeringens syn skal forestå. Med ’strategiske kapasiteter: 
kampfly, maritime overvåkingsfly, ubåter og spesialstyrker.  
Og dermed, som proposisjonen er tydelig på: «Regjeringen 
prioriterer strategiske kapasiteter i sjø og luftdomenet og 
nedtoner i det korte perspektiv modernisering av kapasi
teter i landdomenet.» Altså investeringer i Hæren.

Dét satte fyr på debatten. «Nedtoning» – eller i realiteten 
«nedbygging»? – av landmakten. I hvor kort perspektiv? 
To år? Ti år? Midlertidig? Ugjenkallelig? 

Forsvarskonjunktur
Det bedyres at Norge ikke ser på Russland som en trussel. 
Det er bra. Det forsikres at økte investering i Forsvaret 
ikke skyldes en trussel fra øst. Det ville vært bra, hvis det 
var riktig. Men det tilslører at en stat, og særlig en småstat 
nær eller mellom stormakter, uansett bør holde seg med 
en krigsforebyggende terskel. 

Et solid, avskrekkende og beroligende, nasjonalt forvar må 
ha bestandighet. Av politiske og økonomiske så vel som 
fagmilitære årsaker. Det er fryktelig dyrt, og tar svært lang 
tid, å bygge opp troverdig forsvarsevne. En grunnleggende 
evne, bygd på en basisstruktur, som har en stor grad av 

universell bestandighet ved seg. En trussel og situasjons
uavhengig bestandighet: En samvirkende kjernestruktur 
med landstyrker som ryggrad, og med kraftfull sjø og 
luftmakt til støtte. Noen tredveårskrig skal neppe føres på 
nytt, men 30årsperspektivet gjelder. Som også Ekspert
utvalget anfører i sin rapport til statsråden: «Det tar tiår 
å bygge et robust forsvar. Beslutninger vi fatter i dag, har 
konsekvenser for hvilket forsvar vi vil ha langt frem i tid.»

Like lite som en endrer en militær doktrine som følge av 
en doktorgrad, endevender man en militær struktur etter 
sikkerhetspolitisk uvær. Trusler vil alltid lure, og anta 
nye former. Og det vil alltid komme nye teoretikere, med 
nye tanker. Desto viktigere med både bakkekontakt og 
ankerfeste. Is i magen. Som Ekspertutvalget påpeker:  
«For å kunne håndtere både det uforutsigbare og det lang
siktige må Forsvaret holde fast ved noen sentrale oppgaver. 
Forsvaret må ha en viss bredde, robusthet og fleksibilitet 
slik at Norge er forberedt dersom vi skulle bli stilt overfor 
andre prøvelser enn dem vi tenkte kunne komme.»

For, som rapporten fra Forsvarspolitisk utvalg fra 2007 
( Et styrket forsvar ) fastslår: «Norge trenger et forsvar 
for å ivareta det grunnleggende og tidløse ansvar for 
å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfun
net, og beskytte og fremme våre verdier og interesser.»

 Et tidløst ansvar tilsier en viss tidløshet – bestandighet – 
for militærmaktens strukturfundament. Og relativt tidløse 
trusler tilsier bestandig langsiktig planlegging. Stø kurs.



FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)108

Forsvarsinnovasjon: 
Alliert trening, 
arktisk verdi?
Hvis enda flere utenlandske avdelinger 
valgte å legge trening og øving til det 
nordlige Norge, fordi det gir dem det beste 
faglige utbyttet som er mulig å oppdrive, 
ville ikke det også styrke forsvaret av Norge? 
Ville det ikke være en enda mer opplagt vinn–
vinn-situasjon enn i dag, med allierte styrker 
som fikk trent under unikt krevende forhold, 
og dermed bli bedre i stand til å håndtere 
ethvert ekstremt miljø, samtidig som Norge 
både fikk økt tilstedeværelse av militære 
styrker i nord – pluss et incitament til å utvikle 
trening i arktiske forhold, til nytte også for 
egne styrker?

«Alle våre sikkerhetspolitiske 
analyser viser at behovet for 
NATO bare er større i dagens 

situasjon.
Forsvarsminister Ine Marie Søreide 

(Litteraturhuset, 22.02.2016)

«Norge vil være avhengig av 
alliert støtte for å motstå et 
militært angrep.
Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015)

III.6 Allianseforsvaret

Norges forsvarsdoktrine er tuftet på et terskel
forsvar med NATO som tyngdepunktet, og alliert 
unnsetning ved krise og krig som redningen. 
Denne har flere forutsetninger, og to er åpen
bare: Alliertes vilje til å komme og egen evne 
til mottak og samvirke. Som forutsetter tre
ning og øving.

Med den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa 
og Nordområdene er fokuset på alliansetilknytningen for
sterket. NATOs avgjørende betydning for Norges sikkerhet 
er understreket. Det samme er Norges betydning for NATO. 
«Norge er NATO i nord», som statsministeren har uttrykt det.

Allianseavhengighet
Signalene har vært sterke og klare fra både militært og 
politisk hold. Forsvarssjefen la tydeligere vekt på Allian
sens betydning i sitt fagmilitære råd (FM ) i 201  enn i 
de foregående. Forsvarsministeren gjentok at NATO må se 
mer nordover – og være mer i nord. Og ikke minst: Flere 
NATOallierte ser mot nord, og ønsker å trene og øve der.

Samtidig er det reist spørsmål ved hvor avhengig Norge 
kan gjøre seg av NATO, og om en faktisk kan påregne alliert 
unnsetning, slik den norske forsvarsdoktrinen forutsetter. 
Det er ikke noen automatikk i at et angrep på Norge utløser 
militær støtte, og i hvert fall ikke i form av større militære 
styrker, gjennom Atlanterhavspaktens artikkel fem. Og om 
så skjer vil det mest sannsynlig ta lang tid før særlig land  
styrker vil kunne være på plass. Det er snakk om et par 
måneder. Derfor er det nødvendig for Norge å holde seg 
med et sterkt førstelinjeforsvar, både for å forsvare landet 
og svare på en forventning fra allierte om at en selv er 
villig til å investere i egen sikkerhet og slåss for egen frihet.

Norges sikkerhet er avhengig av Alliansen, men også av at 
våre allierte er villige til – og har evne til – å komme oss 
til unnsetning. Viljen er politisk, i de respektive land og 
regjeringer. Den blir straks større hvis Norge selv demon
strerer vilje til å investere i eget forsvar. Det blir også lettere 
å vise politisk vilje, og ta ansvaret det er å sende sine styrker 
til et stridsområde i Norge, hvis de har evne til å håndtere 
utfordringene der. Hvis de er trent og skodd for tøff innsats i 
Norge – i Arktis.

Den uavhengige ekspertgruppen som forsvarsministeren 
nedsatte i 2015 er sterkt opptatt av den allierte dimen
sjonen, som den mener har fått for liten plass i norsk 
forsvars planlegging. Alliert hjelp forutsetter, fastslår den, 
at Norge «må bruke betydelige ressurser på å legge til 
rette for slik alliert innsats». Den legger også stor vekt på 
at militær støtte utenfra forutsetter at allierte allerede i 
utgangspunktet disponerer egnede, mobile og stridsklare 
styrker, med elementer som kan settes inn på kort varsel.

Signalene i FMR er krystallklare: Vårt terskelforsvar, hele 
forsvaret av Norge, hviler på styrken i NATOlandenes 
samlede militære kapasiteter; alliertes evne til forsterk
ning av våre styrker, og vår egen evne til å ta i mot disse. 
Dette er også, naturlig nok, gjennomgangsmelodi i lang
tidsproposisjonen, ampkraft og bærekraft : Den går 
enda lenger i å understreke betydningen av Alliansen, og å 
knyttet Forsvaret enda tettere opp til denne, så vel som til 
utvalgte, nære allierte. Disse identifiseres som USA, samt 
Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland.

FSJ sier derimot ikke noe om de alliertes vilje som forut
setning for å forsterke Norge. Og helt oppsiktsvekkende: 
Forsvarssjefen sier ikke ett ord om alliert trening i Norge 
– som en forutsetning for vilje og evne. Dét gjør derimot 
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regjeringen svært eksplisitt. Ikke bare skal Norge legge 
forholdene til rette for at alliert støtte kan komme raskt på 
plass; det skal legges opp til mer alliert trening og øving 
på norsk territorium – med «tilstrekkelig infrastruktur». 
Hvorav den største og viktigste, Alliert treningssenter i Åse
garden, foreslås nedlagt – av både forsvarssjef og regjering.

Treningsverdi
Alliert trening og øving har foregått i hele etterkrigstida; 
i varierende omfang og i forskjellige kontekster; på flere 
steder og med ulike allierte aktører. Mest omfattende er 
aktiviteten under flernasjonale øvelser. Mer regulær er den 
alliert treningen, der utenlandske avdelinger legger deler 
av sitt treningsopplegg til Norge. Derigjennom har særlig 
avdelinger øremerket for forsterkning av Norge med stor 
regelmessighet trent og øvd under norske vinterforhold.

Den politiske verdien av alliert trening i Norge er stor. 
Det militære utbyttet av trening i nord er enda større. 
 Poten sialet i slik trening – politisk og militært – er imid
lertid lite påaktet. Vintertrening under krevende arktiske 
forhold i NordNorge er knapt sett på som et produkt. 
Følgelig er arktisk trening lite utviklet som et unikt tilbud 
til utenlandske styrker. Det arktiske treningsmiljøet ligger 
der, med muligheter for operasjoner på land, på sjøen og i 
lufta, som knapt noe annet sted. Med alltid tilstedeværende 
norske kapasiteter. Med moderne skyte og øvingsfelt. Med 
krevende, raskt omskiftelige, værforhold og en sammensatt 
topografi – fra kyst til innland, fra fjord til fjell; from shore 
to summit’. En råvare som kan omskapes til etterspurte kon
septer; et funn for en en innovativ utvikler: I eller utenfor 
Forsvaret.

Politikkprioritering
De seneste år har Stortinget besluttet å konsentrere alliert 
trening mest mulig til NordNorge, og vedtok i 2008 å 
opprette Alliert treningssenter (ATS) som et konsept for 
dedikert støtte til allierte styrker. ATS benytter primært 

Norge har en rekke militære trenings og øvingsfelt, 
samtidig som praktisk talt hele landets vidstrakte sjø og 
luftterritorium er som et stort øvingsområde. Alliert 
trening er i hovedsak konsentrert til noen områder med 
tilrettelagte fasiliteter. Allierte styrker deltar på større 
øvelser i NATOregi, som oftest legges til Troms eller 
Trøndelag, og da også utenfor avsatte trenings og 
øvingsområder.

Trening på land skjer særlig i Østerdalen og Troms, og ved 
Garnisonen i Porsanger (GP) i Finnmark. GP og Åsegarden 
leir er begge definert som Alliert treningssenter (ATS).

Trening i lufta skjer over store områder, men vesentlig fra 
basene på Ørlandet og Banak. Sistnevnte er knyttet til 
Halkavarre skytefelt. Alliert helikoptertrening skjer særlig 
på Bardufoss.

Trening til sjøs skjer over store havområder og ved kysten, 
og er mindre avhengig av definerte felt. Marinejegere og 
kystjegere trener mye i Troms og Ofoten. Spesialstyrker, 
norske og utenlandske, trener også mye ved GP.

Alliert trening
Viktigste øvingsområder



FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)110

«Stater og styrker som blir våre 
partnere i krise og krig, må 
ha den nødvendige innsikt i 

vårt nærområde som operasjonsarena. 
Det oppnås best gjennom trening og 
øvelser på norsk jord.

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge:  
’Et felles løft’ (2015)

«LO registrerer at det er økt 
interesse fra allierte styrker, 
inklusive amerikanske, for 

å trene og øve i Norge. Forsvaret bør 
derfor tilrettelegge for økt alliert 
 trening og øving, ikke det motsatte.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (2016)

«Utenlandsk trening i Norge 
skal gis høy prioritet og nød
vendige rammebetingelser 

gjennom fastsatte øvingsprogram. 
Dette gjelder spesielt øvelser og 
 til stedeværelse i NordNorge.

St.prp. nr. 42 (2003–2004): 
Et forsvar til vern om  Norges  

sikkerhet, interesser og verdier.

anlegg i orsanger (Finnmark) og på Hinnøya (Troms), 
støttet av Evenes (Nordland).

Stortinget har lagt klare føringer for å ville styrke alliert 
trening og øving i Norge, med ATS som et viktig instru
ment for tilrettelegging og koordinering. Stortinget har 
også vedtatt en ambisjon for omfanget, og besluttet at det 
gjennom ATS skal stilles øremerkede fasiliteter til rådighet.

Forsvarsbetydning
Norge som vertsnasjon og allierte styrker har sammen
fallende interesse av slik trening: For begge parter inne
bærer den at aktuelle forsterkningsstyrker blir kjent med 
de faktiske forhold som vil møte dem under en innsetting 
i NordNorge; blir dyktiggjort for vinterforhold. For Norge 
betyr slike treningsopphold at tilstedeværelsen av militære 
styrker, egne og allierte, forsterkes – og at allierte styrker i 
nord blir en del av en ny sikkerhetspolitisk  normalsituasjon. 
Dette legger regjeringen stor vekt på i Prop. 151 S.

De store flernasjonale vinterøvelsene, som del av NATOs 
øvingsprogram, øver ikke minst mottak og innsetting av 
forsterkningsstyrker. Den allierte treningen er en nasjonal 
aktivitet, gjennomført i tråd med bilaterale avtaler. For 
alle parter – de enkelte allierte, Norge og NATO – ville det 
øke verdien av treningen om den i større grad ble sett i 
sammenheng med mottak. Dette, som vil innebære større 
samtrening mellom norske og utenlandske avdelinger 
når de sistnevnte er på treningsopphold i Norge, er også 
ønsket av politiske myndigheter.

Alliert trening i Norge berører – og belaster – Forsvaret i 
liten grad. ATS drives av Forsvaret, med et titalls offiserer 
som tilrettelegger treningen og støtter de allierte styrkene. 
Sett opp mot den sikkerhetspolitiske verdien er det heller 
ingen stor kostnad; totalt sett om lag 55 millioner kroner 
i året – hvorav den store utgiftsposten (vel 40 millioner) 
er husleie. Dette er vel anvendte forsvarsmidler, under

streket Forsvarssjefen, admiral Haakon BruunHanssen, 
i et intervju med Forsvarslinjer i februar 2015:

«Jeg ser ikke alliert trening i Norge som en utgift. [...] Vi 
har også trening i Norge. Det er viktig at allierte blir kjent 
med norsk klima og topografi, og vet at å drive en militær 
operasjon i Norge, særlig under vinterforhold, er betydelig 
mer krevende enn det de opplever til daglig. [...] Vert
slandsstøtten koster relativt lite. Vi får mye mer igjen for 
den enn hva vi putter inn av penger – også militært.» (Se 
hele intervjuet på side 1 0–1 .)

For gjestende avdelinger har treningen i Norge en sam
mensatt verdi. Dels handler det om ferdighetene til den 
enkelt soldat; enda viktigere er treningen på å sette inn 
og forflytte hele avdelinger: Logistikksystemene settes på 
ekstra harde prøver under krevende vinterforhold. Særlig 
britiske og nederlandske marineinfanteristyrker har i 
mange år lært opp sine soldater og testet sine systemer 
ved å sette inn større avdelinger for trening i Troms. 
Britiske Royal Marines 3rd Cdo Brigade har trent jevnlig 
i Norge, ved segarden, i over femti år. Like lang fartstid 
har det britiske helikopterdetasjementet Clockwork på 
Bardufoss. Flere andre allierte avdelinger, bl.a. danske, 
tyske og amerikanske spesialenheter, har i mange år trent 
og øvd i Nord-Norge. Spesialstyrker fra flere land har ikke 
minst benyttet seg av Garnisonen i Porsanger.

Den aller største allierte aktøren, amerikanske US Marines, 
har forhåndslagret betydelige mengder avansert mate
riell for høyintensitets landstrid i Norge, og driver mye og 
variert trening her til lands, særlig i forkant av de store 
multinasjonale øvelsene. Også US Army skal ha tilkjenne
gitt interesse for å trene mer i Norge.

Treningsfasiliteter
Forsvaret har, etter beslutning i Stortinget, opprettet ATS, 
med hovedkvarter i orsanger ved Lakselv og en base i 
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«[...] en målsetting å øke uten
landsk deltakelse i den forsvars
grenvise øvingsaktiviteten. 

Hensikten er todelt: å sikre alliert tilste
deværelse og å videreutvikle samvirket 
mellom norske og utenlandske styrker.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (2011)

«Som del av Forsvarets bidrag 
til regjeringens nordområde
satsing vil regjeringen legge 

til  rette for alliert deltakelse i øving og 
trening i NordNorge også i fremtiden.

Prop. 73S (2011–2012): 
‘Et forsvar for vår tid’ (2012)

«Norge må sørge for tilstrekkelig 
infrastruktur og vertlandsstøtte 
for alliert øving og trening.

Prop. 151 S (2015–2016):  
’Kampkraft og bærekraft’ (2016)

Åsegarden ved Harstad, som også benytter fasiliteter på 
Evenes. Dertil kommer egnede anlegg både i MidtTroms og 
Ofoten, med skyte- og øvingsfelt, med flyplasser og havner.

Lokaliseringen av ATS har vært, og er, omdiskuter. FS  
anbefalte i 2011 å legge det til Åsegarden; i 2015 anbefalte 
han å legge ned Åsegarden – uten å anvise noe alternativ. 
Vurderingen innad i Forsvaret dreier seg, politisk para
doksalt og kanskje militært typisk, lite om den strategiske 
betydningen av alliert trening for forsvaret av Norge. 
Enn si største brukeres klare preferanser. Desto mer vekt 
legges på marginale økonomiske kostnader i Forsvarets 
driftsbudsjett, på kostnader.

I Forsvarets interne utredninger er organisering og lokali
sering av ATS mest et spørsmål om potensialet for utran
gering av bygningsmasse – for avhending og innsparing. 
Som kan oppnås ved å legge ned Åsegarden. Regjeringen 
følger FS s anbefaling om å avvikle Leiren, uten at det 
 an føres noe konkret alternativ. Den anviser at treningen 
som til nå har vært utført ved Åsegarden «i større grad 
gjennomføres sammen med norske avdelinger på de 
basene hvor disse avdelingene øver og trener». Hvor det 
riktignok ikke er plass, og hvor de utenlandske av delin
gene selv ikke ønsker seg. Regjeringen foreslår å videre 
føre ATS kun på Porsangmoen.

Utviklingspotensial
Allierte styrker ved ATS trener i noen grad sammen med 
norske, og det ligger et potensial i økt samvirke. Et helt 
annet, undervurdert, og underutnyttet, potensiale ved 
alliert samvirke i Norge – spesielt under de særs krevende 
arktiske vinterforhold i nord – er mulighetene som ligger 
i utvikling av militær teknologi og taktikk. Både norske og 
utenlandske styrker vet å verdsette den mestrings effekt 
det gir å operere under disse forholdene. Norsk – og inter
nasjonal – industri har i mindre grad sett potensialet, og 
sin besøkelsestid.

Brigade Nord, så vel som andre norske og enkelte uten
landske styrker, utvikler kontinuerlig ferdigheter for og 
løsninger tilpasset til det svært krevende arktiske opera
sjonsmiljøet. Men det har knapt bidratt til å trekke norsk 
og internasjonal industri til det samme området – og 
 miljøet. For Norge ligger det en flerdelt gevinst i å trekke 
også utviklere og leverandører til vårt unike arktiske 
opera sjonsområde: Det vil gi en militær effekt i bedre 
løsninger; gi en økonomisk effekt gjennom verdiskaping; 
gi en politisk avkastning gjennom en enda mer sammen
satt – og synliggjort – vilje og evne.

Driftsmodell
ATS er et konsept for tilrettelegging av trening i Norge. 
Det inngår i Forsvarets struktur, og er underlagt Forsva
rets operative hovedkvarter (FOH). Det består vesentlig 
av dedikert militær infrastruktur, og drives av militært 
personell. Garnisonene som inngår ATS eies og drives av 
Forsvaret ved Forsvarsbygg. Andre militære fasiliteter 
som inngår i treningsopplegg, særlig skyte og øvingsfelt, 
forvaltes også av Forsvaret. Sivile aktører inngår i mindre 
grad i produktet alliert trening, vesentlig som leverandører 
av varer og tjenester.

Ut fra en tradisjonell tilnærming, hvor alliert trening ses 
på som en tjeneste mer enn et produkt, er det naturlig at 
opplegget er i regi av en forsvarsenhet som ATS. Hvis man 
derimot tilnærmer seg arktisk trening som et produkt – i 
konkurranse med andre tilbydere av treningsfasiliteter, 
og med et stort potensial for militærfaglig produktutvik
ling, er ikke svaret like opplagt. Og uansett: Hvor naturgitt 
– enn si forvaltningsfornuftig – er det at Forsvaret selv, 
med militært personell, skal stå for hele tilretteleggin
gen? unne ikke driftsoppgavene like gjerne, så gar mer 
naturlig, vært løst av sivile aktører? Men hvor militær 
kompetanse vil være avgjørende, og hvor militært perso
nell – offiserer fra Forsvaret – måtte inngå i teamet som 
håndterte alliert trening.
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Forsvaret av Oslo: 
For lite – for 
langt unna?
Med en sterkt redusert militær struktur, 
og liten militær tilstedeværelse i det 
sentrale østlandsområdet; evner vi å 
stå imot et militært angrep mot rikets 
hovedstad, med dens vitale institusjoner? 
Kan over en million innbyggere i og rundt 
Oslo føle seg trygge i krise og krig? Vil 
de militære styrkene, som nå mest er å 
finne i Nord-Norge, på Vestlandet – og 
etter hvert Ørlandet – kunne forsvare 
hovedstadsområdet? Trenger vi ikke en 
tydeligere tilstedeværelse – forsvarsevne 
for hovedstaden? Ville vi ikke være tryggere 
med flere flere kapasiteter, flere baser i og 
rundt Oslo?

III.7 Hovedstadsforsvaret

Hovedstaden ligger i SørNorge; i et sentralt 
østlandsområde uten nevneverdige militære 
styrker. Det betyr ikke at Oslo, med dens stats
bærende funksjoner, ikke er forsvart. Men det 
betyr heller ikke at hovedstadsforsvaret er 
godt nok, verken mot terror eller enda mer 
krevende utfordringer.

Det militære forsvaret – Forsvaret – er ikke utgruppert 
med tanke på nærforsvar av storbyene, selv om Sjøfor
svarets hovedbase ligger i Bergen, og Luftforsvarets kamp
flybase vil ligge nær Trondheim – etter å ha vært midt i 
Bodø. Hamar (og Lillehammer) har betydelig stridskraft 
i sin nærhet, på Rena. Tromsø har ingen militær, operativ 
tilstedeværelse ut over Heimevernet, med nærmeste styr
ker i Midt-Troms. Og hvis ystjegerkommandoen i Harstad 
legges ned, vil både den byen og regionen – og kysten – 
miste en reaksjonssterk kapasitet.

Stavanger og ristiansand har heller ikke stridende 
en heter. Dét har dog Oslo: HM ongens Garde (landets 
største operative militære avdeling) ligger midt i byen 
– og er synlig i bybildet. Om enn med en klart begrenset 
stridsevne vil HM G, sammen med Heimevernet, like fullt 
utgjøre en forskjell. Hvilket ble demonstrert, med betyde
lig reaksjonsevne og verdifull synlig tilstedeværelse, 
22. juli 2011. 

Oslo er ikke nødvendigvis så viktig på grunn av sin stør
relse, men først og fremst fordi dette er landets hovedstad, 
med dens sentrale, nasjonale institusjoner – fra konge, 
regjering og storting, til høyesterett, sentralbank og 
rikskringkasting. Alle disse, og enda flere, vitale institusjo
ner er potensielle mål for fiendtlige handlinger, enten de 

kommer fra terrorgrupper eller andre, og enten det er for å 
ta og demonstrere kontroll, eller vise makt og skape frykt. 
Alt dette fikk vi erfare . april 1 40, da sentrale institusjo
ner ble inntatt og overtatt, én etter én.

Dernest kan en fastslå at det er viktig å ha forsvarsevne 
både i StorOslo og Østlandsområdet – ikke minst mot 
terrorangrep, med mulig militær understøttelse til Politiet. 
Når Forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd i 2015 anbefaler 
å flytte helikoptre tilhørende  skvadron på Bardufoss 
til Rygge er nettopp dette argumentet: Behovet for å styrke 
innsettingsevnen til spesialstyrkene for støtte til politiet, 
i tett befolkede områder, som vurderes mest utsatt for 
terroranslag.

(At man derved, sammen med anbefalingen om å nedlegge 
ystjegerkommandoen ( ) i Harstad – etter at Marine

jegerkommandoen (M ) allerede er forflyttet fra am
sund til Haakonsvern – ytterligere svekker evnen til rask 
innsetting i NordNorge, hvor terror også kan ramme, er 
en annen, men ikke helt annen, sak.)

Utfordringen ved en ny gråsone mellom kriminell og mili
tær aktivitet, særlig knyttet til terroranslag og hybridkrig
føring, gjør høyere reaksjonsevne enda mer påtrengende, 
også for militære enheter, også i hovedstadsområdet og 
andre storbyer. Her spiller innsatsstyrkene til Heimevernet, 
i tillegg til ordinære HVavdelinger, en særlig viktig rolle.

En tredje dimensjon ved hovedstadsforsvaret er at Oslo 
regionen er ett av områdene for mottak av allierte styrker, 
og også derfor krever beredskap og beskyttelse – og hvor 
HV har en vesentlig oppgave.
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Forsvar i sør
Militært forsvar av en storby skjer rimeligvis ikke lenger fra 
store garnisoner inne i de samme byene. Slike anlegg vil i 
seg selv være åpenbare militære mål, og dermed også repre
sentere en trussel for omkringliggende omgivelser. Derfor 
må hovedstadsforsvaret bygges opp utenfor, og til dels 
rundt, Oslo. For derfra å kunne settes inn i hovedstaden.

Reell evne til hurtig innsats i hovedstaden forutsetter at 
enkelte skarpe kapasiteter, og ikke minst spesialstyrker, må 
finnes innen rimelig geografisk nærhet, og med tilgang til 
helikoptertransport på stående beredskap. I et trygghets
perspektiv må også sivile redningshelikoptre så vel som 
politihelikoptre kunne komme raskt til. Det er i denne 
sammenheng en må se planene – og diskusjonen – om 
en beredskapsbase for Politiet i Osloområdet, med ulike 
forslag om lokalisering (hvor Alna er forkastet og Grønmo 
prosjekteres). olitiets beredskapstropp, i likhet Forsva
rets spesialstyrker, må raskest mulig kunne forflyttes i og 
rundt hovedstaden og det sentrale østlandsområdet. Også 
luftveien. De utgjør hver for seg og tilsammen en vesentlig 
del av forsvaret som raskt kan settes inn i en krisesituasjon.

Hovedtyngden av den væpnede del av hovedstadsforsvaret 
finnes i dag i sterdalen, til dels i stfold: Militære styrker 
først og fremst på ena, med Telemark bataljon (TMBN) og 
Forsvarets spesialkommando (FS ); dernest med militære 
helikoptre på beredskap på Rygge. Særlig ved terroranslag 
er Politiet en viktig del av hovedstadsforsvaret. Også en 
rekke sivile kapasiteter, framfor alt nødetatene og Sivil
forsvaret, har – i en totalberedskapskontekst – en viktig 
rolle, inklusive ved andre alvorlige hendelser, som større 
ulykker. Som terroranslaget i regjeringskvartalet 22. juli 
2011 viste, kan også sivile vektere være en viktig ressurs 
når en krise inntrer, særlig i storbyer.

Forsvarets spesialstyrker har et maritimt trenings og 
beredskapssenter på Vealøs ved Horten, som også brukes 

Hovedstadsområdet har forholdsvis få fast 
stasjonerte militære styrker, Den største er 
HM Kongens Garde i Oslo. Øvrige militære 
anlegg i det nærmeste hovedstadsområdet 
huser ikke styrker, men støttefunksjoner.

De nærmeste tyngre styrkene finnes i Østerdalen 
(landstyrker), dernest på Ørlandet (luftstyrker) og 
i Bergen (sjøstyrker). Ved siden av Garden er det 
Heimevernet som er forlagt i Osloområdet.

Forsvaret av hovedstaden
– i sør og fra nord
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av Politiets beredskapstropp. Forsvarssjefen anbefalte i 
FM  å nedlegge dette, og flytte funksjonen til Bergen, men 
regjeringen foreslår i sin langtidsplan å videreføre basen. 

Når behovet for å forsterke det militære forsvaret av 
hoved staden, trengs framskutte baser som innsatsstyrker 
kan deployere til og bruke som oppmarsjområde, enten de 
settes inn fra sine hjemmebaser i sør eller nord. Dette kan 
typisk være Lutvann, Sessvollmoen og Gardermoen – og 
Rygge, hvis sistnevnte opprettholdes. Rygge er omdiskutert, 
og vedtatt nedlagt som som flystasjon, men videreført som 
base. Her kan det dertil komme en nasjonal beredskaps
base som kan ha en rolle også i en hovedstadsforsvars
tenking.

Forsvar fra nord
Et militært anslag mot hovedstaden er ikke svært sann
synlig, og det er enda mindre trolig at det vil komme 
som en total overraskelse. Rimelig varslingstid må kunne 
påregnes, og følgelig er det tid til å sette inn tilgjengelige 
styrker fra andre deler av landet; også tyngre og mer 
 spesialiserte deler av Hæren forlagt i Troms. Hovedstaden 
kan også forsvares fra NordNorge. Først og fremst ved at 
Forsvaret der skaper en troverdig, nasjonal terskel, der
nest ved over føring av styrker fra nord til sør..

Det samme gjelder selvsagt andre byer og områder. Inn
satsforsvaret er utviklet for å kunne settes inn der – og når 
– det trengs. Det kan ikke lenger være over alt, men kan 
komme hvor som helst. 

Stortinget valgte i sin tid å legge den nye kampflybasen 
til Ørlandet, i MidtNorge. Dermed er både Sør og Nord
Norge, og hovedstadsområdet, innen rekkevidde for 
norske kampfly. Luftforsvaret har i tillegg ønsket å opprett
holde Rygge som en operativ base, for også å kunne bruke 
denne ved behov. Strotinget har vedtatt utplassering av 
kampfly også på Evenes.

Forsvar av Heimevernet
Heimevernet står for en vesentlig det av hovedstadsforsva
ret, både med ordinære styrker og innsatsstyrkene. Oslo 
og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV–02) har hoved
kvarter på Lutvann i Oslo, og består av ca. 000 soldater. 
HV–02 har to innsatsstyrker. På land: Derby, med tilhold 
i Oslo. På sjø: Bundle, i Horten. Derby er innrettet mot 
hovedstaden; Bundle mot hele regionen. Oslo, Oslofjorden 
og Østlandet er viktig å beskytte og forsvare av mange 
årsaker; både mot terror og hybridanslag; for å sikre logis
tikk – og eventuelt mottak av allierte forsterkninger denne 
veien. I alle tilfeller vil HV kunne utgjøre en vesentlig del 
av hovedstadsforsvaret.

Forsvarssjefen anbefaler i sitt fagmilitære råd å redusere 
Heimevernets totale struktur, men å styrke innsatsstyr
kene. Regjeringen foreslår i sin langtidsplan en mindre 
reduksjon av den totale strukturen – og ingen styrking av 
innsatsstyrkene. HV er alltid en politisk het potet, og sær
lig sentrumspartiene framstår som en varm forsvarer av 
et sterkt, landsdekkende heimevern. Blant dem er Venstre, 
som ikke minst har fokus på potente innsatsstyrker for 
økt trygghet i og rundt de store byene – både de innsats
styrkene vi har og den som er nedlagt. 

Forsvaret 
– i Oslo
Oslo er en av de absolutt største forsvars kom-
munene. Forsvaret har mange arbeidsplasser 
i Oslo, også mange militære. Men langt færre 
operative. Mange er knyttet til staber, mange 
andre til forvaltning, et ukjent (gradert) antall 
i E-tjenesten. Den langt største operative 
avdelingen er Garden, i Huseby leir. Kadettene 
på Krigsskolen på Linderud utgjør også et visst 
volum, men er ikke organisert for operativ 
innsats. HV er en ressurs å regne med i forsvar 
av hovedstaden, men har som primæroppgave 
å sikre militære installasjoner, dernest utvalgte 
sivile objekter.

«Rygge flystasjon har svært god 
kapasitet og relevant infra
struktur til å ta imot operative 

avdelinger og store mobiliseringsstyrker.
Ekspertgruppe:  

’Forsvarets tilstedeværelse  
i hovedstadsområdet’ (2015)
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Forsvaret på kysten: 
Ikke så viktig; 
havet stenger?
Med en presumptivt sterk marine, trenger vi 
da sjøforsvar på kysten? Når Marinen seiler 
sine fregatter, trenger vi da sjøheimevern i 
fjordene, eller kystjegere i strandsonen? Vil 
ikke en motstander holdes til havs, vil ikke 
adgangen til kysten stenges? Når allierte 
styrker kommer, og med tyngde sjøveien, er 
ikke da adkomsten for lengst sikret av sjømakt 
og luftmakt langt til havs, mens Heimevernet 
vil trygge mottaket på land? Eller tør vi ikke helt 
stole på at det er så enkelt, når vi også har både 
vitale verdier som energi og fisk i kystsonen – og 
en stor befolkning som bor der? Og en viss frykt 
for hybridanslag – ikke minst ved kysten?

«For å holde landterritoriet må vi 
ha alliert hjelp. For å kunne ta 
imot allierte må vi holde kysten.

Egil André Aas,  
forbundsleder NOF  

(Dagens Næringsliv, 17.05.2016)

«Norge vil ikke lenger ha et kyst
forsvar, eller evne til å forsvare 
vår kystlinje.

Viseadmiral (P) Jan E. Finseth 
(Aftenposten, 04.09.2016)

III.8 Kystforsvaret

Norge er en maritim nasjon. En kyststat.  
Vi har et stort havområde å overvåke – og et 
stort sjøterritorium å forsvare. Men vi har også 
en lang kyst med enorme verdier både på 
land og i sjøen. Og i motsetning til på havet: 
Langs kysten bor folk. Fra sør til nord.

yststaten Norge har alltid hatt mye å forsvare – på kysten. 
En kyst som har formet landet, også preget Forsvaret. Et 
forsvar som har seilt langs kysten, vært  stasjonert på kys
ten. Og kjempet ved kysten!

Vi hadde ystartilleriet – som senket Bl cher i Drøbak-
sundet. Et våpen som fikk topp moderne anlegg på tampen 
av den kalde krigen. Før kystfortene – og ystartilleriet – ble 
lagt ned. Til erstatning fikk vi ystjegerkommandoen ( ). 
Som er på sitt beste og mest moderne. Før den snart legges 
ned? Hva får vi da – hvis også Sjøheimevernet forsvinner, 
sammen med ystradarkjeden? Og kystkorvettene?

Vi har ystvakta, selvsagt, som rett nok er mer en sivil enn 
militær kapasitet. Samt ystverket og ongelig Norsk Seil
forening; redningsselskapet og rederiforbundet. Fiskarlaget.

Forsvar langs kysten
Så galt er det dog ikke, selv om det ser tynt ut særlig i nord. 
Forsvarssjefen har anbefalt, og regjeringen foreslått, at  
legges ned og at ystradarkjeden avvikles. Samme skjebne 
er Sjøheimevernet og kystkorvettene stilt i utsikt. Mens 

ystvakta skal forbli, om enn redusert.

Fortsatt vil vi ha marinejegerne på Haakonsvern og 
spesialkommandoen på Rena. De siste rett nok et godt 
stykke fra kysten, men høyst kapable til å operere der, og 

med treningsbase i Vealøs ved Horten. Brigade Nord kan 
også settes inn ved kysten, og Heimevernet skal i teorien 
være over alt – om enn ikke lenger til sjøs. Luftforsvaret 
har baser ved og flyr selvsagt over kysten, inklusive ved 
maritim overvåking fra Andøya og med helikoptre fra 
fregatter og V-fartøy, samt fra baser på land. Likevel: For 
en kyststat med store kystnære verdier kan kystforsvaret 
fortone seg noe tynt. Noe uforsvarlig.

Avvikling av baser svekker både beredskap og synlighet: 
Noe av terskelen høvles bort når baser fjernes. Som tilfellet 
var med Olavsvern utenfor Tromsø og ser ut til å bli med 
Trondenes i Harstad. Med nedbygging også av heders
kronte arljohansvern står sjøstaten Norge igjen med to 
marinebaser: Haakonsvern og Ramsund. Den siste uten 
stasjonerte styrker.

ystforsvaret  er forsvar med både liten og stor f. Det er 
et samlet forsvar av nasjonens verdier langs kysten – med 
folk som bor der; av lokalsamfunn og natur. Forsvaret med 
stor F har militære oppgaver, men skal også i betydelig 
grad levere på sivile områder. Det skjer særlig ved hjelp av 

ystvakta, og med maritim overvåkning fra  skvadrons 
Orionmaskiner så vel som Forsvarets operative hoved
kvarter, som løpende har oversikt over situasjonen til havs 
og langs kysten. ystkorvettene av Skjold-klassen tilhø
rer også det militære forsvaret langs kysten. De var aldri 
ønsket av den militære ledelsen, men er i dag en del av det 
lille sjø og kystforsvaret som ennå er igjen. Fartøyklassen 
er foreslått nedlagt, uten vesentlig debatt. Og uten tilstrek
kelig kunnskap om egenskaper og potensiell verdi? Med 
høy reaksjonsevne og lav signatur, medførende kraftfulle 
presisjonsvåpen med lang rekkevidde? Skjoldklassen 
anses som ypperlig egnet til kystnære operasjoner, ikke 
minst i en krisesituasjon hvor det kan være behov for å 
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Innsatsklare 
kystjegere
Kystjegerkommandoen (KJK) er en integrert 
del av Kysteskadren i Sjøforsvaret og den 
eneste operative, sjømilitære avdeling i Nord-
Norge. KJK ble opprettet i 2001 på Trondenes, 
og erklært operativ i 2005. Det er en liten, 
spesialisert og profesjonell avdeling, innrettet 
særlig for kystnære operasjoner; alene, med 
andre nasjonale eller allierte styrker. Den 
er mobil med egne, lette og hurtiggående 
fartøyer, og kan for egen maskin ta seg fra 
Sør-Troms til Vest-Finnmark på få timer. 
Avdelingen inkluderer fra 2015 Taktisk 
båtskvadron (TBS). KJK har bred operativ 
erfaring, og har profesjonelle soldater med 
lang ståtid, og er derved en svært samtrent 
avdeling.

«Vi har en velfungerende kyst
radarkjede som det fortsatt er 
behov for.

LO: ‘Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (2016)
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forsterke ystvaktas enheter med mer robust stridsevne. 
Men de er dømt ut. Et spørsmål om penger – og prestisje?

Til forsvaret med liten f hører en rekke aktører, som ellers 
i det sivile samfunn. Spesielt for kysten er bl.a. oljevern
beredskap, som også Forsvaret kan bidra til. I dette sivil 
militære grenselandet finnes også ystradar Nord, en del 
av ystradarkjeden. En del av Forsvaret som dekker både 
militære og sivile behov for overvåking. Den kan erstattes 
av andre løsninger, men det er omstridt om disse er godt 
nok på plass til at kjeden kan utfases allerede nå. Alle disse 
elementene bidrar til en høyst nødvendig totalberedskap 
langs kysten og i nord.

Mottak av allierte
En mindre åpenbar svekkelse av kystforsvaret er forslaget 
om å legge ned Åsegarden leir utenfor Harstad som alliert 
treningssenter (ATS). Det er en gammel hærgarnison som 
i årevis har vært hyppig brukt av særlig britiske og neder
landske marineinfanterister – som skal trene på å ta seg 
inn fra kysten og til innlandet, hvor de skal kunne forsterke 
norske styrker ved krise og krig. Forsvaret av kysten er 
ikke bare for å trygge kysten. Det er avgjørende for å sikre 
mottak av allierte forsterkninger, og for å føre fram for
syninger – for egne og allierte styrker. 

Åsegarden som garnison har begrenset betydning for alliert 
unnsetning, men stor verdi for det som går, eller bør gå, 
forut for en innsetting: trening og øving for svært krevende 
vinterforhold. Langt viktigere er andre installasjoner i 
denne del av landet, på denne delen av kysten, hvor de 
største styrkene må forventes å bli satt inn: Evenes lufthavn 
og havne og kaianlegg i Harstad, Bjerkvik og Narvik.

Sikkert mottak av allierte styrker er en hovedoppgave for et 
forsvar – et land – som er helt avhengig av forsterkning. Sik
ringen forutsettes i hovedsak å skje til havs. Inne ved kysten 
er det primært Heimevernets oppgave. Men et HV som, hvis 

anbefalingen fra Forsvarssjefen og forslaget til regjeringen 
tas til følge av Stortinget, blir uten sjøheimevern.

Kyst uten kystjegere
ystforsvaret kan også bli stående uten sin mest spesiali

serte avdeling; etablert og utviklet nettopp for å ta kontroll 
– og kjempe – i det kystnære, littorale, domenet: Både FSJ 
og regjeringen foreslår å nedlegge ystjegerkommandoen 
( ). Den eneste av Sjøforsvarets operative kapasiteter 
som er fast forlagt i den nordlige landsdelen.

Blant flere som sterkt har advart mot å legge ned  er 
forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI, Ståle Ulrichsen. Til 
Befalsbladet høsten 201  uttalte han at en styrke som  
ikke bare er en av Forsvarets mest anvendelige og fleksible 
kapasiteter. Den er også blant de mest verdifulle, både for 
en militær styrkesjef og den politiske ledelsen. Et videre
ført  i nord er også framholdt som et verdifullt virke
middel ved en terrorsituasjon. Og som et instrument mot 
hybridkrigføring.

Som om ikke den store uenigheten om  utad ikke var 
nok. Høsten 2015 ble en aldri så lite oppsiktsvekkende 
indre mangel på logikk i forsvarsledelsen avdekket: 
1. oktober anbefaler FS  å nedlegge . Nøyaktig to 
måneder senere, 1. desember, trer Forsvarets nye doktrine 
for maritime operasjoner i kraft – med forord av FSJ. Hvor 

s betydning framheves, inklusive som mulig «forutset
ning for etablering av sjøkontroll» ved en nasjonal krise.

Som ledd i langtidsplandiskusjonen, lanserte tillitsvalgte i 
 i juni 201  en ny løsning for å bevare kompetansen i 
, og kapasiteten i Nord-Norge. Det ble foreslått å la  

knyttes til M , og forflyttes til amsund. Det er politisk 
og militær enighet om den store verdien av spesialstyrker 
– og Ramsund skal uansett videreføres. Derved oppretthol
des også en styrket beredskap i nord, inklusive med rask 
innsetting i VestFinnmark.
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Kystforsvaret
Militære midler

Norge er en kyststat – med en strategisk viktig kystlinje – mellom hav og innland. Kysten er 
spesielt viktig for å ta i mot alliert forsterkning og egne forsyninger sjøveien, ikke minst til 
landstyrkene i Troms innland.

 Figuren er en illustrasjon, og ikke på noen måte et eksakt eller komplett bilde.
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Forsvarsstruktur: 
Teknologi vs. 
mennesker?
Med motstandere som bruker avansert 
militær og sivil teknologi må vel også det 
norske forsvaret – og samfunnet for øvrig – 
være godt teknologisk rustet til å stå i mot 
både klassiske militære anslag og moderne 
cyberangrep? Men skulle en motstander 
velge konvensjonelle virkemidler, endatil 
med landstyrker, må vi ikke da også ha et 
visst volum, til like på bakken – for å møte et 
angrep, for å holde ut til alliert forsterkning 
kan komme? Krever ikke reaksjonsevne 
i seg selv en betydelig bemanning; av 
yrkesoffiserer, vervede – og vernepliktige? 
Og hvor verdifull og nødvendig teknologien 
enn er, er den ikke også svært sårbar, bl.a. for 
mottrekk? Og kan vi stole på at teknologisk 
avanserte plattformene duger under alle 
omstendigheter? Men nærmest uansett: 
Trenger vi ikke like full flere soldater?

III.9 Teknologiforsvaret

Forsvarsindustrien er en teknologidriver. 
 Forsvaret er i dag teknologidrevet. Sånn er det, 
og sånn må det være. Men for enhver pris; til 
hvilken som helst pris? Høyteknologi koster, 
militærteknologi enda mer. De økonomiske 
rammer vil alltid være begrenset. Tekno kostnad 
begrenser soldatvolum.

Størrelsen er en av de mest synlige endringene i Forsvaret 
de seneste tiår. Samtidig har det blitt stadig mer nett verks
basert og teknologitungt; digitalisert. Det er i utstrakt, og 
avgjørende, grad blitt et sanntidsforsvar: Mer samkjørt; 
mer sårbart? Teknologiutviklingen gir et bedre forsvar, 
men skaper en annen struktur – med redusert volum som 
utfordrer utholdenheten. Og kanskje: troverdigheten.

Mobiliseringsforsvaret var voluminøst, både i antall 
ansatte, vernepliktige og mobiliserte. 

Innsatsforsvaret er lite i volum, men med en vesentlig 
bedre utrustet og trent struktur.

Begge er strukturer tilpasset sin tid, og tidas trusler. 
Sikkerhetssituasjonen og trusselbildet, det politiske og 
økonomiske klimaet hjemme så vel hos våre allierte endrer 
seg stadig. Raskere enn en forsvarsstruktur kan endres. 
Et vesentlig spørsmål må da, ikke minst framtvunget av 
økonomiske realiteter, være dette: Hvilket teknologi nivå 
skal – eller må – Forsvaret ha? Skal det være teknologi
tungt, med lav bemanning som følge, eller skal teknologi 
ambisjonen senkes noe til fordel for økt personellvolum? 
Hva gir, totalt sett, størst forsvarsevne, vurdert ut fra både 
ildkraft og folkevilje, ut fra politikk og økonomi, sikkerhet 
og strategi?

Verken Forsvarssjefen eller regjeringen – eller ekspert
gruppen – har i langtidsprosessen strengt tatt tatt opp 
teknologinivå vs. volumverdi, og om dette er en aktuell 
problemstilling. FSJ peker på behovet for en styrket 
reserve. Regjeringen arbeider for å slanke strukturen.

Teknologityngde
Forsvarsmateriell og Forsvarets systemer er alltid tekno
logi; enten den er gammel og analog, eller ny og digital 
– og, etter hvert, enda mer avansert og autonom. Nye løs
ninger gir større kampkraft og økt beskyttelse; de reduse
rer eller eliminerer menneskelige svakheter, men skaper 
samtidig ny sårbarhet, også for menneskelige feil.

Beskyttelse av egne soldater er alltid et vesentlig argument. 
Å skaffe den beste beskyttelse for å redusere tap kan 
vanskelig motsies; noe annet ville være på – eller over – 
grensa for det moralsk forsvarlige. Nye løsninger kommer 
hele tida, med stadig høyere prislapper. Høyteknologiske 
løsninger gir nærmest uante muligheter, inklusive at fare
fulle oppgaver kan løses av roboter, enten det er eksplosiv
rydding på bakken eller angrep fra lufta.

Enhver vil punge ut for utrustning som beskytter solda
tene – og som påfører motstanderen tap. De fleste vil gå for 
det beste, selv om det er dyrt. Det man tror er helt nødven
dig, for å være et hestehode foran motstanderne, selv om 
bare noen få vil ha råd til alltid å skaffe seg det beste. Men 
i det store og hele: Hvor trygge gjør disse systemene oss, 
når de åpenbart også er sårbare? Og når kostnadene er så 
store at vi sitter igjen med et svært lite antall plattformer, 
og stadig færre soldater; få besetninger? Teknologi gir 
gjerne kvalitet. Volum kan også være kvalitet.

Vi har kjøpt oss verdens beste fregatter. Vi har bestilt et 

«Teknologi er kostnadsdrivende, 
og vil fort gå på bekostning av 
en annen – og vel så vesentlig 

– knapphetsressurs i dagens forsvar: 
soldater på bakken.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret –  
sikring av samfunnet’ (2016)
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«Soldatene er fellesskapets 
ansikt.

Generalmajor Odin Johannessen, GIH 
(Aftenposten, 03.02.16) 

«Innføringen av ubemannede 
systemer kan komme til å bli 
den viktigste utviklingen for 

Forsvaret noen sinne.
Forsker Morten Hansbø, FFI  

(Luftled, 2/2016) 

Nedbygd, 
oppgradert
Etter den omfattende nedbemanningen 
fra midten av 1990-tallet har Forsvarets 
personellstyrke stabilisert seg på vel 17.000 
tilsatte: Rundt 12.000 militære og vel 5000 
sivile – og knapt 8000 soldater inne til 
førstegangstjeneste; altså om lag 25.000 
personer i alt. Under den kalde krigen var den 
største delen av Forsvaret, Hæren, alene på ca. 
160.000 –  og hele Forsvaret på rundt 200.000. 
I tillegg kom like mange mobiliserbare. 

state-of-the-art kampfly. Vi har fått et supersofistikert 
etterretningsfartøy. Vi vil sikkert bestille det beste av 
ubåter i sin klasse. Det er foreslått å anskaffe det nyeste 
innen bemannet maritim overvåking. Vi vil utvilsomt 
anskaffe droner og roboter av høy klasse. Vi oppgraderer 
til verdens mest avansert kampvogner, og skal knytte dem 
til oppgraderte stridsvogner med det beste som finnes 
av kommando og kontroll. Systemer og plattformer fra 
øverste hylle. 

Vi har også kjøpt oss kostbare erfaringer. Dyre investerin
ger kan føre til at vi ikke alltid har råd til å ta materiellet 
fullt i bruk; driftsmidlene strekker ikke til. Da kan, i verste 
fall, mye av de store investeringen svekke forsvarsevnen 
snarere enn å styrke den. Og enda mindre hvis vi ikke kan 
beskytte materiellet, som i en krisesituasjon raskt kan set
tes ut av spill. Er dyre systemer verdt prisen, alt sett under 
ett? Er valgt vei den riktige? Eller har vi ikke noe reelt valg, 
også fordi vi skal, og må, være integrert med våre allierte? 
Like fullt: Trenger vi ikke også å prioritere flere soldater; 
i stående styrker, i trente reserver? an vi renonsere noe 
på kvalitet for å beholde kvantitet, eller kan vi få fylt både 
pose og sekk?

Volumforsvar
De færreste land, kanskje med unntak av et knippe gulf
stater, ser seg råd til teknologi valgt fra alle de øverste 
 hyllene. Flere av disse er bedre utrustet enn de landene 
som selv utvikler og selger systemene. Disse bruker også 
det beste utstyret, men oftest bare for små deler av struk
turen. Det blir for dyrt å utruste alle med det aller beste; 
mange klarer seg med det nest beste.

Det gir knapt mening å sammenligne Norge, vår situasjon 
og våre utfordringer – og dermed: vårt forsvar – med andre 
land. Ei heller nabolandene. Verken med vår NATOallierte 
Danmark eller vår nøytrale granne Sverige. Eller Finland. 
Vinteren 2015/16 var det imidlertid enkelte som pekte på 

Finland. De har gått en annen vei enn oss – og Danmark og 
Sverige. Har finnene gjort noe riktig, som å opprettholde et 
stort volum? Og implisitt: Har vi valgt feil vei?

Finland har en helt spesiell historie i forholdet til nabolan
det Russland. Norges Russlandhistorie er en helt annen. 
Finland har vært i krig med Sovjetunionen, og var pålagt 
strenge restriksjoner etter krigen. Norge har aldri vært 
i krig med den store naboen i øst. Finland har en lang 
landgrense til Russland; Norge har en liten, men en desto 
lengre sjøgrense, og et hav som er strategisk svært viktig 
for russerne. Og vi har Svalbard.

Teknologifrykt
Forsvarsindustrien er innovativ og teknologidrivende. For
svaret – og ikke minst mange av offiserene? – er skeptiske 
og konservative. Det er i hvert fall én oppfatning som har 
fått feste seg, og som tidvis får ny næring. Nye løsninger 
fryktes, gamle forsvares. På godt og vondt: Noen  løsninger, 
enkelte plattformer og systemer har verdi nærmest uav
hengig av historie og politikk – så lenge de blir løpende 
oppgradert. Andre har et epokegjørende potensial, hvorav 
noen blir en revolusjonær realitet. Ubemannede systemer 
hører til disse: Fryktet av skeptikere og tradisjonalister, 
hyllet av visjonære modernister.

Tiltroen til virkelig banebrytende løsninger kan ofte synes 
større i sivil enn i militær sektor. Særlig det amerikanske for
svaret er kjent for sin innovasjonsevne og transformasjons
tenking. Men nå er amerikanske nettverksselskap blant de 
virkelige teknologiflytterne. Sammen med bl.a. bilindustrien.

Teknologi handler først og fremst om muligheter. For 
bedre og kosteffektive løsninger. Ny teknologi kan være 
fordyrende – eller besparende. Den kan øke sikkerheten 
– og sårbarheten. Den kan ikke velges bort, men man kan 
velge å tenke på retningsvalg og ambisjonsnivå, selv innen
for et teknologidrevet forsvar.
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Verdier og valg: 
Forsvarskultur 
– kulturforsvar
Etter at Forsvaret har vært vår fremste 
nasjonsbyggende institusjon, en av våre 
fremste kulturbærere i fire hundreår; 
har kulturen mistet sin betydning for 
Forsvaret; ser ikke Forsvaret lenger sin 
rolle i kulturen? Når vi har minimalisert 
strukturen, er vi ikke da desto mer 
avhengig av kulturen? For å synliggjøre 
forsvarsmakten, bygge bånd mellom folk og 
forsvar, opprettholde samfunnskontakten, 
forsterke samfunnskontrakten? Trenger vi 
ikke forsvarskulturen for å styrke forsvarsviljen? 
Med et mer profesjonalisert forsvar, med 
soldater som har vært i strid og avdelinger 
som skal i operasjon; trenger vi ikke da en 
sterk korpskultur? Trenger vi ikke kultur for 
å styrke forsvarsevnen? Er Forsvaret blitt så 
konsulentdrevet og teknologifiksert at vi 
glemmer hva det er til for – for å forsvare 
verdier? Forsvare ’alt vi har – og alt vi er’?

«Forebygging og verdiforank
ring må sette vår neste gene
rasjon i stand til å bygge like 

gode samfunn som oljeplattformer.
Advokat Geir Lippestad 

(Forsvarslinjer og VG, 09.04.2014)

«Norge står midt i et verdivalg. 
Hva slags land skal vi være, og 
hvordan skal vi forsvare det?
Generalmajor Odin Johannessen, GIH  

(Aftenposten, 02.02.2016)

III.10 Kulturforsvaret

Forsvaret er en kulturforsvarer. Forsvar 
 handler ikke først og fremst om krig. Og for
svar må ikke være så mye et spørsmål om hva 
vi skal forsvare oss mot som hvem vi selv er 
og hva vi har – og hva vi skal forsvare.  
Hvilke verdier vi står for – og står opp for.  
Forsvar er verdivalg.

Forsvaret har vært et kunnskapsmessig og kulturelt tyngde
punkt i utviklingen av Norge som nasjon, dernest som 
selvstendig stat, og deretter som demokratisk samfunn. 
Fra innføring av høyere teknisk utdanning av offiserer 
til innvirkning på en felles nasjonal plattform – en sosial 
samfunnskontrakt – ved verneplikten. Som på ny kan gjøre 
Forsvaret til en arena for brobygging, til et virkemiddel for 
integrasjon: Nasjonsbygging og demokratistyrking.

Verneplikten i samfunnet har vært under angrep – mest 
innenfra Forsvaret, fra offiserer med ringe politisk for-
ståelse: Men instituttet består, og står stødig. Verneplikten 
blir ikke lenger utfordret.

Kulturen i Forsvaret blir også angrepet – også den mest 
innenfra, av offiserer og konsulenter som viser ringeakt for 
dens verdi. Men den har overlevd. Forsvarskulturen blir 
derimot fortsatt angrepet.

Det er kroner å spare på et korps. vadratmeter å fjerne 
i et museum. For det er kostnadshull å tette i strukturen: 
Baser bygges, teknologiforsvaret koster. Det kan kuttes i 
kulturfeltet; forsvarskulturen kan ofres. Verdier har ingen 
prislapp, men de koster å forsvare. Det kan bli enda dyrere 
å ikke forsvare dem. I forsvarsbudsjettet er kultur en 
post – en salderingspost. I forsvaret av Norge bør kultur og 

verdier være en prioritering – en samfunnspilar. Forsvars
kulturen har verdi ut over kroner og kvadratmeter. Fordi 
den forsvarer verdier.

Kulturforsvar
I dag, med en for mange nærmest usynlig militærmakt, 
er det ikke lett å begripe hvilke rolle Forsvaret har hatt i 
utviklingen av Norge som nasjon. Forsvaret har en lang 
historie, fra Hæren ble grunnlag av Christian 4 i 1628. For
svarets egen historie er en viktig del av nasjonens historie, 
og Forsvaret som etat har ansvar for å forvalte denne del 
av vår felles historie. Det er en vesentlig del av kulturopp
draget. Og et grunnlag for dagens forsvarsvilje og morgen-
dagens forsvarsevne: En sterk kultur med stødig forankring 
i folket. Et kulturgrunnlag; verdigrunnlag.

En nasjon, en stat, et folk har mye å forsvare. Det har felles 
verdier; materielle og immaterielle. ulturen, grunnlaget 
for det nasjonale fellesskapet, er ikke bare noe som skal 
forsvares, det er også noe å forsvare seg med – fordi kultur 
er verdier. Som advokat Geir Lippestad så tydelig under
streket da han innledet forsvarslinjeordskiftet, 9. april 
2014. (Se artikkel, side 20–21.)

Noen politikere har skjønt det – at verdier handler om 
mer enn hva som finnes i et oljefond. Verdier som finnes, 
som må foredles, forvaltes og forsvares. En retning lang
tidsplanen for ti år siden, St.prp. nr. 4  (2007–200 ), anga 
allerede i tittelen: ’Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, 
interesser og verdier’. Et forsvar mest til vern om noe, ikke 
først og fremst mot noe. Vern av verdier.

Forsvarskultur
Stoltenbergregjeringa la fram den første stortingsmelding 
om kultur i Forsvaret: ultur å forsvare . I tillegg til å gi 
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Kulturverdi
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Forsvarskulturen – og Forsvarets kultur
kapasiteter – har flere funksjoner og en 
sammensatt verdi. De bidrar til forsvarsevne 
innad i Forsvaret og til forsvarsvilje utad i 
samfunnet. Forsvaret har museer som kan 
skape arenaer for dialog og festningsverk som 
er arenaer for historieformidling; og Forvarets 
musikkorps som en brobygger mellom 
militærmakten og sivilsamfunnet.
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«Den kulturelle virksomheten i 
Forsvaret er en viktig del av kul
turen i det norske samfunnet.

St.meld. nr. 33 (2008–2009):  
‘Kultur å forsvare’ (2009)

Stortingets 
kulturvilje
Kulturen i Forsvaret er behandlet på 
overordnet nivå av Stortinget, som i 2009 ga 
sin samlede tilslutning til stortingsmelding 
nr. 33, den såkalte kulturmeldinga. Med 
den megetsigende tittelen ’Kultur å 
forsvare’ gir Stortinget sin anerkjennelse 
til kulturens betydning i Forsvaret, og 
forsvarskulturens betydning for samfunnet. 
Samtidig trekkes det fram flere områder hvor 
kulturvirksomheten bør styrkes, bl.a. for mer 
å bli en plattform for dialog – både mellom 
Forsvaret og samfunnet, og i samfunnet. 
Meldinga gjelder for en periode til 2020, 
dvs. inklusive neste langtidsperiode. Flere 
intensjoner og mål er fortsatt ikke oppfylt.

«LO mener at kultur generelt 
er av stor samfunnsmessig 
betydning. Kultur i Forsvaret 

er intet unntak.
LO:  ‘Styrking av Forsvaret  

– sikring av samfunnet’ (2016) 

Se også artiklene:
C.1 Tryggheten forsvant med terroren
C.4 Nasjonens uskyld og trussel X
I.1 Forsvar for trygghet
III.3 Folkeforsvaret
III.9 Teknologiforsvaret
III.13 Verdifulle veteraner

ambisjoner for utviklingen særlig av Forsvarets museer 
(FMU) og Forsvarets musikk (FMUS) legger den et prinsi
pielt grunnlag for kulturens betydning i sektoren – og sam
funnet. Den fastslår at Forsvaret også har et kulturoppdrag.

Utad manifesterer forsvarskulturen seg gjennom musikk, 
museer og festningsverk; med historie, tradisjon og sere
monier. Det er viktig å være positivt synlig; viktigere nå 
enn på mange år – hvor Forsvaret for øvrig er lite å se for 
det store flertall av befolkningen, samtidig som det trengs 
større forståelse for hvorfor vi trenger et sterkt militært 
forsvar. unnskap og forståelse er en forutsetning for opp
slutning om Forvaret, for forsvarsviljen.

Innad er kultur enda viktigere, hvor en sterk profesjons
identitet og avdelingskultur er av avgjørende verdi for en 
operativ avdeling, men også for forståelsen for og stolt
heten av den spesielle samfunnsinstitusjonen man er del 
av. ulturstyrken har bl.a. vist seg ved at det ikke har vært 
brudd på folkeretten under den krevende operasjonen i 
Afghanistan. ultur skaper samhold og styrke, kan handle 
om liv eller død, og er en forutsetning for forsvarsevnen.

Forsvarets overordnede samfunnsoppdrag er militært. 
Men det har også et kulturoppdrag, en rolle – som St.meld. 
nr. 33 fastslår: som kulturbærer, kulturforvalter og kultur
formidler. En rolle det er Stortingets vilje å videreutvikle, 
men som Forsvaret viser en demonstrativ uvilje mot å 
følge opp. Som Forsvarssjefen gjør i sine anbefalinger; 
regjeringen med sine forslag. Forsvarsledelsen har verken 
respektert Stortingets vilje eller forstått forsvarskulturens 
verdi. Regjeringen setter seg over Stortinget; setter krig 
foran kultur. roneverdi foran kulturverdier.

Kulturstruktur
Det ligger i militærprofesjonens kjerne at kultur er vikti
gere enn struktur. Det ligger like mye i forsvarsbyråkratiets 
korridorer at struktur og økonomi alltid trumfer kultur og 

verdier. Militære ledere på høyeste nivå blir gjerne fanget av 
strukturen, ofrer kulturen – for å styrke den spisse enden. 
En spiss, operativ ende som med sine soldater, og sitt befal  
nettopp vet hva verdien av kultur er. Fordi det er der, hos 
dem, den har opplevd operativ verdi.

Forsvarskulturens struktur er også viktig. Det er ikke like
gyldig hvordan musikken organiseres, museene framstår 
og festningsverkene utnyttes. Det er ikke uvesentlig hvor 
mange musikere man holder seg med og hvor korpsene 
finnes – for å løse sitt kulturoppdrag. Det er ikke ett fett 
hvor museene finnes og hvordan de brukes – for å løse sitt 
dannelsesoppdrag.

Stortinget vil at kulturvirksomheten skal bidra til opplyst 
debatt og offentlig refleksjon om vesentlige samfunns
spørsmål. Det gjør musikken, det gjør museene; det kan 
festningsverkene brukes enda mer til. anskje kan en lære 
av historien. Visst kan fortida brukes til å belyse samtid 
og framtid. Herunder at forsvar skjer med mer enn våpen. 

ampen mot na ismen – motstandskampen – var også 
holdningskamp, kulturkamp. Mange viktige samfunns
spørsmål tangerer Forsvarets rolle, som minoriteter og 
menneskerettigheter, ressurskamp og radikalisering, 
fordommer og frykt.

ultur som verdiforankring og virkemiddel har et misfor
stått og underutnyttet potensial i forsvaret av Norge, i ver
net om verdier. Forsvaret er avhengig av en gyldig legitimi
tet i folket. Samfunnskontrakten mellom folk og forsvar må 
holde. Den må være forstått og signert. Forseglet med kultur.

Alt dette ligger som en føring i ulturmeldinga; som et ufor
løst potensial, en underutnyttet forsvarsverdi. Regjeringa 
foreslår å redusere korpsmusikken. Dårlig idé, hvis det svek
ker samfunnskontrakten. Den foreslår å utrede museums
strukturen. God idé, hvis det styrker forsvarsforståelsen. 
Og til sammen en meningsløs idé hvis helheten ikke ses.
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Maritim overvåking: 
God oversikt, 
økt trygghet?
Hvis vi – et lite land med svære havområder 
– skal kunne overvåke sjøterritoriet kreves 
en luftbåren overvåkingskapasitet; maritim 
overvåking (MPA). Hvis vi som nasjon skal 
ha oversikt, som grunnlag for sikkerhet, må 
vi vel ha mest mulig løpende overvåking 
av skipstrafikken – både sivil og militær? 
Hvis sjøfolk, fiskere og turister skal føle seg 
noenlunde trygge på havet trengs vel også 
luftbåren evne til søk og redning – for å 
lete og finne, og om nødvendig komme til 
unnsetning? Hvis vi skal investere i både 
sikkerhet og trygghet; bør vi ikke som 
samfunn da tenke både militære og sivile 
formål – under ett? Hvis vi fortsatt skal 
produsere verdifull etterretning for flere, kan 
vi ikke gå sammen med allierte om de beste 
MPA-løsninger? Og hvis vi skal etterleve 
internasjonale avtaler om søk og redning 
i Arktis, må vi ikke da styrke samarbeidet 
med andre – og se på synergier? Tenker vi 
for tradisjonelt om MPA – og overvåking i 
nordområdene? Kan det tenkes smartere? 
 
 

«Det øverste nivået i terskel
forsvaret, etterretning og 
overvåking, er avgjørende 

for å identifisere forberedelser til 
makt anvendelse mot Norge så tidlig 
som mulig.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015)

III.11 Maritim overvåking

Langt flyr de og dyre er de. Og helt nødvendige 
for en maritim nordområdenasjon som Norge – 
og for våre atlanterhavsallierte. Fordi de mari
time overvåkingsflyene framskaffer data av 
uvurderlig verdi for sikkerheten i nord; både 
den militære og sivile. Og dét koster, uansett 
valg av løsning.

For det er flere mulige løsninger for framtidas maritime, fly
bårne overvåking, med Maritime Patrol Aircraft, MPA – når 
dagens P–3 Orionmaskiner før eller siden må fases ut. Og 
hvor ett spørsmål definitivt er snart – eller senere? Debatten 
om erstatning har pågått en tid, men knapt i offentligheten. 
Og haster det? Etter nylige oppgraderinger til rundt 1,4 mil
liarder kroner garanterer Lockheed Martin at dagens fly vil 
være operative til 20 0. anskje kan de brukes enda lenger. 
I så fall er det behov for investeringer i nye sensorer for at 
de skal være helt på høyden. Slik det var planlagt, men som 
er droppet. Og slik alle systemer må oppgraderes fra tid til 
annen; gamle som nye.

Sammensatt valg
Uansett: FD ynes å ha truffet sitt valg, og regjeringen ser 
ut til å gå for en ny generasjon bemannet plattform: P–8 
Poseidon fra Boeing. Bedre enn Orion, formodentlig – og 
dyrere. Og dét er et kjernespørsmål: Blir det så dyrt å 
drifte at kostnaden vil gå ut over evnen i andre deler av 
forsvarsstrukturen, slik følgen av de nye kampflyene ser ut 
til å bli? Den høye driftskostnaden er hovedårsaken til at 
P–8 ikke er anbefalt i Forsvarssjefens fagmilitære råd. Der 
foreslås i stedet mindre ubemannede farkoster (UAVer) 
i kombinasjon med andre systemer som erstatning for 
Orion. Større, mer langtrekkende UAVer, er valgt bort både 
av Forsvarssjefen og forsvarsministeren.

Fortsatt: Stortinget skal ta den endelige beslutningen, og 
må se på helheten. Den store helheten. Politikerne kan 
velge å ta det endelige valget nå, og anskaffe Poseidon. 
Eller de kan velge å avvente en så konsekvenstung og 
kostnadskrevende avgjørelse til de har fått en grundigere 
og mer sammensatt utredning av hele sakskomplekset. 
Med oppgraderte P–3 holder det å treffe en beslutning i 
kommende langtidsperiode. Da vil en kunne ta rede på 
flere forhold, både politiske, økonomiske og operasjonelle. 
Da kan det politiske – og faglige – miljøet ta seg tid til å 
vurdere bl.a. disse problemstillingene:

•  Hvilke behov har Norge vurdert, ut fra både militære 
og sivile hensyn, for maritim overvåking – og hvordan 
kan denne funksjonen, ut fra en helhetstilnærming, best 
anrettes og organiseres?

  Hvordan kan et flernasjonalt M A-samarbeid i Allian
sen – særlig med Storbritannia og USA, og kanskje med 
Danmark, Island, Frankrike og Tyskland, for både militær 
etterretning og sivil redning – fortone seg i framtida? 

  Hvordan kan et slikt flernasjonalt samarbeid organise
res; hvilke løsninger vil være de beste, både operativt og 
økonomisk? Så vel som industrielt? Altså ut fra noe så 
sjeldent som en reelt samfunnsmessig helhetstenking?

  an en framtidig løsning inkludere kombinert bruk av 
(store eller mindre) bemannede overvåkingsplattformer 
og store så vel som mindre droner? Norske og allierte,  
operert fra flere baser i Nord-Atlanteren? I en smart 
løsning, basert på ny tenking?

For ikke å snakke om et av de aller vanskeligste: Hvilken 
base skal den framtidige MPAkapasiteten operere fra? 
Skal den samlokaliseres med den framskutte kampfly
basen, som foreslått, på Evenes? Skal den fortsatt holde til 
på Andøya? Skal den framtidige MPAkapasiteten så gar 
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«For å ivareta behovet for 
maritim overvåking og 
 situasjonsforståelse, etab

leres en kombinasjon av satellitt
baserte sensorer og bemannede og 
 ubemannede overvåkingsfly.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015)

MPA: mye 
og mangt
Luftbåren maritim overvåking skjer ved 
hjelp av Maritime Patrol Aircraft (MPA): 
Fly utrustet spesielt for denne oppgaven, 
med sensorer for overflateovervåking så 
vel som undervannsovervåking. Fly som 
utfører bare overflateovervåking, og er 
utrustet med sensorer kun for dette, kalles 
Maritime Surveillance Aircraft (MSA). Mens 
MSA kan være velegnet i fredstid, trengs 
undervannsovervåkingen i krig – og hva 
Norge velger handler derfor vel så mye om 
ambisjon som om system: Om hva Norge 
selv skal kunne stå for og levere, og hva som 
eventuelt må overlates til allierte. Militære 
behov er dimensjonerende, men maritim 
overvåking handler også om å følge sivil 
trafikk; om å delta i søk og redning – om 
å bidra til trygghet så vel som sikkerhet i 
havområdene. Norske Orion har deltatt i søk 
etter norske skip i Sør-Atlanteren så vel som 
overvåking av pirattrafikk i Adenbukta.  
MPA samler informasjon i fred, og kan brukes 
offensivt i krig. Egen overvåking er også en 
tydelig markering av nasjonale interesser; en 
del av terskelforsvaret.

samlokaliseres med en ny kampflybase der – på Andøya? 
Og skal valgt base ses i sammenheng med andre lands 
baser for tilsvarende aktivitet?

Militær etterretning
Forsvarssjefen legger i sitt fagmilitære råd svært stor vekt at 
Forsvaret må ha et til enhver tid best mulig situasjonsbilde. 
Derfor er strategisk etterretning definert som den avgjø
rende overbygningen for terskelforsvaret; derfor prioriteres 
etterretning og overvåking i FSJs strukturanbefalinger.

Geografisk er Nordområdene naturlig nok prioritert, og 
informasjon herfra framskaffes ved bruk av flere plattfor
mer og systemer, inkl. etterretningsskipet Marjata, satellit
ter og kystradarstasjoner så vel som andre installasjoner 
– og gjennom MPA. 

Norge har opprettholdt et høyt nivå på sin etterretning i 
Nordområdene etter den kalde krigen. MPA bidrar sterkt. 
Informasjonen som særlig MPA innhenter er verdifull for 
Norge, for nære allierte – og for Alliansen. Etterretning her
fra anses for å være Norges mest verdifulle bidrag i det fler
nasjonale militære samarbeidet. Og det gjeveste er ACINT: 
Akustisk etterretning fra overvåking av ubåter. Det var en 
spesialitet under den kalde krigen. Spørsmålet om Norge 
også i framtida skal opprettholde denne evnen er et av de 
mest springende punkt i valg av erstatning for P–3. Et valg 
som handler om ambisjon. Og om P5: politikk – plattform – 
påvirkning – penger – posisjon.

Og valget handler ikke utelukkende om en plattform for 
operasjoner i fredstid. Det er også et spørsmål om framtidig 
MPAkapasitet skal ha en offensiv evne: til angrep på over
flatefartøyer, eller også mot ubåter. Det siste, anti-ubåtkrig
føring, «må prioriteres», mente den uavhengige ekspert
gruppen som i 2015 ga innspill til statsråden. Spørsmålet er 
om det skal kunne gjøres også fra en framtidig MPAplatt
form, eller bare fra andre, primært fregattene.

Sivil redning
Maritim overvåking har også en svært viktig sivil side. 
I store havområder, ikke minst i de værharde nordom
rådene, er det påkrevd med en betryggende overvåking. 
Dernest skal en ha evnen til å bedrive målrettet søk og 
redning (Search  escue, SA ). Behovet øker med større 
skipstrafikk, inklusive flere passasjerskip. 

Norge har, sammen med andre arktiske stater, forpliktet 
seg til SAR i nord, der hvert land har et ansvarsområde. 
Norge skal dekke et område som strekker seg fra  kysten  
av NordNorge og helt opp til Nordpolen. Det krever 
nødvendigvis fly med lang rekkevidde. En Orion-maskin 
rekker fram til polpunktet, fra Andøya-basen, på fire 
timer. Mens de norske P–3C er tilpasset militære opp
gaver, brukes – N for støtte til ystvakta, med evne til 
miljøovervåking.

Norge har god SARkapasitet, ikke minst gjennom 
-skvadronen og Orion-flyene, og har forsket mye på 

feltet for å bidra til økt sjøsikkerhet, bl.a. gjennom SARi
NORprogrammet. Ved Universitetet i Tromsø er det 
opprettet et Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF), 
med fokus på beredskap, miljøovervåking og teknologi
utvikling. Ved Universitetet i Nordland drives et prosjekt, 
Marpart, som ser på maritim kriseberedskap og flernasjo
nalt samvirke i nord, sammen med fagmiljøer i Danmark, 
Grønland, Island, Russland og Sverige. Og på Setermoen 
har ASUF planer for en dronebase, innenfor Innovasjons
base Nordkonsepet.

Flere alternativ
Forsvarssjefen anbefaler en gradvis utfasing av P–3 og 
DA–20 (som brukes til elektronisk krigføring) allerede fra 
neste langtidsperiode, 2017–20, med fullføring i 2021–28. 
I stedet for P–3 og DA–20 anbefales behovet for maritim 
overvåking og situasjonsforståelse ivaretatt ved en kom
binasjon av satellittbaserte sensorer og bemannede og 
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Norge har en særlig sikkerhetspolitisk interesse 
for Nordområdene, og et spesielt ansvar i 
dette området innenfor NATO. Norge har vitale 
interesser i nord, og har tradisjon for å skaffe 
seg god oversikt over situasjonen der, gjennom 
kontinuerlig overvåking og etterretning.

Overvåkingen har både militær og sivil verdi, og 
skjer med en rekke virkemidler, i alle domener. 
Blant de viktigste er maritim patruljering med 
Orion P–3 overvåkingsfly, som fra sin base på 
Andøya har rekkevidde helt til Nordpolen. Disse 
er nå tenkt erstattet av Poseidon P–8, som 
Storbritannia vil kunne operere i deler av det 
samme området fra Skottland. USA har luftet 
tanken om igjen å bruke Keflavikbasen på Island.

USA bruker ubemannede farkoster (UAV) som 
supplement til bemannede, bl.a. Triton. Norge 
er med på investering i en tilsvarende kapasitet, 
Global Hawk, gjennom NATO.

Norge har også to etterretningsfartøy til havs, 
og kapasiteter på land, bl.a. spesialiserte enheter 
i Hæren og Sjøforsvaret. Langs kysten finnes 
fortsatt en radarkjede.

Nordområdene
Maritim overvåking
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ubemannede overvåkingsfly. Innen de definerte økonomiske 
rammer anbefaler FSJ å nedprioritere luftbåren, langtrek
kende undervannsovervåking og krigføring. Han anbefaler 
også at overvåkingsfly og ubemannede luftfartøy samles i 
en overvåkingsskvadron, som så samlokaliseres med QRA 
beredskapen på Evenes og at Andøya flystasjon nedlegges. 

Med en økning av rammene ut over det FS  definerte som 
minimum for et akseptabelt førstelinjeforsvar i FMR, er 
hans prioritet nr. 1 en ytterligere styrking av MPAplatt
formen, med videreført antiubåtkapasitet i «fullverdige 
maritime patruljefly». Dét har regjeringen gått inn for i sitt 
forslag til ny langtidsplan – med antatt anskaffelse av P–8.

Forsvarssjefen har anbefalt ikke spesifiserte ubemannede 
farkoster (UAVer), men Forsvaret har ikke vurdert store 
slike, som Triton. Dette er store maskiner med lang rekke
vidde og lengre flytid, større utholdenhet, enn Orion og 
Poseidon. 

Heller ikke den uavhengige ekspertgruppen går i sitt 
innspill inn i en slik løsning, når den tar for seg den av de 
fem funksjonene den anser som kritisk for forsvarsevnen, 
nemlig etterretning og overvåking. Den ser P–8 Poseidon 
som mest interessant. Andre land har tenkt annerledes. 
USA er naturlig nok blant disse, med ulike flytyper i drift. 
USA vil ha både bemannede P–8 og ubemannede Triton; 
Storbritannia har valgt P–8.

Flere tilnærminger
M A-oppgaven er tillagt Luftforsvaret. Når FS  anbefaler 
sin strukturløsning defineres denne som en luftforsvars
kapasitet. Naturlig nok. Og nokså villedende. Luftforsvaret 
driver med fly, og da hører vel overvåkingsfly hjemme der. 
Slik Luftforsvaret også driver med helikoptre – og disse 
derfor tillegges luftforsvarsstrukturen. Men slik Bellhe
likoptrene på Bardufoss åpenbart er en hærkapasitet er 
Orionmaskinene på Andøya en felleskapasitet: Ikke bare 

for Forsvaret, men for samfunnet. Og kanskje for alliansen 
– eller i hvert for fall enkelte allierte?

Nasjonal tilnærming
Maritim overvåking har både en militær etterretnings
funksjon og en sivil redningsoppgave. MPA et et tryg
gingsinstrument for sivilsamfunnet samtidig som det er 
et sikkerhetsverktøy for militærmakten. Uten de militære 
oppgavene ville løsningene vært andre – og langt billigere. 
Forsvaret har det største behovet, og Etjenesten er største 
bruker. Forsvarets behov – og den sikkerhetspolitiske, 
militære ambisjonen – er dimensjonerende for en nasjonal 
MPAløsning. Særlig undervannsdimensjonen; etterretning 
mot og angrep på ubåter.

Men når argumentene for en såkalt fullverdig maritim 
overvåking også legger så stor vekt på søk og rednings
funksjonen, hvorfor ses det ikke da på en deling av kost
nader med sivil sektor, og de deler av sivilsamfunnet som 
har størst direkte nytte av SAR? Med Justis og beredskaps
departementet? Med Nærings- og fiskeridepartementet? 
Med Miljøverndepartementet?

Internasjonal tilnærming
Maritim overvåking i nordområdene har stor verdi, ikke 
bare for Norge. Oppdatert informasjon herfra er noe av 
det mest verdifulle Norge og Forsvaret har å bidra med 
i etterretningssamarbeid med andre land. Norge leverer 
løpende informasjon om situasjonsbildet i nord: Til NATO, 
til enkeltland. De mest aktuelle bilaterale samarbeidspart
nere på det rent militære området er USA og  Storbritannia. 
Også i en sivil kontekst vil andre land ha interesse av 
samarbeid, ikke minst Danmark og Island. Ingen av disse 
har i dag langtrekkende MPA, men de har SARansvar for 
respektive sektorer i Arktis.

Samtidig som M A er en nasjonal kapasitet er det en fler
nasjonal ressurs som kan produsere verdifull informasjon 

«LO går mot Forsvarssjefens 
anbefaling om å legge ned og 
utfase P–3 Orion overvåkings

fly uten at dette erstattes av et like 
kapabelt strukturelement.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (2016) 

«Norge kan ha god nytte av 
UAV, men da som et supple
ment, slik som i USA.

Løytnant Anders Berge, Orion-pilot  
(Forsvarets forum, juni 2016) 

«Store UAVer har enorm 
rekkevidde og utholdenhet. 
De kan dekke hele Norges 

ansvarsområde [...] to ganger på én 
flyvning [...].

Øyvind K. Strandman, leder Luftmilitært 
Samfund (Avisa Nordland, 02.02.2016) 

«Vent noen år til den ube
mannede teknologien har 
kommet lenger. og forleng 

driften av P–3 til den må pensjoneres.
Harald Håvoll, NUPI-forsker  

(Forsvarets forum, juni 2016)
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for militær og sivil bruk – for flere. Den militære verdien 
for USA er eksplisitt påpekt av den uavhengige ekspert
gruppen. Den sier direkte at USA «må tilskyndes» å bidra 
økonomisk til en erstatning av Norges gamle Orion-fly. 
Altså en form for spleiselag, i det minste for anskaffel
sen av de amerikanske P–8, som gruppa vurderer som 
mest aktuell. Slik USA i sin tid, i avgjørende grad, bidro til 
å finansiere – . Fordi norsk etterretning i nord har vært, 
og fortsatt vil være, svært viktig for USA.

I Nordområdene er Norge det eneste landet som har 
 videreført en bemannet luftovervåking med sine P–3 
Orion. Danmark har ingen slike fly. Tyskland har, og vil 
videreføre P–3 – med fokus på Østersjøen. Nederland 
har kvittet seg med sine Orion. Storbritannia har avviklet 
sine Nimrod, men har snudd – og besluttet å anskaffe ni 

– -maskiner. Derved, framholder flere, kan kanskje briter 
(og andre) inngå i et nordatlantisk, flernasjonalt (trila
teralt?) samarbeid om patruljering av nordområdene? 
Spørsmålet ble aktualisert da det vinteren 2015/16 ble 
meldt om amerikansk interesse for å ta i bruk eflavik-ba
sen på Island, ti år etter at den ble lagt ned. Under øvelse 
Cold Winter 2016 hadde amerikanerne med seg P–8 til 
Andøya. Deretter var USA på befaring på Andøya og Eve
nes. USA er en åpenbar partner.

Storbritannia er en annen potensiell MPApartner når de 
får – . Allerede har USA og U  et samarbeid om mari
tim overvåking, hvor amerikanske Triton UAVer inngår 
sammen med de to lands bemannede fly. Et samarbeid 
mellom Norge og Storbritannia, med en blandet flåte, er 
framholdt som en mulig force multiplier av stor verdi for 
begge land – og for Alliansen, som kunne delta med å dele 
kostnader. Før USA bidro til anskaffelsen av Orion var Stor
britannia med på å bekoste MPAkapasiteten i det norske 
forsvaret. Det er dermed lang tradisjon for samarbeid om 
maritim overvåking. Smart defence i praksis. Fornuftig 
samfunnsøkonomi.

Et flernasjonalt samarbeid kan omfatte utdanning, ved
likehold, øvelser og trening – så vel som operasjoner, 
kanskje sågar fra en felles base. Britenes Nimrod var ofte 
på Andøya. Samtidig: Økt militær aktivitet i nord kan øke 
spenningen. Norsk virksomhet vil mest være del av en 
normaltilstand. Ekspertgruppen framholder at fordi Norge 
har så gode kapasiteter for etterretning og overvåking i 
nordområdene «er det lite behov for at andre vestlige land 
selv skal drive innsamling med fly og overflatefartøyer i 
nord, nær opp til Russland». Den tar derfor til orde for en 
effektiv arbeidsdeling som bidrar til lavspenning i nord. 
Ubemannede – og ubevæpnede – droner, om de så kommer 
fra andre land, vil formodentlig ha en mindre spennings
skapende effekt enn våpenbærende plattformer, men også 
mindre avskrekkingseffekt.

Den største militære verdien av MPA for Norge er etter
retning til våre allierte. For USA har informasjon om 
russiske flåtebevegelser i nord stor strategiske verdi. For 
Storbritannia er det maktpåliggende å være orientert om 
bevegelsene til russiske marinefartøyer for å beskytte sine 
egne strategiske ubåter. Det samme synes å gjelder for 
Frankrike. Og det handler ikke så mye om Nordsjøen og 
Nordområdene som sådan. Men om at Russland derfra kan 
beskyte mål over store avstander. Og at det er Norge som – 
geografisk og politisk – er best plassert for å skaffe denne 
vitale informasjonen, lengst øst – og under vann. Alle kan 
sende sine plattformer hit – som kartillustrasjonen viser. 
Men ikke uten at spenningen stiger.

«Amerikanerne vil vite mest 
mulig om det som skjer på 
russisk side. [...] Norge [er] en 

sentral lyttepost for amerikanerne i 
nord.

Kommentator Sverre Strandhagen 
(Dagens Næringsliv, 16.03.2016)

«The establishment of a Nor
wegian Forward Operating 
 Location for RAF P–8s, logi

cally at Andøya Air Base, could be 
done at little cost [...].

Air Commodore Andy Fryer  
(Luftled, 1/2016)

«En sterk norsk etterretnings
kapasitet vil også i fremtiden 
utgjøre et vesentlig bidrag til 

norsk så vel som amerikansk  sikkerhet. 
[...] USA må tilskyndes til å bidra økon
omisk til anskaffelsen av nye mari
time patruljefly når P–3 Orions levetid 
utløper om noen år.

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge:  
’Et felles løft’ (2015)

Se også artiklene:
II.5  Totalberedskap for forsvarsevne
II.11 Nasjonal trygghetsindustri
III.4 Terskelforsvaret
III.6 Allianseforsvaret
III.8 Teknologiforsvaret
IV.4 Samlet styring
V.A Intervju med Haakon Bruun-Hanssen
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Forsvarskompetanse: 
Kritiske krav, 
kritisk kjerne
To tiår med omstilling og modernisering 
– og sterk reduksjon – har gjort Forsvaret 
mer spisset: Og mer kompetent som 
militær organisasjon, mer troverdig som 
krigsforebyggende terskel; som instrument 
for å skape sikkerhet, avskrekke en 
motstander og å forsvare landet? Forsvaret 
er kompetansekrevende, og kompetansen 
er til dels forsvarsspesifikk, produsert i og av 
en struktur – som kan være hvor liten for å 
gi den nødvendige kompetanse? Forsvaret 
er ikke – og kan ikke – lenger være så godt 
som selvforsynt, men hvor mange oppgaver 
kan settes ut til sivile leverandører, hvor liten 
kan den kritiske kjernen være, uten at det 
går ut over forsvarsevnen, stridsevnen – 
utholdenheten? Hvis forsvarsutviklingen i stor 
grad er økonomidrevet og privatiseringen blir 
mer og mer ideologidrevet, hva skal da drive 
fram troverdig stridsevne? Dessuten: Er ikke 
også kvantitet en kvalitet? 

III.12 Kompetent volum

Forsvaret er en svært kompetansekrevende 
virksomhet. Med kompetansekrav som 
 spenner vidt, fra ordinære driftsoppgaver til 
operativ spesialisering. Forsvaret er en mye 
mindre organisasjon enn før – mindre enn hva 
forsvarlig er, på flere måter: Av hensyn til 
 forsvarsevne, og personellet.

Militærmakt er kompetansekrevende. Forsvarsmakt er 
ressurskrevende. Hvor den viktigste ressursen er med
arbeiderne. Dét gjentas i politiske uttalelser og ved 
festlige anledninger. Og er helt riktig: Medarbeidere er den 
viktigste enkeltressurs i forsvarsstrukturen; uten dem og 
deres kunnskaper, motivasjon og dyktighet vil ikke For
svaret kunne løse sine oppgaver. Men hvor liten kan denne 
ressursen være, for å opprettholde både nødvendig kom
petanse og robuste fagmiljøer, tilstrekkelig fleksibilitet og 
utholdenhet? For også ressursen personell skal det spares 
inn på. Færre skal gjøre mer. Og mer skal gjøres utenfor 
Forsvaret selv: Store, og stadig større, deler av oppgavene 
er satt ut: Outsourcet, privatisert.

Strukturen blir redusert – og den blir sårbar. Både fordi 
den blir mindre, og mindre selvberget. Med mindre, og 
mindre solide, kompetansemiljø. Forsvaret er redusert 
– og er blitt mindre synlig. Redusert volum har gått ut over 
tilstedeværelse, som både svekker terskeleffekten og tyde
ligheten for folket. Færre inne til førstegangstjeneste, færre 
ansatte og færre anlegg: Et redusert volum svekker også 
kontakten – kontrakten – mellom folk og forsvar.

Forsvarsstrukturen som et system av systemer er i hoved
sak ganske statisk, med et sett helt nødvendige komponen
ter og kapasiteter som alle krever sin spesialkompetanse så 

vel som samlet systemkompetanse. Forsvarets organisasjon 
har derimot vært underkastet enorme endringer – og blir 
stadig omstilt. Også kompetanseproduksjonen. Regjeringen 
synliggjør i sitt forslag til ny langtidsplan hastverk for å gå 
videre med en utdanningsreform – nesten før ny befalsord-
ning er implementert, og langt mindre erfart. Forsvarssjefen 
har det også travelt, og vil tilrå «en forenkling og samling 
av utdanningsvirksomheten», basert på en studie så snart 
erfaringer med ny militær ordning er høstet – innen 2020. 

Forsvarets utvikling er i stor grad økonomidrevet. Det 
preger også utviklingen av kompetanse, og de forslag til 
utdanningsreformer som er luftet, og til dels foreslått. 
Det skal effektiviseres, det skal spares. Det kan alltid 
spares – til et visst punkt, før det går ut over kvaliteten, 
og dermed: ompetansen, evnen. Det skal spares for å 
tilføre den såkalte spisse enden – den operative delen av 
virksom heten – større ressurser. Hvor den viktigste res
sursen altså er medarbeiderne, og enda mer spisset: Deres 
kompetanse; særlig deres operative kompetanse. Som er 
bygd opp gjennom befalsskole og krigsskole, og operativ 
erfaring, som ikke tilbys av andre enn forsvarsmakten. 
Og enda mer den skole som årelang tjeneste i avdelinger 
og staber er. Som produserer militær realkompetanse: 

rigens håndverk og militært lederskap. Som ikke leveres 
av sivile universiteter.

Komplett kompetanse
Forsvaret er en krevende kompetanseorganisasjon, med 
behov for helt unik spisskompetanse på flere områder. 
Særlig knyttet til operativ virksomhet, med ekstreme kom
petansekrav både til planlegging og utførelse, og framfor 
alt til ledelse på alle nivåer. Men heller ikke å glemme: 

ompetanse – med ikke minst erfaring – i ulike deler av en 
kompleks støttevirksomhet.
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«Det å legge de ulike krigs
skolene under en felles hatt vil 
resultere i at grensjefene vil 

miste kontrollen over faginnholdet, sett 
i forhold til et marginalt innsparings
potensial.

Generalmajor Rune Jakobsen,  
GIH (Norges Forsvar, 3/2015)

Forsvaret trenger særdeles sammensatt, og til dels 
svært spesialisert, kompetanse – som i utstrakt grad kun 
kan produseres av og i organisasjonen selv: Dels ved 
formell utdanning, mest ved faktisk erfaring; gjennom 
operasjoner.

Kompetansen er faglig sammensatt, og kapasiteten 
leveres både av militært og sivilt personell, både av egne 
ansatte og andre. Kjernekompetansen, vesentlig knyttet 
til planlegging og gjennomføring av operasjoner, finnes 
– og må finnes – innad i Forsvaret selv, om enn støttet av 
andre. 

Kompetansen finnes hos mennesker og i miljøer. Militær 
ledelseskompetanse kan kun produseres i en militær 
organisasjon – og kompetanse over et visst nivå, som 
også representerer en nasjonal evne til å lede egne og 
allierte styrker, forutsetter et visst volum på strukturen 
og kompleksitet på systemene. Volum – skapt av stående 
styrker og reserver – er en forutsetning for utholdenhet, 
men også en bidragsyter til folkelig forankring.

Kritisk kompetanse
Erfaring og volum

MENNESKER

MILJØER

FORSVARETS
KJERNEKOMPETANSE
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«Militært personell skal 
 kunne løse oppgaver og ut
øve ledelse i svært krevende 

situasjoner.
Prop. 151 S: ’Kampkraft og bærekraft’ (2016)

«[...] de som skal lede soldater i 
krig, må vi utdanne selv.

Generalmajor Rune Jakobsen,  
GIH (Norges Forsvar, 3/2015)

«For å redusere utdannings
kostnadene må Forsvaret 
 endre måten utdanning 

leveres på.
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen;  

Pressemelding (FD, 04.07.2016)

Forsvaret er en driftsorganisasjon. Mye av den daglige 
driften skiller seg ikke avgjørende fra andre fagspesifikke 
og kompetansekrevende virksomheter. Forvaltningen er 
uhyre viktig, men ikke den mest unikt kompetansekritiske. 
Forvaltning skjer i alle ledd, med kombinert militær og 
sivil kompetanse og bemanning.

Forsvaret er en kamporganisasjon. Mesteparten av den 
operative virksomheten er helt unik, og skiller seg også 
klart fra annen beredskapsbasert virksomhet. Operasjo
nene er spesielle av flere årsaker, mest av alt fordi de, i 
ytterste konsekvens, innebærer systematisk voldsutøvelse 
– med ekstreme krav til soldatferdigheter og lederskap.

ompleksiteten er krevende. Følgelig må kompetanseut
vikling i en militær organisasjon ha et til dels svært langt 
perspektiv, på samme måte som struktur og materiell
siden må ha lange tidshorisonter. Sivil virksomhet er for 
en stor del konjunkturdrevet. Militær kompetanse er i 
hovedsak konstant som størrelse: Den må være komplett 
for å fylle en kompleks struktur. For en militær struktur 
endres ikke over natta. Det vil si, den kan raseres i løpet av 
et landsmøte eller en stortingsbehandling, men den tar en 
generasjon å skape – og i verste fall: gjenoppbygge.

Forsvaret trenger strategisk kompetanseplanlegging og 
systematisk medarbeiderutvikling, til rekruttering og 
utdanning, men også til kultur og holdninger. Med kost
nadskrevende utdanning av nøkkelpersonell – produksjon 
av virksomhetskritisk kompetanse – er det desto vikti
gere med individuell karriereplanlegging og oppfølging, 
samt optimal tilrettelegging for den enkelte medarbeider 
og ulike faggrupper, med oppbygging og videreføring av 
sterke miljøer. Det trengs trygge og forutsigbare rammer 
for medarbeiderne: for tjeneste og karriere, med tilsetting 
og lønnsforhold, så vel som andre former for ivaretakelse, 
ikke minst familiepolitikk, og systematisk oppfølging av 
veteranene – etter behov.

Militær kompetanse 
Forsvaret har, og må ha, unik kompetanse. Ferdigheter 
og erfaring som bare militærmakten selv kan produsere, 
vedlikeholde og utvikle. Fra grenspesifikke befalsskoler 
og krigsskoler, med en felles stabsskole – i godt samarbeid 
med andre lands militærakademiske institusjoner så vel 
som sivile læreanstalter. Og med den operative strukturen 
som den mest verdifulle av alle utdanningsinstitusjoner, 
hvor militære ferdigheter ikke bare utvikles, men stadig 
testes. Derfor må svært mye av befalsutdanningen – inklu
sive krigsskolene – være tett knyttet til forsvarsgrener og 
troppearter, før den fellesoperative dimensjonen legges til. 

Dette handler ikke kun om kompetanse; det er samtidig et 
spørsmål om kultur. Også den er – bokstavelig talt – livs
viktig. Og kulturens iboende holdninger, med et umistelig 
etisk grunnsyn som fundament for militær lederskap, 
formes ikke minst hos kadettene på krigsskolene. Som 
regjeringen ønsker å samle under én ledelse, sammen med 
de øvrige høyskolene i Forsvaret, dog uten å gå så langt 
som konsulentselskapet Mc insey anbefalte: Slå de helt 
sammen som i Danmark – for å spare penger.

Militære operasjoner, med sine krav til spesialisering og 
spisskompetanse, er uhyre krevende – på mange plan – og 
forutsetter kompetanse innen områder som det tar svært 
lang tid å utvikle. Særlig gjelder dette ledelse på høyt 
nivå, og som krever en kompetanse som kun kan erverves 
gjennom årelang erfaring – fra flere områder og på stigende 
nivåer. En brigadesjef, fartøysjef eller luftvingsjef; en felles
operativ styrkesjef eller en etterretningssjef rekrutteres 
ikke fra en stor ressurspool. De skaffes ikke når det plutselig 
dukker opp et behov. Det tar ikke år, det tar tiår å utdanne 
ledere og forberede lederskap på disse nivåene. Det er ingen 
snarveier, bare en lang og krevende tjenestevei. Få virksom
heter krever mer sammensatt systemkompetanse enn det 
en brigadesjef – eller enda mer: en fellesoperativ sjef – må 
ha bygd opp gjennom lang og bred erfaring.



131FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016) DEL III: FORSVARET

«Styrket beredskap og økt 
reaksjonsevne og utholdenhet 
krever større personellressurser, 

når ansatte samtidig skal ivaretas på 
tilbørlig måte.

LO:  ‘Styrking av Forsvaret  
– sikring av samfunnet’ (04.04.2016)

«LO vil påpeke at det i kompetan
semeldingen var fokus på alle 
grupper av Forsvarets ansatte 

og ikke kun militært personell slik som 
i den fremlagte proposisjonen. Her 
omtales sivilt tilsatt personell med sivil 
kompetanse kun der hvor det anses rom 
for effektivisering/rasjonalisering.  
 
LO setter derfor spørsmålstegn ved om 
sivile stillinger er på vei ut av Forsvaret.

LO: Høringsinnspill til Stortinget (12.08.2016)

Med redusert volum og nedbygd struktur blir det et større 
numerisk misforhold mellom antall stabsoffiserer på den 
ene siden og troppsbefal og menige soldater på den andre. 
Samtidig blir det en for stor støttestruktur i forhold til den 
operative virksomheten. Realitet eller myte? Påstand – og 
påskudd til rasjonalisering, framstilt som modernisering? 

revende systemer fordrer høy kompetanse. Spisskompe-
tanse krever erfaring. Som tar tid å produsere, og som 
i mange tilfeller fører til høye grader. Både struktur og 
operasjonsplanlegging krever høy kompetanse bygd på 
bred erfaring. Det trengs mange også i sentrale staber 
og støttestrukturer, inklusive i Forsvarsdepartementet, 
ved Forsvarets operative hovedkvarter og i Forsvarets 
logi stikkorganisasjon – i fred. Hva så ved krig? Hva med 
ut  holdenhet? Da trengs de som finnes, hentet fra der de 
måtte være. Og flere til.

ompetanse i Forsvaret er vesentlig et faglig spørsmål, 
men den har også politisk betydning. ompetanse, og fram
for alt operativ erfaring på de øverste ledelsesnivåer, med 
evne til å lede større forband, sier noe både om nasjonens 
militære evne og politiske vilje, og om prioritering av for
svarsmakten. 

Et nasjonalt, fellesoperativt forsvar krever ledelseskom
petanse på høyt nivå. Da må det finnes strukturer med et 
volum og systemer med en kompleksitet som kan produ
sere disse lederne: militære sjefer med teoretisk kunnskap 
og operativ erfaring. En for redusert forsvarsstruktur gir 
ikke erfaring på et tilstrekkelig krevende systemnivå. Det 
må en brigade til for å produsere brigadesjefskompetanse. 
Brigaden er nå høyeste operative ledelsesnivå i landfor
svaret: napt nok til å produsere ledelse for større nasjo
nale styrker, og for lite til å lede større styrker med alliert 
forsterkning. Forsvaret av Norge blir mer og mer avhengig 
av alliert unnsetning – og Forsvarets øverste ledere blir 
dårligere og dårligere i stand til å lede større styrker. Føl
gen er at vi vil miste evnen til å lede flernasjonale, allierte 

operasjoner på egen jord – til eget forsvar. Derved svekkes 
den nasjonale kontrollen også over det nasjonale forsvaret. 
Dermed blir vi stadig mer prisgitt alliert ledelse.

Videre har nasjonal ledelseskapasitet betydning for hvil
ken rolle Norge kan ha i internasjonale militære operasjo
ner, og den posisjon vi kan få i internasjonalt samarbeid. 
Militær kompetanse, gjennomgående, og spesielt på høyt 
nivå, bygger troverdighet og inngir tillit, og innvirker 
derfor på posisjonen i internasjonale fora. Faglig anerkjent 
kompetanse, basert på politisk vilje og militær evne, øker 
Norges muligheter til å bekle sentrale posisjoner, både i 
alliansen og i flernasjonale styrker. Denne ledelseskom
petansen er ikke bare knyttet til den enkelte offiser; den 
er direkte knyttet til den militære strukturen og Norges 
militære troverdighet – tuftet på både politisk vilje og 
militær evne. 

Sivil kompetanse 
Forsvaret trenger – og bruker – i utstrakt grad sivil, ikke 
militær fagkompetanse, både i egne rekker og fra utsiden. 
Den sivile del av medarbeiderkorpset er mindre synlig og 
mindre kjent, men ikke mindre viktig. 

En rekke stillinger, mest av alt innen forvaltning, som 
tidligere var besatt av militært personell, er åpnet for sivile 
eller de er omgjort til sivile. Det har i hovedsak styrket 
både den militære og sivile fagkompetansen, og i sum 
forbedret Forsvaret som organisasjon. Samtidig er enkelte 
administrative og forvaltningsmessige funksjoner en 
naturlig og nødvendig del av den militære strukturen, idet 
de må løses som del av en operasjon, og derfor mest bekles 
av militært personell. 

Sivil kompetanse er mye benyttet i forsyning og til ved
likehold, bl.a. ved lagre og verksteder. Også her kreves 
spesialisert kompetanse, som det tar år å utvikle. Og som 
i utstrakt grad må beholdes innad i Forsvaret, hos både 
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«En arbeidsplass som tærer 
på sine ansatte, gjennom 
arbeidstider, arbeidssted og 

risiko, trenger ordninger som vedlike
holder slitasjen det påfører.

Kadett ved KS, Ivar Borge Nore 
(Befalsbladet, 2/2016)

sivile og militære medarbeidere, fordi det er kritisk i en 
krise, under en operasjon.

Hvorfor skal så Forsvaret holde seg med eget renholds
personell? En svært så sivil funksjon, en tjeneste som ikke 
er kompetansekritisk og som kan leveres av sivile selskap. 
Omvendt: Hvorfor i all verden skal ikke Forsvaret – etter 
alle år – lenger ansette og avlønne egne renholdere?

Renhold er ikke en operativ militær tjeneste. I likhet med 
andre service og støttefunksjoner, må det like fullt til for 
å få forsvarssystemet til å funksjonere. Mange funksjoner, 
en rekke ikkeoperative oppgaver, er satt ut – outsourcet. 
En del har vært fornuftig; ikke alt. For å fortsette privatise
ringen av offentlige oppgaver, hvor militærmakten er den 
aller  fremste, må det utvilsom fornuft til. Ideologisk  drevet 
privatisering har i seg selv ingen fornuft, aller minst i en 
militær struktur. Og enda mindre når det ikke er åpenbart 
regningssvarende; når det ikke en gang kan regnes hjem 
som en reell innsparing og effektiviserings gevinst, annet 
enn på antall stillingshjemler. Som selvsagt kan regnskaps
føres som gevinst, så lenge en styrer på årsverk.

enhold er viktig, men ikke viktigst. Like fulle prinsipielt 
viktig, bl.a. for å synliggjøre hvor det må settes en grense: 
Som definitivt går ved overgangen fra fredsstruktur til 
krigsstruktur. Når basen lukkes, men fortsatt må driftes 
– også av sivile, inklusive av renholdere. Hva er da mest 
betryggende, sikrest – i dobbelt forstand? Egne, langvarige 
medarbeidere eller innleide, ofte på korttidskontrakt? 
Som man knapt rekker å sikkerhetsklarere før de skiftes ut?

Forsvaret bruker, må bruke og skal bruke sivile kontrak
tører til en rekke oppgaver. Kanskje i enda større grad enn 
i dag, ikke minst innen logistikk. Men i så fall fordi det 
er fornuftig, og fordi det ikke er realistisk eller regnings
svarende at Forsvaret selv skal levere en like god tjeneste. 
Men også her går det grenser, på flere måter: 

Hvor langt skal Forsvaret slippe sivile leverandører inn i 
den operative virksomheten; hvor avhengig kan man gjøre 
seg av sivile kontraktører – i verste fall på bekostning av 
egen kompetanse og kapasitet? I praksis trenger det ikke 
være noen grense; ikke ved basen, ikke en gang i opera
sjonsrommet. I prinsippet bør det være grenser, og da ikke 
nødvendigvis knyttet til sikkerhet; den kan ivaretas. Men i 
forhold til Forsvarets egen kompetanse, egen kjernekom
petanse og kritiske kapasitet. Den må aldri kommer under 
et visst nivå. Samtidig som sivile leverandører eventuelt 
overtar enkelte oppgaver, kan det meget vel være at For
svaret trenger å styrke sin egen bemanning på det samme 
feltet: både for å ha bestillerkompetanse og utøve kvali
tetskontroll, og – enda viktigere – for å bibeholde operativ 
evne i konflikt og krig.

Mye av den ikkemilitære fagkompetansen i Forsvaret er 
skapt i og av strukturen, særlig den som er av mer teknisk 
art, knyttet til materiell og vedlikehold. Også dette kunne 
settes bort, men kan – av operative hensyn – likevel ikke 
settes bort, lenger enn til et visst punkt. Forsvarets kritiske 
kompetanse må finnes i egen organisasjon, med tilstrek
kelig volum til å sikre utholdenhet. Brukt av sivile leveran
dører må styrke forsvarsevnen, ikke svekke den.

Forsvarets volum 
Forsvaret er i avgjørende grad teknologidrevet. Det samme 
synes forsvarspolitikken å ha blitt. Da Forsvarssjefen i 
2014 fikk i oppdrag å utarbeide sitt fagmilitære råd, ba 
forsvarsministeren eksplisitt om en fortsatt utvikling av et 
moderne og høyteknologisk forsvar. Noe annet skulle bare 
mangle. Men oppdraget mangler en annen tydelig dimen
sjon: Hvilket volum må et norsk forsvar ha? Ikke bare 
for å sikre den kompetanse og kapasitet, beredskap og 
utholdenhet som etterlyses for å løse oppdrag, men også 
for å skape – opprettholde – den nødvendige forankring 
i folket? Dette ble det ikke bedt om noen vurdering av. 
Forsvarssjefen ga da heller ikke råd, ut over å anbefale en 
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«Det legges til grunn at dagens 
ordning med reservestyrker 
for operative enheter videre

ut vikles, og at hver gren disponerer, 
trener og øver sin egen reserve i styrke
strukturen.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015)

styrket reserve. Den uavhengige ekspertgruppen tok heller 
ikke opp spørsmålet om volum. Men spørsmålet kan knapt 
være irrelevant? 

(Og har ikke Stortinget nokså nylig innført virkelig allmenn 
verneplikt, som jo langt fra blir reell så lenge inntaket til 
førstegangstjeneste er så liten? Som skyldes at Forsvarets 
volum er så lavt, og at det fortsatt er Forsvarets behov, dvs. 
FS s oppdrag, som bestemmer inntaket?)

Med den kalde krigens slutt skulle en fredsdividend tas ut. 
Forsvaret ble redusert; i en dels øyne i realiteten rasert. 
Omstillingen – også en reduksjon – var helt nødvendig. 
Omstilling vil være et vedvarende fenomen. Men ikke i form 
av reduksjon; aller minst av samlet volum. Forsvaret har for 
lengst nådd et minimum av bemanning – og av inntak til 
førstegangstjeneste. Det svært reduserte volumet skaper 
problemer først og fremst på tre, og til dels fire, områder: 

For det første har Forsvaret svært liten utholdenhet. Det 
gjelder først og fremst ved krise og krig i Norge, når det 
nasjonale førstelinjeforsvaret må holde ut til alliert unn
setning kommer, for å opprettholde terskelen. Til dette 
kommer mangelfull evne til å stille ønskede bidrag til 
internasjonale operasjoner, inklusive NATOs reaksjons
styrker. Og til at særlig den nasjonale landmilitære evnen 
sterkt svekkes når en del av den minimale strukturen er 
ute av landet på oppdrag. 

For det andre er viktige kompetansemiljøer i Forsvaret 
blitt så små at de er på grensen til sammenbrudd, og på 
enkelte områder vanskelig lar seg videreføre med gjel
dende struktur. ompetanse erverves ikke kun av indivi
der. Den institusjonelle kompetansen skapes og utvikles 
– og må bibeholde – i fagmiljøer, ikke minst for å kunne 
brukes i operasjoner. Sterke fagmiljøer, som skaper bære
kraftig kompetanse, forutsetter minimumsvolumer som i 
dag er underskredet.

For det tredje er kompetansenivået i store deler av For
svaret under sterkt press, ikke minst i en sterkt redusert 
marine og en minimal hær. Det krever et visst volum for 
å skape den struktur som må til for å produsere militære 
ledere på høyere nivå, som både skal kunne lede egne og 
andre styrker i felles operasjoner – hjemme og ute, og som 
har kompetanse til å fylle sentrale stillinger i nasjonale og 
internasjonale staber, framfor alt i de militære etater som 
ligger under Forsvarsdepartementet.

Dermed fører et kritisk lavt volum til flere utfordringer, 
både knyttet til å utvikle strukturen og lede den i strid. 
Dette svekker evnen til situasjonsbedømmelse som grunn
lag for militærfaglig kompetente råd til politisk ledelse, 
og Forsvarets evne til å planlegge og lede fellesoperasjo
ner på operasjonelt nivå. Lavt volum, som fører til for lav 
kompetanse, reduserer kvaliteten innen styrkeplanlegging, 
anskaffelse og vedlikehold av materiell; den undergraver 
kvaliteten på den militærfaglige utdanningen, og særlig 
innen fellesoperativ planlegging og ledelse. Den svekker 
også muligheten til innflytelse i NATO. 

(En  fjerde dimensjon ved omstillingen de siste tiår, er 
at mens den har styrket Forsvaret som instrument, har 
prosessen til dels svekket Forsvaret som institusjon: Dts 
posisjon i samfunnet er endret: Båndene mellom folk og 
forsvar er svekket, og med det grunnlaget for forsvar
svilje). 

Selv om volum i seg selv ikke nødvendigvis er avgjørende 
for operativ evne, gir det seg nedre grenser, i forhold til 
personell så vel som materiell, for både gjennomgående 
utdanning og operasjon, og særlig når disse omfatter 
operasjoner ute. For at systemene skal funksjonere, og for 
eksempel Hæren kontinuerlig skal kunne levere, dvs. både 
utdanne og operere, må det være tilstrekkelig med med
arbeidere til at hjulene går rundt på en forsvarlig måte: 
Forsvarlig for medarbeideren (med familie) som individ, 
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forsvarlig for Forsvaret som system og struktur, forsvarlig 
for Norge som nasjon og samfunn. For at systemet skal gå 
rundt og Forsvaret skal kunne løse mer langvarige opp
gaver, både i utdanning og operasjon må belastning på 
medarbeidere og kompetansemiljø, holdes på et aksep
tabelt nivå. 

Det gjør ikke regjeringen i sitt forslag til ny langtidsplan. 
Der legger den opp til fortsatt interneffektivisering, 
inklusive gjennom en personellreduksjon på rundt 1400 
årsverk. Til sammen skal nærmere 40 milliarder kroner 
spares inn i tjueårsperioden. Det er ikke bare oppsiktsvek
kende, det synes uansvarlig: Forsvaret har gjennom alle de 
omstillinger som er gjennomført snudd hver eneste stein, 
presset enhver sitron, i den hensikt å kunne modernisere 
og effektivisere. Hvor er det, på forsvarlig vis, mer å hente? 
Hvor mye kan effektiviseres, ikke minst på personellsiden, 
uten å kompromittere kompetansen og svekke forsvars
evnen? 

Hvor liten kan en hær være, for å kunne produsere trover
dig landmakt? Den kan ikke være så minimal – under en 
fullverdig brigade – som den norske, like lite som den kan 
fratas dedikert helikopterstøtte.

Forsvaret trenger flere medarbeidere, ikke færre. Med
arbeiderne er Forsvarets mest verdifulle ressurs – som 
det drives rovdrift på. Undersøkelser viser at hver ansatt 
i gjennomsnitt jobber 1,4 årsverk. I operative stillinger 
har tallet vært enda høyere. Heretter skal altså enda færre 
løse de samme oppgaver; altså i realiteten produsere enda 
mer per årsverk. Denne belastningen sliter ikke bare på de 
ansatte, deres avdelinger og familier, den sliter også ned 
forsvarsevnen. Ikke bare må årsverksstyringen opphøre og 
reduksjonen stansen. Antall ansatte må økes.

Forsvarets fredsstruktur – med medarbeidere – skal pro
dusere forsvarsevne. Ved krig skal den omsettes i praksis. 

Forsvarskonseptet består av en krigsforebyggende terskel 
som skal holdes av et nasjonalt førstelinjeforsvar, til alliert 
unnsetning kommer. Noe som vil ta tid. Hvilket tilsier at 
det nasjonale forsvaret må ha en viss utholdenhet – som 
igjen innebærer et volum større enn dagens. 

Mobiliseringsforsvaret er avviklet, men mobilisering kan 
iverksettes – bl.a. av reservestyrker. Slike finnes, med 
størst volum i Hæren, men blir ikke øvd. Den korteste 
veien til økt volum og utholdenhet er å styrke reservene, 
både i antall og aktivitet. I tillegg må Heimevernet opprett
holde sitt volum, og styrke innsatsstyrkene.

«Det bør opprettes en ny hær
reserve basert på alle som for 
eksempel har vært gjennom 

Telemark bataljon og oppdraget i 
 Afghanistan de siste 10 årene. 

Venstres landsstyre (16–17.10.2015)
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Veteraner: 
Felterfaring med 
samfunnsverdi
Etter at vi som samfunn først erkjenner 
nødvendigheten av å holde oss med et militært 
forsvar, er vi tydelige på å anerkjenne innsatsen 
til våre soldater, både for verdifull tjeneste 
hjemme og deltakelse i krevende operasjoner 
ute? Evner samfunnet vårt å se verdien av 
soldatenes innsats i tjeneste, og verdien 
veteranene har med seg – til mange slags 
oppgaver, i ulike samfunnssektorer, ikke minst 
i innsats for sivil sikkerhet? Og ikke minst: Etter 
at soldatene har stilt opp for oss, på nasjonens 
vegne; er vi klare for at samfunnet stiller opp 
for veteranene – når de trenger det, og der de 
trenger det? Ser vi også at veteraner finnes 
fra andre sektorer – med verdi for samfunnets 
trygghet?

III.13 Verdifulle veteraner

Forsvaret og andre tryggingsinstrumenter 
produserer verdifull kompetanse. Mye av den 
finnes hos folk som har avsluttet sin aktive tje
neste: hos veteraner. Fra militære operasjoner 
og annen operativ innsats. Veteraner – unge 
som gamle – trenger anerkjennelse. Den beste 
verdsetting er å bli brukt.

Veteran er en positiv verdsetting, ikke en diagnose. 
Veteranspørs målet er satt tydeligere på den politiske 
dagsorden det siste tiåret enn i de foregående femti. For 
forsvarsveteraner ble det tatt et krafttak med St. meld. 
nr. 4 (200 –200 ): Veteranmeldinga. Her er begrepet 
knyttet til «personell som på vegne av den norske stat har 
deltatt i en militær operasjon». Definisjonen er åpen, men 
det tenkes internasjonale militær operasjoner. Et fokus 
som trengs, etter at hundre tusen kvinner og menn har 
tjenestegjort i slike. 

Samtidig har mange flere deltatt i  operasjoner hjemme, år 
etter år – med betydelig belastning særlig under den kalde 
krigen. 

I et trygghets og totalberedskapsperspektiv må veteran
begrepet utvides, og inkludere personell som har tjeneste
gjort i andre tryggingsvirkemidler, ikke minst nødetatene. 
Til felles har de, at de har tjenestegjort i krevende stillin
ger – i operative settinger – som har gitt verdifull erfaring 
for et tryggere samfunn. De skjønner hva beredskap er, hva 
innsats krever: hva som må til.

Verdifull kompetanse
Bedre beredskap for et tryggere samfunn – totalberedskap 
– krever personell med felterfaring, fra forskjellige organi

sasjoner, med forskjellig fagkompetanse. Enten de fortsatt 
er i operativ tjeneste eller trekkes på som ressurspersoner 
i ettertid har de verdi: som kompetente veteraner. Enten 
det er i en militær eller annen uniformert struktur, eller i 
næringsliv og organisasjonsliv. Enten det er som ansatte, 
engasjerte eller frivillige.

Beredskap handler mye om bevissthet; om holdninger 
så vel som ferdigheter. For å bygge totalberedskap trengs 
personer med bevissthet om og erfaringer fra beredskap 
– både for å overføre holdninger og å lære bort kunnskap. 
Enten det er i en kommune eller en bedrift, overfor skole
elever eller vernepliktige. Veteraner trengs i uniformerte 
reservestyrker og frivillige organisasjoner – for å bidra til 
trygge lokalsamfunn. 

Verdsatt innsats
Forsvarets veteraner har fått – og får – for liten anerkjen
nelse for innsatsen. Dels fordi de internasjonale opera
sjonene har vært for dårlig forstått og lite verdsatt – også 
i Forsvaret; dels fordi samfunnets forståelse for militær
maktens betydning har sunket. Verdien av veteranenes 
innsats for å verne om våre felles verdier, ute og hjemme, 
må minnes om – like mye i dag som under den kalde 
 krigen.

En del veteraner fra operasjoner ute sliter med helse
skader, ikke minst posttraumatisk stress. Sykdom som har 
vært dårlig forstått; soldater som har vært sviktet – av 
det samme samfunnet de stilte opp for. Verdsetting av 
inn satsen er én måte å stille opp for veteranene på. Én av 
flere, inklusive et tilpasset støtteapparat og selvfølgelige 
erstatninger.
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Del IV: STYRINGEN

Trygghet for innbyggerne og sikkerhet i samfunnet er det helt  overordnede 
 politiske mål i et demokrati. Stortinget er vårt øverste demokratiske organ;  

kan vi være betrygget over at det er i stand til å sikre trygghet?

Stortinget har, som lovgivende, bevilgende og kontrollerende  myndighet,  
et helt overordnet styringsansvar. De øverste folkevalgte skal håndtere en rekke 

 krevende saker, men har en begrenset faglig kapasitet.  

Har vi som samfunn god nok 
 styring over ressursene; får vi den 
tilsiktede effekt?

Har våre folkevalgte god nok 
kunnskap om og kontroll med 
 tryggingsvirkemidlene?

ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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«Styringsmetoder som bidrar 
til smal og sektorvis målopp
nåelse for enkeltvirksomheter 

må unngås.
NTL: ’Markedsstyring i staten’ (2011)

«[Målstyring] er i realiteten [...] 
en teologi mer enn en ideolo
gi, fordi rasjonalitet og logikk 

anses som uvesentlig.
General (P) Sverre Diesen,  

NTL-konferansen (mars 2014)

styring; en sentralisert, systemorientert og 
systematisert anvendelse av virkemidler – 
gjennom planlegging, prosedyrer og pålegg, 
og ved hjelp av ledelse og logikk, kontroll og 
korrigering – for å nå fastsatte mål. 

IV.1 Styring av ressurser

STYRING: Ethvert samfunn – enhver gruppe, 
 organisasjon, nasjon – trenger, og vil som 
 oftest ønske seg, gode ledere. God ledelse 
 tuftes på verdivalg og strategi, men må sam
tidig bidra til klok styring i valgt retning. 
 Særlig må  fellesskapets ressurser styres godt, 
mot forståtte mål.

Styring og ledelse holdes gjerne opp mot hverandre. Men 
er to tilnærminger til og mekanismer for det samme: Å nå 
mål. For å føre en båt eller en bil mot fastsatt destinasjon 
må det brukes et ror og et ratt. Det må styres. For å diri
gere et individ eller en gruppe mot et oppgitt mål må det 
brukes kunnskap og kløkt. Det må ledes. Ledelse og styring 
skal bidra til at mål nås, fortrinnsvis på en mest mulig 
samordnet og ressurseffektiv måte. Det fordrer mest mulig 
koordinering av ressursene; en best mulig organisering av 
virksomheten. 

Politisk styring
Stortinget er landets øverste folkevalgte organ. Det vedtar 
politikk, gir strategisk retning og rammer gjennom sitt 
primære styringsinstrument: budsjettene. Stortinget styrer 
videre ved hjelp av sine egne fagkomiteer og uavhengige 
institu sjoner.

Stortinget styrer i utstrakt grad gjennom økonomiske dis
posisjoner: Fordeling av budsjettmidler gjennom fagdepar
tementene, deres etater og med vesentlig sektorvise mål. 

Blir det samtidig styrt godt nok etter overordnede politiske 
prioriteringer? Prinsipielle retningsvalg med nasjonale 
strategiske mål? Og hva er egentlig den politiske strategien 
for nasjonen Norge? Finnes den? Med tilhørende statsbud

sjett etter hestehandler? Vi har mange nasjonale strate
gier, men bare for utvikling av én sektor, for innsats på ett 
område. (Dog ingen for sikkerhet og trygghet!) 

Hvor godt kan Stortinget styre ressursbruken mot over
ordnede strategiske mål – på tvers av sektorinteresser – 
når Strategien for Norge  ikke finnes?

Politisk ledelse
Regjeringen er et politisk kollegium av statsråder, ledet av 
regjeringssjefen: Statsministeren. Den formulerer politikk, 
og setter den ut i livet gjennom sitt forvaltningsapparat. 
Regjeringen leder ved hjelp av politisk ledelse i sine fag
sekretariat, dvs. departementene, som så styrer gjennom 
sine fagetater. 

Regjeringen styrer gjennom økonomiske tildelinger og 
politiske tilvisinger på sektornivå: Tildelingsbrev fra depar
tement til etat gir økonomiske rammer og angir – kanskje 
– strategiske mål. For ett år. Etatene fordeler midler i egen 
organisasjon, med mer eller mindre detaljerte mål: Ofte for 
få strategiske og styrende mål, og for mange operasjonelle 
og regulerende. Målstyring skulle vært selvsagt. Det er blitt 
et skjellsord. Målstyringsmetoder skulle vært et velkom
ment verktøy for effektiv strategisk ledelse. Det er blitt et 
forhatt symbol på ineffektivt new public management.

Regjeringen står til ansvar overfor Stortinget; Stortinget 
overfor velgerne. Hvordan kan vi, som samfunn, vite at 
våre interesser blir best mulig ivaretatt, våre ressurser 
best mulig forvaltet; vite at vår trygghet er best mulig 
sikret gjennom en godt ledet styring av samlede samfunns
ressurser? Vi har et lotteritilsyn. Hvilket tilsyn føres med 
at forsvarsevne og trygghet ikke blir et lotteri?
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Styring i offentlig, statlig sektor skjer med forankring 
i Stortingets vedtak og vilje, effektuert som politikk 
gjennom regjeringen og dens forvaltningsapparat. Et 
(fag)departement er et sekretariat for regjeringen, ved 
dennes (fag)statsråd og den politiske ledelsen.

Et departement løser sine operative sektoroppgaver 
gjennom etater; direktorater eller tilsvarende. Hvordan 
dette gjøres varierer fra ett departement til et annet. 
Innenfor de to sentrale fagdepartement for å skape 
sikkerhet og trygghet, dvs. Forsvarsdepartementet (FD)
og Justis og beredskapsdepartementet (JD), praktiseres 
to forskjellige modeller:

Politiet var tidligere integrert i JD, men er blitt skilt ut 
som et eget direktorat med selvstendig ledelse (POD). 
Forsvaret var – og er – en egen etat, men ledelsesnivået, 
med Forsvarssjefen som etatssjef, inngår i en såkalt 
integrert strategisk ledelse. Dette er en konstruksjon 
som samler den politiske og administrative ledelse i 
departementet med den øverste ledelse i én av dets 
etater, altså Forsvaret. Derved har man to forskjellige 
strategiske styringsmodeller i de to sektorene som 
skal og må samhandle tettest for å skape sikkerhet og 
trygghet. Og man har gått hver sin vei, mer eller mindre 
samtidig.

Styring i ubalanse
Forsvaret og Politiet
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IV.2 Innlegg: Lengre linjer – større samordning
Kortsiktige budsjetthorisonter i en fragmentert forvaltning kolli-
derer med langsiktige politiske mål – og behovet for overordnet 
samordning av samfunnets ressurser. Kortsiktighet og fragment-
ering svekker beredskapen – og Forsvaret er for svakt i forhold til 
dagens trusselbilde. Dette framholder tidligere forsvarsminister, 
stortingspresident og riksrevisor Jørgen Kosmo i dette innlegget. 

Denne artikkelen ble skrevet spesielt for Forsvarslinjer, og publisert i september 2014.

Er det mulig – gjennom forskning, utredninger og debatter – å forutse hvilke 
utfordringer vi vil stå overfor i fremtiden? Historien viser at det er høyst usannsyn-
lig at vi kan forutse hva som vil komme. Med sikkerhet å forutse hva fremtiden vil 
bringe, og planlegge for å møte enhver situasjon, er helt umulig. 

Like fullt: Trygghet for mennesker i hverdagen forutsetter at myndighetene kan 
håndtere de ulike hendelser på en god og sikker måte. 

I vårt samfunn, med begrensede menneskelige ressurser, er fleksibilitet, samarbeid, 
bredde, samordning og øvelse nøkkelord for å være best mulig forberedt. Men vi har 
ikke tradisjon for det. Delvis som en konsekvens av styringsprinsipper, inkludert 
konstitusjonelt ansvar og mål- og resultatstyring som overordnede prinsipper. 

Budsjett og beredskap
De fleste utredninger og langsiktige prinsipielle politiske beslutninger drukner i de 
årlige budsjetter og bestillinger til de ulike sektorer i en fragmentert stat og kom-
mune. Kampen om budsjettmidlene har fokus på de nærliggende og dagsaktuelle 
utfordringene. Selvsagt påvirker dette det langsiktige beredskapsarbeidet. Både den 
sivile og militære beredskap. 

Langtidsplanlegging tar gjerne utgangspunkt i de utviklingsscenariene som 
innebærer de minst resursskrevene innsatsene. De langsiktige økonomiske 
utviklingstrekk vil ha en overstyrende rolle. Selv om det fra tid til annen er vanske-
lig å se sammenhengen må man bare registrere at slik er det.

I en tid med en stadig raskere og raskere teknologisk utvikling: hvorfor kjøpe over 
0 jagerfly når man knapt kan operere 10–12? Hvor lang tid tar det å utvikle opera-

tiv og teknisk kompetanse til å utnytte ressursen? En lang rekke slike spørsmål kan 
stilles både for militære og sivile investeringer. Hvorfor er det akseptabelt å system-
atisk nedprioritere vedlikehold når den langsiktige konsekvens er store økonomi-
ske tap for samfunnet? Hvem har ansvaret? 

Styring og ansvar
Skal vi evne å håndtere disse utviklingstrekkene så er det ikke flere kommisjoner 
og kontrollinstanser som er det rette svaret. Vi må tenke på styringssystemer og 
beslutningsansvar. Stortinget må her stå i en naturlig og prinsipiell stilling som 
lovgivene, bevilgende og kontrollerende institusjon. Men vi må være villig til å se 
på departementsstruktur, etatsoppdeling og ansvarspulverisering. At hver sektor 
har ansvaret for å håndtere utfordringene innenfor sitt sektorområde er vel og bra, 
men noen må ha et ansvar for å påse at det blir gjort – og ha myndighet til å treffe 
beslutninger og gi pålegg på tvers av sektorgrensene. 

En form for langtidsbudsjetter, med tilhørende konsekvensanalyser, er også nødven-
dig dersom samordning og felles utnyttelse av ressursene skal bli kostnadseffektiv. 

Forsvar og sikkerhet
Omorganiseringen av Forsvaret har vært nødvendig og påkrevet, selv om det etter 
min mening har gått for langt ved bare å forholde seg til dagens trusselbilde. Evnen 
til å kunne håndtere både kortsiktige og langsiktige endringer i trusselbildet er 
begrenset. 

Det tar lang tid å bygge kapasiteter og kompetanse. Det vi bør ha lært etter de siste 
åras politiske og militære hendelser, er at stormakter samarbeider gjerne så lenge 
det tjener deres interesser. Når det virkelig gjelder så gjør de som de vil. Norges 
geopolitiske beliggenhet tilsier at vi må planlegge for en rekke utviklingstrekk. En 
troverdig forsvarskapasitet er det beste middelet for å forhindre militær aggresjon. 
Det er ikke uten grunn at NATOs generalsekretær ber om større forsvarsbevilg-
ninger i Europa. Det er nok nødvendig, men bare dersom det gjøres riktig.
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Om forfatteren:
Jørgen Kosmo (1947) er tidligere ordfører i Horten; stortingsrepresentant (1985–2005) og 
stortingspresident (Ap), inkl. leder av justiskomiteen og kontroll og konstitusjonskomiteen, så 
vel som forsvarsminister og arbeids- og administrasjonsminister; deretter Riksrevisor 2006–13.
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IV.3 Innlegg: Problematisk revisjon
Kritikerne har i kjølvannet av Gjørv-kommisjonen hevdet at 
beredskapsetatene har vært preget av målemani og detaljerte 
rapporterings- og kontrollregimer – som resultat av en rekke 
styringsreformer i forvaltningen. Treffer målingene målet? Og er 
det først og fremst styring vi trenger å diskutere – eller kanskje 
organisering? 

Av Carl Waldemar Wilhelmsen,

Denne artikkelen ble skrevet som et kommentarinnlegg for ordskiftet Forsvarslinjer, og 
publisert i oktober 2014.

 Det er grunn til å knytte betydelige forventninger til at andre løsningsforslag kan 
møte noen av de utfordringene styringen ikke har lykkes med å løse. Det er imidler-
tid overraskende lite refleksjon å spore i spørsmålene knyttet til hva det har å si at 
offentlige beslutninger treffes i gråsonen mellom ulike forvaltningsnivåer, slik det 
gjøres i dag. En debatt om styring ønsker jeg derfor velkommen. Sånt trenger vi. 
Samtidig vil jeg peke på at det er et behov for siktejustering, slik at debatten om «Ny 
styring» treffer skiven. 

Beslutningsmessige gråsoner
For både politikere og forvaltningen kan det skape samordningsutfordringer at 
beslutninger treffes i gråsonen. Ikke minst kan det for folket være vanskelig å 
plassere hvor beslutninger tas – også for å utkreve ansvar. 

Et tydelig ekstremcase er hendelsene 22. juli 2011 og det påfølgende etterarbeidet. 
Deler av dette viste at den norske styringsmodellen er begrenset – og begrenser 
samordningen av kriseberedskapen. Dette fordi styringsmodellen både er hierark-
isk og silobasert, slik at den blir dels lite egnet til samarbeid på tvers av sektorer, 
altså det vi kan kalle flernivåstyring. 

Etablerte ordninger og institusjoner er preget av tradisjoner, rutiner, uformelle 
normer og verdier som forsterker og forvansker ytterligere flernivåstyring. Særlig 
ved kriser i gråsonen mellom kommuner, fylker og stat kommer dette tydeligere til 

uttrykk. Kanskje mest synlig har dette vært i rekken av naturkatastrofer, spesielt 
flom, der behovet for å koordinere innsats på tvers av administrative grenser ofte 
viste seg å være heftet med utfordringer. 

Mål- og resultatstyring
Det er en tilbakevendende og riktig debatt å diskutere hvordan organisasjoner 
bør ledes og utformes for at de skal være godt fungerende, effektive og tidsriktige. 
Et eksempel mange kjenner seg igjen i er diskusjonen omkring det utskjelte styr-
ingsverktøyet mål- og resultatstyring. Årsaken til kritikken av denne måten å styre 
på er den store oppmerksomheten knyttet til en del perverse eksempler på hvordan 
detalj- og overstyring kan gi utslag. Her finnes det mange følelser. Med sterke følel-
ser forsvinner ofte også nyansene. Før man heller ut barnet med badevannet skal 
man huske på at en offentlig sektor uten noen som helst form for mål- og resultat-
styring kanskje er vanskelig å se for seg, men poenget er, som jeg straks kommer 
tilbake til, at dette er en helt annen diskusjon. 

La oss fortsette der vi slapp: Samtiden preges av stor tilgang på ideer om hvordan 
organisasjoner bør organiseres, styres og ledes. Mitt poeng er derfor: velger vi å la 
en debatt handle om ny styring har vi allerede tatt et standpunkt. Jeg sier ikke dette 
er galt. Jeg forsøker å peke på at ved å la debatten handle om styring velger vi bort 
en del dimensjoner som jeg tror kunne være fruktbare å diskutere. 

Styring – organisering
Styring i seg selv er en idéstrømning på lik linje med troen på mål- og resultatsty-
ring, avbyråkratisering, samordning og flernivåstyring for å nevne noe. Alle har til 
felles at det er et spørsmål om organisering. På samme måte har alle til felles at 
hver og en medfører en rekke betingelser. Altså, for eksempel ved å tro på mål- og 
resultatstyring som et løsningsalternativ må vi samtidig være klar over at dette 
utelukker og forutsetter en del ting. Vi må ha kunnskap om slike idéstrømmer fordi 
de ikke bare ofte utløser omstillingsprosesser, men ofte nettopp definerer innholdet 
i dem. Den nødvendige og etterlyste debatten er med andre ord forutinntatt. Derfor 
kan det være heldig å snakke om ny organisering. 

Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet er grenseoverskridende sak-
sområder. Ingen av oppgavene kan løses i én organisasjon, én sektor eller på ett 



143FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)

forvaltningsnivå samlet i eller under ett departement. Samarbeid på tvers av admin
istrative grenser er en nødvendighet. Vellykket arbeid med beredskap og krisehånd
tering betinger samvirke mellom ulike nivå overnasjonalt og også alle nivå nasjon
alt, regionalt, kommunalt, men også offentlige og private aktører. 

Et slikt samvirke er vanskelig å få til å fungere på en god måte. Her er det betydelige 
kunnskapshull. Vi må derfor fremme bruk av fakta og ny kunnskap i utviklingen 
av ny organisering. Det er det som må ligge til grunn for avgjørelser som får kon
sekvenser flere tiår frem i tid. Forskning og faktabasert kunnskap må derfor også 
danne grunnlaget for samfunnsdebatten. 

Den virkelige trusselen
Den største trussel mot Norges sikkerhet er og vil trolig være historieløshet og 
godtroenhet. onflikter kommer og går. riser starter og avsluttes. Dette er gangen. 
Nytten av militærmakt, og da også beredskap, ligger ikke i anvendelsen, men beviss
theten om eksistensen. 

Målet er ikke å vinne en krig, men å unngå krig. Samtidig må det være et mål at om 
krig blir nødvendig må ulike funksjoner være organisert for dette formålet. Dette 
må nettopp gjenspeiles i ny organisering av beredskapen. Debatten bør ikke spore 
av. Derfor kan vi ikke bare snakke om styring. 

Organisering må forstås i sin sammenheng. Beredskap bør ikke bare styres etter 
budsjett og årsverk. Det må også organiseres. Debatten treffer med andre ord på 
skiven, men trenger siktejustering for å få et større perspektiv. Organisering for 

samfunnssikkerhet har nettopp konsekvenser for forebygging og håndtering av 
kriser. Debatten må med andre ord starte allerede her. Det sentrale utgangspunktet 
er derfor at kriser har en grunnleggende organisatorisk forankring, og at organ
isatoriske prosesser på ulike måter kan fremme kriser og ha ulik betydning for 
hvordan de kan håndteres. 

Dette området er preget av uklare ansvarsforhold, fragmentering, samordningsut
fordringer og overlappende spesialiseringsprinsipper. Utfordringene er således 
organisasjonsovergripende og trenger pinlig presisjon. En selvransakelse blant 
flere sektorer og organisasjoner er dermed på sin plass. Den er like ubehagelig som 
den er nødvendig. Behovet for å reorganisere krisehåndteringen er merkbar, og en 
debatt om samfunnets sikkerhet bør nødvendigvis settes høyt på dagsorden. 

La oss først diskutere organisering før vi tar for oss hvordan vi skal styre. 

Om forfatteren:
Carl Waldemar Wilhelmsen (1987) er avdelingsleder og kaptein i Luftforsvaret. Han  har sin 
yrkeskarrière fra Luftforsvaret, herunder befalsskole (LBSK) og Luftkrigsskolen (LKSK), og har 
drevet med luftoperasjoner i Afghanistan (ISAF) og lufttrusselanalyse i Sør-Sudan (UNMISS). 
Wilhelmsen studert også ved Forsvarets høgskole i Oslo og Forsvarsakademiet i København, 
samt organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Business Administration (MBA) fra 
Universitetet i Tromsø. Han har verv i Oslo forsvarsforening, Luftmilitært samfund og Norges 
Offisersforbund.
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Sikker styring: 
Betryggende 
samordning?
Etter å ha opplevd 22. juli og andre, om 
enn langt mindre alvorlige, hendelser de 
seneste år: Er vi trygge på at den samlede 
styring av samfunnets sikkerhets- og 
tryggingsressurser har blitt bedre; tilstrekkelig 
betryggende? Opplever vi å ha fått mer 
sømløse og samordnede – reaksjonssterke 
og funksjonelle – systemer, med utvetydig 
ansvar og effektivt styring, for tilpasset, 
koordinert innsats ved alvorlige hendelser? 
Ser vi en samordning av ressurser som gir 
positive operative forbedringer, og ser vi grep 
for å sikre en styring som gir bedre samlet 
effekt av samfunnets samlede investeringer 
i sikkerhet og trygghet? Eller står det 
norske sektorprinsippet – med forutsatt 
koordinering, men inngrodd motvilje mot 
å la seg koordinere – i veien for samlet 
sikkerhetsstyring? Er vi blitt tryggere,  
fem år etter terroren?

«Beredskapen i Norge må 
styrkes. 

Høyre og Fremskrittspartiet:  
’Politisk plattform’ (2013)

IV.4 Samlet styring

Statsministeren med sin regjering styrer 
 landet. Hvem som styrer en nasjonal krise er, 
forunderlig og foruroligende nok, utydelig. 
Og en het politisk potet. Det må aldri være tvil 
om kommandolinjene. De må være klarlagte 
og klare; forstått og kjent, trent og øvd.  
Før det smeller.

Fem år etter 22. juli 2011 er fortsatt hovedspørsmålet: 
Er samfunnet blitt sikrere? Er vi blitt tryggere? Og under 
der: Har vi bedre, samlet styring med ressursene, ikke 
minst de operative? Og har vi fått på plass en bedre orga
nisering for å kunne styre og lede? Regjeringen kan knapt 
svare annet enn ja, og vil peke på en rekke iverksatte tiltak. 
Opposisjonen mener nei, bl.a. fordi det er opplevd som 
uklart hvordan beredskap og sikkerhet håndteres på øver
ste nivå i regjering og forvaltning. Fagfolk vil i beste fall 
svare tja, fordi det åpenbart er mye som mangler, også av 
fysiske strukturer, som et beredskapssenter for Politiet og 
et samvirkesenter for beredskap. Og Stortingets uavhen
gige kontrollorgan, Riksrevisjonen, har påpekt alvorlige 
svakheter på sentralt nivå. Det samme har Helsetilsynet.

Fem år med famling? Både og. Mye er gjort. Mye  gjenstår. 
Mest av alt å løfte hele beredskaps, sikkerhets og trygg
hetsdimensjonen opp på et høyere og samfunns
overgripende nivå: Til en ny totalberedskap. 

Fem år med sirkelgang? Til dels. Mye har handlet om bedre 
samordning mellom Politiet og Forsvaret. Relativt sett 
for mye, eller kanskje heller: For lite oppmerksomhet er 
viet overordnet og koordinerende ledelse og styring; den 
samlede situasjonstenking og forebygging – ikke bare for 
sikkerhet, men for trygghet. 

å fem år etter 22. juli og fire år etter 22. juli-kommisjonens 
rapport har debatten – og grepene som er tatt – i vesent
lig grad vært konsentrert om forholdet mellom politi 
og forsvar, og organisering innen justissektoren. Verken 
Gjørvkommisjonen eller den påfølgende prosessen har 
satt organisering, ledelse og styring inn den store sam
menhengen: Hvordan hele samfunnets samlede behov for 
trygghet – for beskyttelse og beredskap – kan sikres ved 
best mulig samordning av alle tilgjengelige beredskaps og 
tryggingsressurser: Gjennom en ny totalberedskap.

Sentralforvaltningen er en kompleks struktur med kompli
serte reguleringer mellom de ulike aktører og mekanismer 
– ikke minst når det kommer til beredskap og sikkerhet. 
Så regulert og styrt at en skulle følt seg trygg. 22. juli 2011 
viste det motsatte. Vi var ikke trygge; ikke alle sikkerhets
mekanismene som også da var på plass virket. 

Kanskje er det i prinsippet tilstrekkelige styringsfunk
sjoner og nok innsatsressurser, mens spørsmålet mest 
er om de faktisk funksjonerer ved krise – og at de virker 
sammen? Er de organisert, er de skrudd sammen, på rett 
måte? Eller også: Er det så mange aktører og avtaler, så 
mange krav og planer at det hele blir uoversiktlig – og i 
verste fall ubrukelig – når den store krisen inntrer? 

Går man seg bort i politisk polemikk og forvaltnings
messige formaliteter, der det mest av alt er behov for klare 
kommandolinjer og knallhard koordinering? Kanskje er 
det en ny organisering, som muliggjør bedre styring, som 
er nøkkelen: En funksjonell, nasjonal beredskapsstruktur, 
med tydelig ansvar og synlig ledelse, på høyt nivå og med 
stor autoritet. Kanskje skulle kreftene brukes mer på det, 
heller enn å flikke på en byråkratisk struktur som kanskje 
mer er problemet enn løsningen?
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Nasjonal strategi for trygghet
Nasjonal langtidsplan

for totalberedskap og trygghet

Stortinget

Kontroll- og
konstitusjons-

komiteen

Justis-
kommiteen

Utenriks-
og forsvars
kommiteen

Finans-
kommiteen

Ombuds-
mannen

Regjeringen

Statsministerens
kontor

Riks-
revisjonen

Nasjonalt
sikkerhets-

råd

Statsbudsjettet
Trygghetsbudsjettet

Nasjonal
totalberedskaps-

sentral

DEPARTEMENTER/ETATER

Operasjon
Sentraler

Nasjonal
strategi

for Norge

Organisering
Planverk

TILSYNSTYRING

JD

SEKTORER/AKTØRER
Strategier/budsjetter/

reformer/rammer

Planverk/tiltak,
prosesser/reformer

sektorer/etater

Forsvaret
Politiet x y z

Samordnet styring av samfunnets samlede ressurser for 
sikkerhet og trygghet fordrer en strategi for nasjonens 
trygghet og en langtidsplan for totalberedskap, 
med tilhørende planverk – som i sin tur bygger på 
og bidrar til en omsluttende strategi for overordnet 
samfunnsutvikling.

Strategier og planer utformes av regjeringen og vedtas 
av Stortinget – som også må føre tilsyn, inkl. ved hjelp av 
Riksrevisjonen, med at de iverksettes.

Planer, prosesser og reformer i de forskjellige sektorer 
må i langt større grad samordnes, med utspring i 
overordnede strategier og planer. Eksempelvis reformer 
innen og planer for Politiet og Forsvaret, men også for 
andre aktører i de ulike sektorene. 

For å overkomme begrensningene i sektorprinsippet må 
det overordnet – strategisk og operativ – koordinering 
og styring til. Det tilligger regjeringssjefen, som leder 
gjennom sitt kontor (SMK). For sikkerhetsstyring 
trengs dertil en egen enhet, eksempelvis et Nasjonalt 
sikkerhetsråd, som med klart ansvar og myndighet har 
en sektoroverordnet funksjon. Det er også behov for en 
nasjonal operasjonssentral for å samle og sette sammen 
all informasjon som grunnlag for forsvarlig beredskap 
og krisehåndtering – som så utføres av eksisterende 
myndigheters etablerte strukturer, eksempelvis (og 
særlig) Politiets distriktsvise operasjonssentraler.

I tillegg til samlende strategier og planverk må 
slik helhetstenking komme til uttrykk i budsjetter: 
Statsbudsjettet som sådan og et sektorovergripende 
trygghetsbudsjett, med identifiserte tiltak i sektorenes 
(departementenes og etatenes) budsjetter.

Samlet styring
Nasjonal koordinering
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«Det norske systemet for 
nasjonal sikkerhet lider under 
mangel på helhetlig tenking 

mellom sektorene.
Forsker Anders Romarheim, FFI  

(VG, 02.11.2014)

«En av grunnene til at det har 
vært vanskelig å forbedre 
beredskapen i Norge vesent

lig etter 22. juli 2011, er den sterke 
revirkampen mellom ulike etater.

Journalist Kjetil Stormark  
(Morgenbladet, 20.–26.02.2015)

Regjeringsplattform. Beredskapsbyggverk?
De to partiene bak regjeringen Solberg slår i sin politiske 
plattform fra oktober 201  ( Sundvolden-erklæringen ) 
fast at sikkerheten skal økes og beredskapen styrkes. Det 
skal bl.a. skje gjennom en styrking av Politiet og Forsvaret. 
Men også gjennom bedre styring, ikke minst koordinering 
mellom ulike aktører og over sektorgrenser. De fire bærende 
prinsippene for samarbeid om beredskap på sentralt nivå 
(ansvar, nærhet, likhet og samvirke) skal ligge fast. Høyre og 
Fremskrittspartiet sier at de vil løfte fram ansvar og sam
virke som «overordnet og styrende, særlig ved større sek
torovergripende kriser». Så skal bl.a. skje gjennom «bedre 
koordinering, rolleavklaring og samtrening mellom aktø
rene på beredskapsområdet». Videre slår regjeringspartiene 
fast at styrket beredskap er helt avhengig av at «alle nivåer i 
forvaltningen involveres, også den øverste ledelsen».

Har så skjedd? Er det bygd nye strukturer, skapt større 
sikkerhet på plattformen regjeringen styrer etter? Er 
det styrket beredskap? a, på flere områder, herunder i 
Forsvaret, med høyere krav til reaksjonstid i flere deler 
av strukturen, og i sentrale organer. Er det økt sikkerhet? 
Vanskelig å si. Mangt indikerer at den ikke er god nok. Er 
det tydeligere rolleavklaring? Langt fra alle vil underskrive 
på det. Er det bedre samtrening? Mellom noen, men ikke i 
utstrakt grad. Er det bedre koordinering? Noen vil mene at 
det snarere har oppstått ny tvil om koordinering, selv om 
denne formelt ligger i Justis og beredskapsdepartementet 
(JD). Årsaken er ikke minst den uklare rollen til det dårlig 
definerte beredskaps- og sikkerhetselementet  ved Stats
ministerens kontor (SMK). 

Da Gjørv-kommisjonen i 2012 rettet kritikk mot sentral 
ansvarspulverisering, argumenterte Høyreleder Erna 
Solberg for en sikkerhets og beredskapskoordinator ved 
SMK. Året etter tok hun over som statsminister.  Dermed 
startet også sagaen om Solbergregjeringens sikkerhets
styring:

Regjeringspartiene kunngjorde i Sundvoldenerklæringen 
at det skal etableres et nasjonalt beredskaps- og sikker-
hetselement ved SMK: «Denne funksjonen skal ivareta den 
overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikker
hets og beredskapsarbeidet på tvers av departementene 
og bidra til å løfte og klargjøre ansvar. [...] Det sikrer at 
uklarheter og uenigheter mellom berørte departementer 
og etater utredes og løses.» Da det ble etablert, forklarte 
Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp i en artik
kel i Norges Forsvar at «Beredskaps og sikkerhetselemen
tet skal ha en koordinerende og kontrollerende funksjon», 
og «bidra til at uklarheter og uenigheter mellom berørte 
departementer og etater utredes og løses».

En egen statssekretær med ansvar for sentral sikkerhets
koordinering ble utnevnt ved SMK: Laila Bokhari, som selv 
ved medlem av 22. juli-kommisjonen. å gjentatte spørs
mål om hva det nye beredskaps og sikkerhetselementet 
ved SMK var, henviste statsministeren til denne statsråds
funksjonen. Som var uklar, all den tid det ble bekreftet at 
ansvaret for koordinering mellom departementene fortsatt 
lå hos justis og beredskapsminister Anders Anundsen. 
Bidro utnevnelsen av en egen statssekretær og opprettel
sen av et utydelig ’element’ – tett opp til statsministeren 
selv – til økt fokus, større koordinering klargjort ansvar? 

Statssekretæren var kanskje tenkt å bli den nasjonale 
sikkerhetsrådgiver Erna Solberg etter et besøk hos sin 
britiske partilederkollega, statsminister David Cameron, 
i april 201  tok til orde for. Etter selv å ha blitt statsminis
ter utnevnte hun likevel ikke en slik, verken i navnet eller 
gavnet. I september 2014 tiltrådte imidlertid diplomaten 
Kim Traavik som spesialrådgiver for sikkerhet og bered
skap ved SMK. Et sekretariat på seks personer ble etablert. 
Ifølge media ble dette gjort også for om mulig å overvinne 
opplevd motstand i fagdepartementene mot forsøkt 
sterkere koordinering fra SMK. Hvilken funksjon sekre
tariatet skulle ha var ikke lett å se. Statssekretær Vidar 
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«I disse dager kappes mange om 
å plassere ansvaret alle andre 
steder enn hos dem selv. Det 

burde vært omvendt. Vi burde kappes 
om å ta ansvar.

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF),  
(VG, 27.05.2016)

Tidslinje etter 
22. juli 2011
Mye er på sentralt myndighetsnivå gjort 
for å bedre sikkerhet og beredskap etter 
terrorhandlingene 22. juli. Regjeringen har en 
oppdatert, kronologisk oversikt på JDs nettsted:  
www.regjeringen.no/no/tema/
samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/
oppfolging/id2438724/ 

Helgesen sa til Morgenbladet at grepet ble tatt «fordi vi ser 
et behov for å styrke den nasjonale gjennomføringskraften 
innen beredskap og sikkerhet». I samme avis konkluderte 
kommentator Aslak Bonde: «Statsministeren tar makt fra 
beredskapsministeren uten at hun overtar hans ansvar. Da 
blir det rot.» Rot var det også, påpekte han, i regjeringens 
forskjellige forsøk på å framstille den nye funksjonen (som 
ble vekselvis omtalt som enhet, sekretariat og struktur), 
inklusive som sekretariat for regjeringens sikkerhetsutvalg 
– og altså uten noen åpenbar selvstendig rolle.

Ekspertgruppen regjeringen nedsatte for å gi innspill til 
ny langtidsplan for forsvarssektoren kom også, i mai 201 , 
inn på behovet for sterkere, tydeligere ledelse av krise
håndtering, med «presserende» behov for en egen enhet 
ved SMK. Som, skriver gruppen, «en liten enhet i fredstid 
som samordner og strukturerer departementer og etater 
i beredskapsarbeidet og som i krise og krig går over i en 
operativ modus til støtte for statsministeren og regjerin
gen i håndteringsarbeidet». 

Organiseringen av sikkerhets og beredskapsarbeidet ved/
fra SMK er kritisert særlig av leder for justiskomiteen på 
Stortinget, Hadia Tajik, bl.a. med en påpeking av at når 
både SMK og JD er tillagt ansvar for koordinering, med
fører det en ansvarspulverisering. 

I mai 201  rettet iksrevisjonen sterk kritikk av Ds hånd
tering av sitt samordningsansvar for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og mente det hadde sviktet som beredskaps
departement. For lite, mente Riksrevisjonen, hadde skjedd 
på det området Gjørvkommisjonen hadde vært tydeligst i 
sin kritikk: manglende samordning. Mye var allerede gjort 
etter at Riksrevisjonen gjennomførte sin undersøkelse, 
kontret regjeringen. Opposisjonen var av en annen opp
fatning, hvilket bl.a. kom til uttrykk i en høring i kontroll 
og konstitusjonskomiteen.

iksrevisjonens rapport var i mai 201  utgangspunktet 
for et sterkt innlegg av KrFleder Knut Arild Hareide i VG. 
Hareide ledet Stortingets spesielle komité som høsten 
2011 ble oppnevnt for å gå gjennom terrorangrepene 
22. juli. I innlegget retter han kritikk – og tar selvkritikk 
– for at for lite er blitt gjort. Både å forebygge og hånd
tere  handler om robuste operative miljøer så vel som 
«hvordan vi samordner og koordineres oss for å få mest 
mulig ut av de virkemidlene vi faktisk har til rådighet,» 
slår KrF lederen fast, og foreslår: Norge bør nå etablere 
et Nasjonalt sikkerhetsråd – fordi «tiden burde være inne 
for å ta de strukturelle grep som er nødvendig for å sikre 
samfunnet vårt best mulig». Og tiden bør være inne for «et 
nasjonalt forlik om sikkerhet og beredskap». Som Hareide 
mener bør omhandle «overordnet organisering, styrking 
av de operative miljøene og finansiering». 

Er Knut Arild Hareide kanskje også ute en nasjonal 
strategi for trygghet, med en overordnet langtidsplan for 
totalbered skap? Med et eget budsjett for beredskap og 
sikkerhet? Og en overordnet, nasjonal styring?

Regjeringsløft. Beredskapskoordinering?
Regjeringspartiene peker i sin plattform på at «Manglende 
koordinering og helhetlig oversikt kan føre til at samfunnet 
ikke er godt nok rustet til å håndtere alvorlige hendelser». 
De to faktorene henger tett sammen: Uten god koordine
ring ingen helhetlig oversikt. Uten helhetlig oversikt ingen 
god koordinering, og heller ingen god håndtering – verken 
i planlegging eller utførelse. Altså trengs sterkere koordi
nering på flere plan, både mellom aktører og sektorer. Noe 
alle synes å være enige om, i hvert fall i teorien. Også regje
ringen, som framholder nødvendigheten av tverrsektoriell 
styring av samfunnssikkerhet og beredskap.

Har så skjedd? Er vi en bedre oversikt? Er det bedre koor
dinering? Det er formodentlig en bedre og mer samordnet 
oversikt over sikkerhetstrusler på sentralt nivå, som følge 

http://www.regjeringen.no/no/tema/
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«Manglende koordinering og 
helhetlig oversikt kan føre 
til at samfunnet ikke er godt 

nok rustet til å håndtere alvorlige 
hendelser. 

Høyre og Fremskrittspartiet:  
’Politisk plattform’ (2013)

«[styrket samfunnssikkerhet 
krever] god samordning og 
styring både horisontalt  

(på tvers av sektorer) og vertikalt 
(innen en sektor). 

Prop. 1 S (2014–2015); JD (2015)

Bistand til Politiet  
– fra Forsvaret
Skillet mellom politi og forsvarsmakt er 
klart, og har skapt en terskel for når Politiet 
i fredstid kan be om operativ assistanse fra 
Forsvaret. Hvor høy denne terskelen er – 
juridisk og mentalt – ble vist 22. juli 2011. 
Deretter har dette vært en del av lærdommen 
og prosessen mot bedre beredskap og mer 
samhandling. Høsten 2015 ble lovverket, i tråd 
med anbefalinger fra Gjørv-kommisjonen, 
endret av et enstemmig storting, i Lov om 
politiet §27a. Dermed er terskelen endret – 
hevet. Det har skjedd ikke minst som følge 
av terrortrusselen, og operative erfaringer: 
Flere steder i Europa, bl.a. i Frankrike, er det 
blitt trukket tungt på forsvarsmakten etter 
terroranslag. 

av bedre samarbeid mellom de tre sikkerhetstjenestene. 
Men den samordnede trusselvurdering mellom disse 
som den rødgrønne regjeringen introduserte, og som ble 
tilkjennegitt skulle følges opp av den blåblå; den er blitt 
borte. Og ga uansett ikke en komplett oversikt. En reelt 
samlet trusselvurdering finnes fortsatt ikke. oordinerin
gen har også kommet til kort. Den er styrket særlig på sen
tralt nivå, forbedret på noen operative områder, men knapt 
i bredde og dybde – for at samfunnet som helhet skal stå 
bedre rustet ved ulike typer hendelser og kriser.

Regjeringspartiene fastslår i plattformen at «arbeidet med 
sikkerhet, beredskap og etterretning er i dag fordelt på en 
rekke ulike etater og tilsyn. Dette gjelder hele kjeden, fra 
etterretning, analyse, planlegging, tilsyn og tilsynsoppføl
ging og gjennomføring av forebyggende tiltak, til konkret 
gjennomføring av operasjoner, håndtering av kriser, 
evaluering og oppfølging.» Det finnes selvsagt oversikt 
over hvem som har hvilket ansvar mellom departementer 
(horisontalt) og innenfor en sektor (vertikalt). Den er gjen
nomgått og klargjort i flere dokumenter fra så vel forrige 
som nåværende regjering. Det finnes en rekke organer som 
skal bidra til god samhandling, inklusive Sentralt totalfor
svarsforum, med hovedfokus på sivilt–militært samarbeid 
og samfunnssikkerhet. Det samordner utvikling av sektor
overgripende rammeverk for et nasjonalt beredskapsplan
verk. Departementene er pålagt å utarbeide strategier på 
samfunnssikkerhet og beredskapsområdet innen respek
tiv sektor, og å fastsette mål og resultatkrav. Strukturene 
mangler tilsynelatende ikke; neppe mål settinger heller.

Om gjennomganger av strukturer og revisjoner av plan
verk har ført til bedre koordinering – og framfor alt: 
grunnlag for bedre operativt samvirke – er et helt annet 
spørsmål. Regjeringen vil svare ja; opposisjonen vil være 
kritisk; mange i det operative lendet vil avvise at så er 
tilfellet. Også fordi det ikke er gjort stort for å fremme 
 samvirke i praksis. Og fordi det ikke er lagt opp til en 

 overordnet, reelt sektorovergripende, nasjonal strategi 
eller plan – eller samlet styring. Mye ressurser legges i 
å få på plass beredskapsplaner, papirplaner som selvsagt 
er viktige, men fort blir lite brukbare når det smeller. 
Da trengs unnagjort trening og øving – samtrening og 
samvirke i felt.

Regjeringsløfte. Beredskapssenter?
Regjeringspartiene forplikter i sin plattform seg til å 
«forsere arbeidet med etablering av et nasjonalt bered
skapssenter i Osloregionen og utrede en beredskapssen
terstruktur for å ivareta beredskapen i hele landet». Det 
nasjonale senteret er å forstå som et operativt anlegg for 
Politiets beredskapstropp og andre nasjonale fellesres
surser; et anlegg for trening og en plattform for utrykning. 
Den nasjonale senterstrukturen er ikke definert.  Behovet 
for et beredskapssenter ble påpekt etter 22. juli 2011, og 
skal bl.a. huse Politiets beredskapstropp, bombegruppe, 
helikoptertjeneste og krise og gisselforhandlertjeneste. 

Har så skjedd? Har det kommet et beredskapssenter? 
Arbeidet – utredningen – er kanskje forsert, men fem år 
etter 22. juli, fire år etter Gjørv-kommisjonen, tre år etter 
regjeringsskiftet er senteret langt fra å være på plass. Det 
er utredet både av gammel og ny regjering, men det er 
fortsatt uklart hvor det skal ligge og når det kan stå klart 
– og hva det vil koste. 

I juni 201  sendte N  tv-dokumentaren Beredskaps-
løftet’ som reiste store spørsmål ved hele håndteringen 
av saken, inklusive det foreløpige valget av Grønmo. En 
uke etter la JD ut en artikkel på sitt nettsted. Der slås det 
umiddelbart fast at «Solbergregjeringen sørger for rask 
og kontrollert fremdrift av nytt beredskapssenter». Stol
tenbergregjeringen kritiseres for å ha etterlatt seg en 
Alnabruløsning som er for «umodent og dårlig utredet». 
Derfor måtte prosessen starte på nytt, med en paral
lell forprosjektering av de to alternativene Grønmo og 
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«Det er enkelt og greit sånn at 
fra vi kom i regjering, og jeg 
ble statsminister, så har bered

skapssenteret vært et mareritt for oss.
Statsminister Erna Solberg (VG,11.07.2016)

JD med sentral 
samordning 
I tråd med sektorprinsippet har et 
fagdepartement ansvar for sikkerhet- og 
beredskapsplanlegging og -koordinering 
i egen sektor. Derved er det også en 
ansvarsdeling mellom statsrådene. Der det 
er overlappende ansvar, skal dette være 
avklart. Justis- og beredskapsdepartementet 
har dertil en samordningsrolle for å sikre 
en helhetlig og koordinert beredskap 
på tvers av sektorene. I JD har en egen 
avdeling, Samfunnssikkerhetsavdelingen, 
ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap 
og krisehåndtering, samt sikkerhetsstyring 
i justissektoren. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal 
understøtte JDs arbeid bl.a. med å holde 
oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen 
i samfunnet. DSB så vel som Direktoratet 
for nødkommunikasjon (DNK) og 
Hovedredningssentralen rapporterer til 
Samfunnssikkerhetsavdelingen i JD. Også 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har en 
faglig rapporteringslinje dit.

 Taraldrud. Begge anses for bedre egnet, og rimeligere, 
enn Alnabru. Resultatet av forprosjekteringsarbeidet skal 
ifølge regjeringen foreligge i 2017. Noen tidsplan deretter 
er ikke angitt. Vil det gå nærmere ti år fra 22. juli 2011 før 
det nye senteret er på plass?

(Beredskapssenteret er milliardkrevende, anslagsvis i stør
relsesorden 4–  milliarder til etablering. Er det tenkt sam
let; på sektorovergripende så vel som spesifikke behov – 
og samlede samfunnsressurser? Kunne senteret som arena 
for kompetanseutvikling, trening og øving, vært lagt til et 
nasjonalt samvirkesenter på Rygge? Kunne den framskutte 
beredskaps og utrykningsplattformen, med helikopter 
og personell på høy beredskap, derfor likevel vært lagt til 
Alnabru – eller på Lahaugmoen? Kunne halvannen milliard 
vært brukt til å bygge et flerfunksjonelt anlegg på ygge og 
en milliard eller halvannen vært nok til utrykningsbasen i 
Oslo? Altså i sum mye større effekt – for mange flere – fra 
langt mindre penger?)

Uavhengig av Politiets prosjekterte beredskapssenter 
åpnet det nye situasjonssenteret til Politidirektoratet 
( OD) i februar 201 . Det fyller en operasjonell rolle 
knyttet til krisehåndtering ved alvorlige hendelser, og 
kommer i tillegg til operasjonssentralene. Særlig har situa
sjonssenteret ansvar for samordning og koordinering ved 
nasjonale kriser, og ved hendelser som utfordrer kapasitet 
og kompetanse i ett eller flere politidistrikt. Ved åpningen 
framholdt justis og beredskapsminister Anders Anundsen 
at det innebærer «et kvantesprang i rett retning når det 
gjelder samfunnssikkerhet og beredskap». 

Som ved regjeringens egen omtale av beredskaps og 
 sikkerhetselementet ved SMK er det stilt spørsmål, bl.a. 
fra justiskomiteens leder Hadia Tajik, om hva Situasjons
senterets rolle og ansvar egentlig er, fordi regjeringen, og 
særlig statsråden, har framstilt det på forskjellig vis. Bl.a. 
at det skal være et supplement til operasjonssentralene i 

politidistriktene, samtidig som det skal lede og koordinere 
innsats. Dét, framholder Tajik, sår tvil om ansvarsforhol
det, og enda mer alvorlig: Det kan flytte viktige operative 
beslutninger fra dem med operasjonell mengdetrening 
ute til et direktoratorgan sentralt. Arbeiderpartiet foreslår 
å etablere en skalerbar nasjonal operasjonssentral som 
kan tre i kraft ved nasjonale kriser, lagt til et politidistrikt 
med erfaring fra håndtering av saker med en viss stør
relse. Spørsmål av operativ karakter bør tas her, mener 
Tajik, inklusive hvordan nasjonale ressurser som bered
skapstroppen, bombegruppa og helikoptertjenesten skal 
disponeres. Tanken om en nasjonal operasjonssentral er 
i tråd med Gjørvkommisjonens anbefaling, men avvises 
av justis og beredskapsministeren fordi den anses som 
irrelevant etter at politireformen er gjennomført. PODs 
situasjonssenter bidrar til et oppdatert situasjonsbilde 
for øverste beslutningstakere, men er ikke et nasjonalt, 
operativt innrettet senter for å koordinere rask innsats når 
– som Hadia Tajik formulerte det i et innlegg i Aftenposten 
i februar 201  – «helvetet er løs».

(I juli 2012 åpnet statsråd Grete Faremo det sivile situa
sjonssenteret i JD. Senteret bidrar til å styrke krisehånd
teringsevnen i regjeringsapparatet. Det skal bl.a. bidra 
til at regjeringen holdes informert om relevante sivile 
beredskapshendelser og kriser.)

Har alt dette – på fem år siden terrorhandlingene og tre 
år siden regjeringsskiftet – bidratt til økt sikkerhet, større 
trygghet; høynet operativ evne? Har alt dette skapt bedre 
oversikt? Ja, på noen områder, men nettopp bare på noen 
områder, særlig knyttet til faren for ny terror. Nei, det har 
ikke bidratt til et mer helhetlig, samordnet trusselbilde. 
Har de nye funksjoner og konstruksjoner ved SMK og i JD 
ført til tydeligere ansvar? Åpenbart ikke. Har de ført til 
bedre koordinering? Det gjenstår i beste fall å se.
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Stortingskrav 
om kriseledelse 
I forbindelse med Stortingets behandling 
av Prop. 61 LS (2014–2015) om 
nærpolitireformen, ble det i tråd med 
innstillingen fra fagkomiteen fattet et såkalt 
anmodningsvedtak. Stortinget ba – påla – 
i juni 2015 regjeringen om å legge fram en 
sak med forslag til nasjonal kriseledelse, med 
klargjøring av roller og ansvar, og samtidig 
klargjøre hvordan den ville forholde seg 
til Gjørv-kommisjonens anbefaling om 
en skalerbar nasjonal operasjonssentral, 
formulert slik: «Det bør etableres en nasjonal 
politioperativ sentral som en skalerbar del av 
operasjonssentralen i Oslo, for å muliggjøre en 
koordinert samhandling av en hendelse som 
finner sted i flere distrikter eller overskrider 
kapasiteten til det enkelte distrikt.» Det var 
et enstemmig storting som etter press fra 
opposisjonen slik etterlyste tydeligere rolle- 
og ansvarsavklaring.

«Overraskende nok begynner 
problemet med norsk bered
skapspolitikk [med] at vi ikke 

har klart for oss hvem som er krise
lederne under en krise.

Psykolog Synnøve Nesse,  
stipendiat i strategisk kriseledelse, NHH  

(Bergens Tidende, 21.08.2015)

Statsministeren. Beredskapsdirektøren?
Hvem skal koordineres – av hvem? Det er mange sjefer 
på høyt nivå i statsadministrasjonen. Hvem er så sjef når 
en alvorlig krise inntrer – og er det umiddelbart tydelig 
hvem som er det? Formelt og konstitusjonelt er det alltid 
statsministeren. Men i praksis, med hvilken operativ evne 
kan statsministeren som institusjon ta rollen – og styre en 
krise fra første stund? Ligger det utøvende koordinerende 
– styrende – ansvaret hos justisministeren, i det samord
nende JD? Er det Politidirektøren som umiddelbart skal ta 
styringen ved en nasjonal krise? Alternativt Forsvarssjefen? 
Avhenger det av krisens karakter? – som fastslås av hvem, 
og hvor raskt? Hvem eier krisen – og hvem beslutter dét, 
umiddelbart? Er det kanskje beredskapsdirektøren?

Hvem er så beredskapsdirektøren? Er det lederen for 
sikkerhets og beredskapsenheten ved SMK; som kanskje 
er sjefen for det nasjonale sikkerhetsrådet Norge ikke 
har? Eller er det direktøren for fagetaten Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som i hvert fall i 
navnet er beredskapsdirektør?

Eller er det rett og slett slik at vi i dag ikke har noen tydelig 
funksjon på det aller øverste, sektorovergripende, nivå – 
rett under statsministeren, men over statsråder og deres 
etatssjefer? En beredskapssjef støttet av et koordinerende, 
kontinuerlig bemannet element med kompetanse og 
fullmakter – som på vegne av statsministeren øyeblikkelig 
kan ta kommando? Som i første omgang vurderer hva slags 
krise som er inntrådt, og hvorfra den skal ledes, eksempel
vis om det hører hjemme i militær eller sivil sektor – hos 
Forsvarssjefen eller Politidirektøren, eller et annet sted?

Trenger vi rett og slett en egen, selvstendig funksjon som 
virkelig er sektorovergripende, og som følgelig ikke kan 
være tilknyttet et departement: Trenger vi kanskje en 
nasjonal beredskapssjef, enten ved SMK eller som leder for 
et nytt, nasjonalt sikkerhetsråd? En sjef, en funksjon, som 

uansett har klarlagt myndighet og tydelig ansvar. Eventu
elt som sjef for et sikkerhetsråd som i så fall må være mer 
enn et råd; det må være selvstendig og ha klare fullmakter. 
Med utvilsom integritet og tverrsektoriell kompetanse, 
med bred operativ erfaring på høyt faglig nivå. Ledet av 
en direktør eller sjef, sivil eller uniformert: Uansett med 
tung og troverdig erfaring. En ny nasjonal funksjon med to 
hovedoppgaver: 

1)  Gi råd til regjeringen: basert på et alltid oppdatert, 
overordnet situasjonsbilde og evne til rask analyse og 
anbefaling; og – eventuelt:

2)  gi oppdrag til utøvende myndighet: definere utfordring, 
formulere oppdrag, plassere ansvar. 

Et råd som løpende holder statsministeren som regjerings
sjef og regjeringen som kollegium oppdatert – med en 
samlet trusselvurdering og et alltid oppdatert situasjons
bilde som grunnlag for sine anbefalinger. Som kontinuerlig 
får all tilgjengelig informasjon fra alle relevante kilder – for 
å kunne vurdere karakteren på en krise og ta kommando 
på vegne av regjeringssjefen, og gi riktig oppdrag og 
plassere ansvar hos rett myndighet. Enheten – funksjonen 
– må være knyttet tett opp til SMK som politisk beslut
ningsnivå, men for å kunne opptre raskt, og med selvsten
dig faglig myndighet, kan den ikke inngå i statsministerens 
politiske bemanning.

Situasjonssentre. Operasjonssentral?
Det er et situasjonssenter i Politidirektoratet. Det er situa
sjonssentre i Forsvarsdepartementet og Justis og bered
skapsdepartementet, og en krisesentral i Utenriksdeparte
mentet. Det skal etableres et nasjonalt beredskapssenter 
for Politiet. Det arbeides for å opprette nasjonale og regi
onale øvings og kompetansesentre innen justissektoren, 
og for et kompetansesenter for operativt samvirke for alle 
aktører. Vi har Forsvarets operative hovedkvarter og sivile 
hovedredningssentraler; det er sentraler for overvåking av 
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Se også artiklene:
B.2 Forsvarslinjer for beredskap
C.3 Referanserammer for forsvarslinjer
C.5 Ny tid – ny tenking
I.2 Bygge ned murer
I.5 Samordnet trusselvurdering
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
III.4 Terskelforsvaret
III.5 Krigsforsvaret
IV.3 Problematisk revisjon
IV.5 Politisk prioritering

V.A Intervju med Hadia Tajik
V.A Intervju med Jørgen Kosmo

samferdsel og andre sektorer. Det er operasjonssentraler 
i politidistriktene; det er etterlyst en skalerbar nasjonal 
operasjonssentral – for Politiet. Helhetstenkingen er ikke 
påfallende. Koordineringen er ikke påtrengende.

Og den store ideen, det virkelige behovet, synes knapt 
tenkt, langt mindre utredet: Et nasjonalt sikkerhetsråd og/
eller en nasjonal totalberedskapssentral: En genuint felles 
operasjonssentral, døgnkontinuerlig bemannet med bredt 
sammensatt kompetanse: Hvor all informasjon, fra alle 
relevante sektorer og aktører, samles og analyseres, for å 
gi et kontinuerlig oppdatert nasjonalt situasjonsbilde. For 
beslutning, handling – styring.

Stortingsansvar. Trygghetstilsyn?
Hvem skal kontrollere trygghetsmekanismene? Det er 
mange tilsyn i Norge, for en lang rekke aktiviteter og 
virksomheter, men ikke for det mest samfunnskritiske: 
Samfunnets sikkerhet og trygghet generelt og Forsvaret 
spesielt. 22. juli 2011 viste noen av svakhetene. Det er 
mangler på flere felt, inkl. forsvarssektoren og Forsva
ret. Vet vi en del om hva disse går ut på, men mest på det 
forvaltningsmessige, administrative plan. Hva med selve 
militærmakten? Skal vi ta det for gitt at systemet funksjo
nerer i tråd med Stortingets føringer og forventninger; at 
Forsvaret faktisk kan løse oppgavene det er pålagt, med de 
krav som er stilt – når det trengs?

Regjeringspartiene postulerer i Sundvoldenplattformen at 
de vil «Presisere og avklare etatenes beredskapsansvar». 
Det er kanskje gjort. De vil også «Gjennomgå tilsynsansvar 
og ansvar for oppfølging av tilsyn innen hele beredskaps 
og sikkerhetsområdet». Er det gjort? Er det definert hva 
beredskaps og sikkerhetsområdet er og består av? Formo
dentlig består det også av det militære forsvaret, som bare 
Stortinget strengt tatt fører tilsyn med – i den grad så skjer. 
Tidligere riksrevisor (og forsvarsminister) Jørgen Kosmo 

er i et intervju gjengitt i denne rapporten (side 17 –17 ) 
tydelig på at det ikke trengs flere tilsyn. Det kan, mener 
han, gjøres av Stortingets egne instrumenter: av kon
troll og konstitusjonskomité og av Riksrevisjonen. Etaten 
Forsvaret og forsvarssektoren som forvaltningssektor kan 
disse organene utvilsomt føre tilsyn med, kanskje så gar 
med militærmaktens operative evne. Men knapt med en 
beredskaps, sikkerhets og trygghetssektor som verken er 
definert, samordnet eller tydelig ledet.

Så lenge det ikke er tydelig hva som skaper samordnet 
sikkerhet og hvem som inngår i et system med totalbe
redskap for trygghet er det ikke lett å se hvordan det kan 
føres betryggende tilsyn med at sikkerhetsmekanismene 
virker, hver for seg og i samvirke: Koordinert og kraftfullt; 
reaksjonssterkt og robust. 

Terskelforsvar. Totalterskel?
Terskelforsvar er en særdeles tung føring i den gjeldende 
langtidsplan for forsvarssektoren. Vedtatt av Stortinget 
som pålegg til regjeringen. I sin politiske plattform fra 
201  slår de to regjeringspartiene fast å ville «sikre at 
Norge har et reelt terskelforsvar». Tre år senere er ’terskel
forsvar’ ikke nevnt i regjeringens forslag til ny langtidsplan 
for forsvarssektoren. 

Har Stortinget, med sitt konstitusjonelle tilsynsansvar, 
forsikret seg om at Forsvaret faktisk evner å utgjøre en 
reelt krigsforebyggende terskel – i tråd med nasjonalfor
samlingens vilje? Dernest: Er vi trygge på at vi faktisk har 
den totale forsvarsterskelen, som skal gjøre oss trygge, og 
som fordrer samordnet styring? 

Og til sjuende og sist:  
Har vi en samordnet sikkerhets styring?  
Har vi en tillitsvekkende trygghetsplattform?  
Har vi et troverdig terskelforsvar?
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Forsvarsvilje 
Er vi villige 
til å betale?
Hvis vi som samfunn mener vi trenger 
et militært forsvar – og et forsvar som er 
dimensjonert for å løse de oppgaver vi 
gjennom Stortinget har sagt det skal gjøre; er 
vi så villige til å investere det som trengs for 
å utvikle og opprettholde denne strukturen? 
Har vi som velgere, og våre folkevalgte, vilje 
til politisk prioritering av forsvar, sikkerhet 
og trygghet – med to prosent av BNP til 
forsvarsformål – selv om det skyver på andre 
viktige investeringer eller også vil måtte gå på 
bekostning av enkelte velferdsgoder? Evner vi 
å se at sikkerhet og trygghet, skapt ikke minst 
gjennom militær evne, er et forutsetning for 
at vi skal kunne opprettholde velferdsstaten?

Se også artiklene:
C2 Tryggheten forsvant med terroren
C.5 Ny tid – ny tenking
I.1  Forsvar av trygghet
I.5  Samordnet trusselvurdering
III.3 Folkeforsvaret
III.5 Krigsforsvaret
IV.4 Samlet styring

«Arbeiderpartiets innspill er 
avgjørende for hvordan vårt 
forsvar til slutt blir. Det må 

være et forsvar for velferden og for 
fremtiden.

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth;  
(APs landsstyremøte, april 2016)

IV.5 Politisk prioritering

Politikk er å ville – og å velge. Selv et velstående 
samfunn som vårt må prioritere mellom viktige  
offentlige oppgaver. Et velfunksjonerende sam  
funn må balansere bruken av ressurser, og nøye 
overveie om ikke noe er mer fundamentalt enn 
mye annet. Som forsvar, sikkerhet, trygghet.

Når Stortinget skal ta stilling til samfunnets utvikling 
må det prioriteres innenfor ressursrammer – statsbud
sjetter – som alltid er for trange. Alle sektorer vil alltid 
mene at de trenger mer, fordi det er så mye – og i egne 
øyne alltid avgjørende – som må gjøres. Det er og vil være 
kamp om ressursene. 

Mangelfull helhetlig tenking og tilnærming, inkl. fravæ
ret av en nasjonal strategi for trygghet, bidrar til at det 
nødvendige grunnlaget – sammenholdt saklig kunnskap 
og politisk forståelse – er for tynt. Eksempelvis av trygghet 
og sikkerhet som fundamentalt for regional stabilitet og 
nasjonal velstand. Et fundament som, hvor beklagelig det 
enn måtte være, forvitrer uten en solid militærmakt som 
tyngdepunktet i en totalberedskap og et terskelforsvar.

Politisk forstand
egjeringen foreslår prioriteringer. Stortingets flertall 

vedtar budsjettet og bestemmer retning. Innad i regjerin
gen er finansministeren den tunge aktør – som setter foten 
ned. Men aldri tyngre enn statsministeren – hvis hun vil 
bruke sin makt. Kompromisser i Stortinget har endt med 
planer som ikke lar seg gjennomføre; med luftslott. Fordi 
Stortinget ikke bevilger de forutsatte midler. 

Det samme gjelder regjeringen. Regjeringen Solberg har 
forpliktet Norge til å arbeide for å nå NATOmålet om at to 

prosent av brutto nasjonalprodukt skal brukes til forsvars
formål. Men har ikke forpliktet seg selv til å følge opp. 

Flere regjeringer har lagt fram planer som ikke har vært 
realiserbare – og fått flertall i Stortinget. Tilsynelatende 
har Stortinget lært. Tilsynelatende. For bevilgningene til 
Forsvaret har i årevis, reelt sett, vært synkende, og for
svarsstrukturen forvitrer fortsatt. Om dette endrer seg 
med langtidsplanen fra 2017 vil vise seg.

Forstås det at forsvarsevne krever løpende sterk satsing, 
fordi militærmakt verken kan kjøpes i løsvekt eller skapes 
når den plutselig trengs? At den må vedlikeholdes – på et 
så høyt nivå som nødvendig er, for å kunne løse de opp
gaver Stortinget har pålagt Forsvaret?

Politisk vilje
Regjeringen må sette Stortingets vilje ut i livet, med de 
ressurser som stilles til disposisjon. Det meste er mulig, 
hvis viljen er til stede. I trangere tider var det mulig – for 
et fattigere folk – å bygge et sterkere forsvar, med en større 
andel av BNP. Er det mulig med et barnehageløft eller et 
klimakrafttak, er det også mulig å løfte forsvarsevnen. 
Mener bl.a. tidligere statsminister, nåværende NATOsjef, 
Jens Stoltenberg. Som selv bidro til å bygge ned forsvars
evnen. Og, argumenterer dagens arbeiderpartiopposisjon, 
forsvarsevne er og blir viktigere enn skattekutt.

Forstås det at enhver utgift til forsvar og sikkerhet er en 
investering i totalberedskap og trygghet? At enhver priori
tering av forsvar og trygghet er en investering i verdiska
ping og velferd – selv om det eventuelt, for en tid, måtte gå 
på bekostning av enkelte velferdsgoder? 

At skattelette må vike for forsvarsevne?
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Trygghet 
For viktig til  
å ta for gitt?
Hvis vi tenker oss godt om: Hva er det aller 
viktigste for oss som enkeltindivider og 
samfunn; for meg selv og familien min, for 
bygda og landet? Sikkerhet, og til sjuende og 
sist: trygghet! Tar vi tryggheten litt for mye for 
gitt; eller har vi – enkeltvis og som samfunn – et 
bevisst nok forhold til hvor viktig den er, og 
hvor krevende det er å skape trygghet? Og får 
vi egentlig gode nok svar – fra trygghetssjekker 
og statusvurderinger – til å betrygge oss? 
Hvor systematisk kan trygghetssikringen 
være når det ikke er noen nasjonal strategi 
eller plan for trygghet og totalberedskap? De 
fleste samfunnsforhold som medfører risiko er 
underlagt strenge krav; det føres tilsyn med alt 
fra lotteri til luftfart – men ikke av nasjonens 
forsvar og statens sikkerhet? Stortinget får 
revidert så mangt, men ikke sikkerhet og 
trygghet. Er vi bekvemme med det?

IV.6 Demokratisk kontroll

Blant forutsetningene for et funksjonelt demo
krati er delt kunnskap og uavhengige aktører. 
Sivilsamfunnet må ha evne til å se makta i 
kortene; stille kvalifiserte spørsmål, bidra til 
kritisk årvåkenhet og demokratisk kontroll. 
Kvalifisert kontroll krever uavhengig kompe
tanse.

Norge har gode, og formelt sett uavhengige, fagmiljøer 
– innen både akademia og organisasjoner – på en rekke 
områder, eksempelvis bistand og miljø. Derimot overras
kende få, og i hvert fall få tunge, innen sikkerhet og forsvar. 

Norge har også mange, og faglig uavhengige, kontroll
organer, med bl.a. en rekke offentlige tilsyn som passer 
på at ulike virksomheter følger lover og regler. Ansvaret 
for den formelle kontroll med statsadministrasjonen ligger 
i Stortinget, som i tillegg til sin egen kontroll og konstitu
sjonskomité har uavhengige institusjoner til å bistå seg; 
framfor alt Riksrevisjonen og ombudsmenn. Men mens 
vi har statlige tilsyn på en rekke viktige – og noen 
kanskje ikke fullt så viktige (relativt sett) – samfunns
områder, finnes intet uhildet faglig tilsyn med vår viktig
ste tryggings instans, Forsvaret. Kanskje er det et tanke
kors.

Formell kontroll
Norge er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisk 
styresett der regjeringen og dens medlemmer – stats
rådene – står ansvarlig overfor Stortinget, med represen
tanter valgt av folket. Stortingets hovedoppgaver er å vedta 
lover og å fordele offentlige ressurser gjennom statsbud
sjettet. Begge deler skjer etter forslag fra regjeringen, som 
så setter politikken ut i livet. Stortinget skal så påse – kon

trollere – at regjeringen følger landets lover og etterlever 
nasjonalforsamlingens føringer: Stortingets vilje. 

Flere instanser, både på og utenfor Stortinget, har ulike 
roller i å kontrollere at lover følges og politiske beslutnin
ger følges opp, inklusive uavhengige domstoler og departe
mentstilknyttede tilsyn: 

På Stortinget har Kontroll- og konstitusjonskomiteen en 
særstilling som nasjonalforsamlingens interne kontroll
organ, og den eneste av komiteene som kan behandle 
saker på eget initiativ. Den skal bl.a. føre kontroll med at 
regjeringen med forvaltningen iverksetter Stortingets 
vedtak, og kan foreta egne undersøkelser for å kontrollere 
at regjeringens politikk stemmer overens med Stortingets 
vilje. Den tar også i bruk åpne høringer som virkemiddel, 
hvor enkeltpersoner inviteres til å dele sin kunnskap og 
belyse en sak: Opplyse Stortinget.

Stortinget utøver også sin kontrollfunksjon gjennom 
eksterne kontrollorganer: Riksrevisjonen er et uavhengig 
organ som arbeider for Stortinget, ledet av et kollegium 
valgt av Stortinget. Sivilombudsmannen og Ombudsman
nen for Forsvaret, samt EOSutvalget (for de hemmelige 
tjenestene), er kontrollutvalg oppnevnt av Stortinget.

Uformell kontroll
Norge er et lite land. Like fullt har vi god dekning – med 
dyktige eksperter – på en lang rekke fagfelt og sam
funnsspørsmål. Så også på internasjonale spørsmål og 
sikkerhetspolitikk, så vel som sider ved samfunnssik
kerhet og beredskap. Noen av de beste kompetanse
miljøene innen i sikkerhet og trygghet finnes i de tunge 
 tryggingssektorene, innen forsvar og justis – som ved 
Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Forsvarets for
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Revisjon av 
forvaltning
Riksrevisjonens tradisjonelle hovedoppgave 
er å revidere statens regnskaper og 
kontrollere forvaltningen av statens 
eierinteresse: regnskapsrevisjon og 
selskapskontroll. Systematisk ettersyn av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkning av Stortingets vedtak for 
forutsetninger, altså om Stortingets 
intensjoner er fulgt opp av regjering og 
forvaltning, er blitt en tiltagende viktig 
oppgave: forvaltningsrevisjon.

skningsinstitutt. Disse har dyktige medarbeidere på flere 
fagområder, og forskere med faglig integritet. Likevel: De 
er en del av ’systemet’ og bedriver vesentlig oppdragsfor
skning – i hovedsak på oppdrag for egne etater.

Norge har begrenset rom – og begrensede ressurser – for 
helt uavhengige miljøer, og det har vist seg vanskelig å 
bygge opp levedyktige tankemiljøer, inklusive tenketanker, 
for forsvar og sikkerhet. Samtidig finnes det dyktige og 
aktive, og til dels høyt profilerte, enkeltindivider med både 
faglig innsikt og analytisk evne. De fleste finnes imidler
tid ved forskjellige institusjoner som ikke har forsvar 
og sikkerhet som primæroppgave – eller opererer som 
frilansere. Derved skapes ikke de nødvendige, uavhengige 
institusjonaliserte fagmiljøene. Miljøer – med  ubestridelig 
uavhengig ekspertise – som er ønskelig for å få andre 
vurderinger enn dem som kommer fra Forsvarssjefen i 
hans fagmilitære råd eller Forsvarsdepartementets pro
posisjoner, og for den saks skyld: fra faglig sett prinsipielt 
uavhengige forskningsmiljøer som Forsvarets forsknings
institutt (FFI), som er en egen etat under FD, og Institutt 
for Forsvarsstudier (IFS), som inngår i Forsvarets høg
skole, altså i etaten Forsvaret.

En genuint uavhengig – og sammensatt – fagkompetanse i 
sivilsamfunnet er en viktig del av et nødvendige innsyn i og 
demokratiske kontroll med makten – også voldsmakten: 
Med belysing av Forsvaret og Politiet. Slike mekanismer, 
slike uavhengige miljøer, finnes i de fleste demokratiske 
land, men knapt i Norge.

Nødvendig korrektiv
Det finnes atskillig sakkunnskap om forsvarsspørsmål 
og sikkerhetspolitikk utenfor ’systemet’, men den er dels 
fragmentert og hovedsakelig akademisk, mindre erfarings
basert og politisk. Et demokratisk system trenger alltid 
korrektiver, helst fra flere hold; fra partier og organisa-
sjoner, media og akademia – og fra solide fagmiljøer.

Norge har liten erfaring med tenketanker, men har fått 
noen, også litt større og tilsynelatende levedyktige. Civita 
har sågar bidratt med flere innspill i forsvarspolitikken, 
uten å ha bygd opp noe spesialisert miljø innen feltet. 
Tenketanken Agenda toucher også innom sikkerhet, men 
i liten spesifikk grad. Det sammen gjelder Manifest, som 
imidlertid har gitt ut en viktig bidrag til forsvarspolitikken, 
ved kritisk søkelys på kampflyanskaffelsen.

Fagbevegelsen er en svært viktig del av sivilsamfunnet, og 
har i Norge initiert etableringen av forskningsmiljøet Fafo, 
som imidlertid ikke har gått inn i feltet forsvar og sikker
hetspolitikk. Et av de få fagforeningsinitiativ er nettopp 
Forsvarslinjer, som denne rapporten er utgitt som en del 
av; og som Norges Offisersforbund (NOF) og Norsk Tje
nestemannslag Forsvaret (NTL–F) står bak, med forank
ring i og støtte fra LO Stat og LO sentralt.
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STATLIG STYRING

DEMOKRATISK KONTROLL

Stortinget

Regjeringen

Departementer
EtaterFD

FFI FHS

FSI frivillige
organisasjoner

arbeidstaker-
organisasjoner

tenketanker

IFS

JD

Individer

Institusjoner

Forsvaret

Grener/avdelinger/skoler

Interesseorganisasjoner

Militær struktur Sivilt samfunn
Media

TRYGGHET
Sikkerhet

Nasjonal
KOMPETANSE

Innsats
BEREDSKAP

Samlet kompetanse
Uavhengig ekspertise

Norge har mye kompetanse på beredskap og trygghet, 
forsvar og sikkerhet. Den finnes i sivile og militære 
institusjoner og fagmiljøer, så vel som hos enkeltpersoner 
utenfor disse. Mye kunnskap finnes også i akademia og 
media.

I forsvarssektoren finnes svært mye kompetanse samlet 
i én sektor, fra hele den operative delen av Forsvaret til 
utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. På sivil 
side er det samme tilfellet ikke minst i justissektoren, 
inkl. Politiet og DSB. I sivilsamfunnet er det også 
mye kunnskap i organisasjonene, samt i den statlige 
styringsstrukturen; med storting og regjeringsapparat.

Kompetansen er sammensatt; den er oftest spesialisert 
– og fragmentert. Den er i liten grad systematisert, aller 
minst i et trygghets eller totalberedskapsperspektiv. Og 
det er få spesialiserte miljøer utenfor forsvarssektoren, 
herunder uavhengige fagmiljøer, som tenketanker.

Se også artiklene:
C.5 Ny tid – ny tenking
I.1  Forsvar av trygghet
I.5  Samordnet trusselvurdering
II.5 Totalberedskap for forsvarsevne
II.8 Nasjonalt samvirkesenter
III.3 Erkjent behov for nytenking
III.9 Teknologiforsvaret
IV.2 Lengre linjer – større samordning 
V.A Intervju med Jørgen Kosmo
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Del V: TILLEGG 

På nettstedet forsvarslinjer.no ble det i tillegg til en rekke artikler og innlegg publisert et 

knippe intervjuer og presentert to meningsmålinger utført som del av prosjektet.

Intervjuene er gjengitt i sin helhet her. I tillegg presenteres tre sammenfattende  

tablåer som viser tilnærmingen til og tenkingen bak Forsvarslinjer.

ORDSKIFTE OM TRYGGHET

http://forsvarslinjer.no/
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Forsvarslinje-intervjuer

Hvor skorter det på beredskap, og hvor er det kritiske hull, i Forsvarets struktur?

Hvorfor er brigaden så viktig for landforsvaret, og hvordan kan det forsterkes?

Hvordan kan bedre samvirke mellom forsvar og politi gi økt trygghet mot terror?

Hvorfor trengs mer øving – og et beredskapssenter – for å trene operativt samvirke?

Hvorfor har mål- og resultatstyring kommet i miskreditt – når det er så viktig?

Hvordan skal vi forholde oss til en av mest overhengende trusler – cyberangrep? 

Dette er noen av spørsmålene som tas opp i intervjuer på de følgende sider.
Intervjuene ble alle laget for, og publisert på, forsvarslinjer. no, i 2014–15. 

forsvarslinjer.no publiserte  
i 2014–15 en serie intervjuer 
som bidrag til ordskiftet. De er 
samlet og gjengitt her, slik de 
ble offentliggjort.

Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen
Generalinspektør for Hæren, Rune Jakobsen
Hovedtillitsvalgt for NOF, Pål B. Nygaard
Stortingsrepresentant for AP, Anniken Huitfeldt
Stortingsrepresentant for AP, Hadia Tajik
Tidligere riksrevisor, Jørgen Kosmo
Adm. dir. for NorSIS, Roger Johnsen

http://forsvarslinjer.no/
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FSJ, ADMIRAL HAAKON BRUUN-HANSSEN

«Vi er blitt et fredstidsforvar»

«Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss må danne utgangs-
punktet for hvordan vi innretter og utvikler Forsvaret,» fastslår 
admiral Haakon Bruun-Hanssen. Denne endrede situasjonen har 
stilt krav til økt operativ aktivitet; den stiller krav om økt bered-
skap. Begge deler koster. De økonomiske rammene framtvinger 
imidlertid fortsatt effektivisering og innsparing, det gis ikke økte 
ressurser til økt aktivitet. Og kanskje må han anbefale å ta ut 
hele kapasiteter, forklarer Forsvarssjefen. «Ostehøvlingens tid 
er forbi.»

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i februar 2015.

Forsvarssjef Bruun-Hanssen skal innen 1. oktober i år legge fram sine fagmilitære 
råd (FMR) for forsvarsministeren, med anbefalinger inn i regjeringens politisk 
prosess med ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Dette intervjuet handler ikke om 
hva som vil eller kan komme i FMR, for det kan FSJ rimeligvis ikke si noe om ennå. 
Men han deler noen betraktninger om sentrale utfordringer.

POLITISKE RAMMER – MILITÆRE OPPGAVER
I OMS sa du at de økonomiske rammene framtvinger vurderinger av alternative 
innrettinger av Forsvaret. Et hovedpremiss for FMR-oppdraget er fortsatt stramme 
rammer. Samtidig er du, som rikets fremste militære rådgiver, bedt om også å tenke 
videre. Hva legger du særlig til grunn for vurderingene av framtidens norske forsvar?
«Det er den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss som må danne 
utgangspunktet,» svarer Forsvarssjefen, men ikke øyeblikksbildet; ikke det korte 
perspektivet. Ukraina de siste ti måneder kan derfor ikke være dimensjonerende, 
fastslår admiralen. «Men vi ser en økende utfordring i at militærmakt igjen blir 
brukt for å nå politiske målsettinger. Vi har sett det fra Russlands side, og vi har 
sett det på andre områder, som terror. Vi har all grunn til å tro at svake stater, 
framveksten av motstand mot sittende regimer, særlig i Midtøsten og Nord-Afrika, 
vil frambringe ulike former for væpnet motstand.» 

Deler av den, fortsetter FSJ, er også «rettet mot den vestlige sivilisasjon, slik vi har 
sett flere eksempler på». Dette er en utfordring Forsvaret forventer vil vedvare over 
en viss tid.

«Forsvarets primæroppgave er å beskytte Norge og befolkningen mot trusler 
utenfra, først og fremst statstrusler. Terror, i første omgang på norsk jord, er 
Politiets oppgave. Forsvaret bidrar internasjonalt til å forebygge, forhindre – og om 
nødvendig redusere – terrorgruppers evne til å bygge opp nettverk, slik vi har gjort 
i Afghanistan, og slik vi nå er på vei inn for å gjøre i Irak.»

Forsvaret har i dag ni oppgaver. De er politisk besluttet, og noe Forsvarssjefen 
forholder seg til som oppdragsramme. Bruun-Hanssen ser ikke noe behov for å 
utfordre dem; skal disse diskuteres må det være på politisk nivå. Og han fram-
holder: «Jeg ser ingen områder hvor Forsvaret burde vært engasjert, som vi nå ikke 
er involvert i. Jeg tror oppgavene er et godt bilde på hva man ønsker at det norske 
forsvaret skal være i stand til.»

Endringene rundt oss skjer fort; å endre Forsvaret er ikke like lett å gjøre – like raskt?
«Nei, det tar tid å endre Forsvaret, i hvert fall hvis du skal endre kapabiliteter; om du 
trenger andre virkemidler, og en annen kompetanse. Den tar det tid å bygge opp.»

STRAMME RAMMER – STRENGE PRIORITERINGER
Du har uttalt at nivået på de senere års forsvarsbudsjett ikke er tilstrekkelig for å 
finansiere selv dagens forsvar inn i framtiden. ed økte krav og økt aktivitet, hva har 
etatssjefen da å gjøre – uten økte rammer? Fortsatt ostehøvling; ta litt her og der? 
Eller ta ut hele strukturelementer?
«Dette er definitivt den største utfordringen jeg har. Det er svært lite rom, om noe 
i det hele tatt, for ostehøvling. Vi har altså tre bataljoner i brigaden; tar vi bort én 
bataljon så har vi ingen brigade. Vi har fem–seks fartøystyper; vi seiler fire av hver. 
Det anser jeg som et minimum. Vi har de samme utfordringer på luftsiden, med 
unntak av jagerfly. Hvis du reduserer størrelsen på miljøene, så vil de sannsynligvis 
ikke evne å produsere nevneverdig effekt.»

http://forsvarslinjer.no/
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FSJ sier han gjerne bruker bildet at ’nesten én + nesten én + nesten én er nesten tre.’ 
Men bare på en god dag! Dilemmaet, forklarer Bruun-Hanssen, er at «hvis noe nytt 
skal inn – uten å være tilleggsfinansiert – da må noe ut; en hel komponent». Og dét, 
fortsetter han, kan skape hull i det balanserte forsvaret, et hull som lar seg utnytte i 
neste omgang. «Det er dilemmaet mitt.»

Hva som eventuelt skaper slike hull, innenfor de gitte økonomiske rammer, er et 
hovedanliggende i FMR. «Det vil jeg helt klart være tydelig på, når den tid kommer» 
fastslår Forsvarssjefen; «om jeg ender i den situasjon».

Vil du ikke alltid komme i den situasjonen, fordi du alltid må fase inn noe nytt – for å 
holde tritt?
«Hvis jeg faser inn noe nytt som erstatter den kapasiteten jeg tar ut, så svekker jeg 
ikke Forsvaret. Men hvis det er nye utfordringer som krever nye virkemidler, mens 
den gamle utfordringen fortsatt eksisterer, og svaret på den utfordringen er det vi 
tar ut, da har jeg skapt et hull på det området. Ingenting er derfor gitt, vi skal fullføre 
hele prosessen før jeg vil gå inn på hvorvidt vi står overfor en eventuell svekkelse – 
en svekket balanse – avhengig av hvilke elementer vi tar ut eller tar inn.»

Hvis vi skulle tenke i retning av noe nytt Forsvaret virkelig trenger; hva kunne det være?
«Det vi ser nå er at konvensjonelle, langtrekkende presisjonsvåpen er noe som 
stadig flere stater har. ekkevidden av dem er av en slik karakter at de gir både 
redusert varslingstid og krever økt reaksjonsevne. Hvis disse er i økende bruk, slik 
vi har sett det fra vestlig side, så vil det stille krav til vår evne til å beskytte oss mot 
slike våpen; en bedre evne enn vi har hatt til nå.»

Og da snakker vi særlig om luftvern – som kanskje allerede er et hull?
«Ja, vi snakker om luftvern,» bekrefter Forsvarssjefen. «Vi har luftvern, men nok 
ikke tilstrekkelig i forhold til det omfanget av langtrekkende presisjonsvåpen vi nå 
ser. Dette må vi gjøre en grundig vurdering av».

FORTSATT INNSPARING – STØRRE UTFORDRINGER
Inneværende langtidsplan bygger bl.a. på forutsetningen om betydelige intern 
effektivisering i Forsvaret, og du har uttalt at dette målet blir svært krevende å nå?
«Det går fortsatt an å øke effektiviteten. Men vi har tatt alt som er av lavthengende 
frukt. Derfor sliter vi med å nå målsettingen om en halv prosents innsparing fra 
det ene året til det andre. Målet, og de midlene som skal frigjøres, er forskuttert 
og ligger inne i langtidsplanen, som en del av forutsetningen for styrking av 

deler av strukturen. Derfor er det en utfordring når vi ikke klarer å realisere 
effektiviseringen i det tempoet det er lagt opp til.»

Dette er forpliktelsen du som etatssjef har om å levere på langtidsplanen. Den andre 
part, tortinget, må også levere på sine forpliktelser om finansiering. oen stiller 
spørsmål ved om det kommer til å skje, eller om bl.a. flere investeringer vil bli skjøvet 
inn i neste planperiode?
«Stortingets forpliktelse er først og fremst at vi har et stabilt og forutsigbart budsjett. 
Det har vi hatt de to første årene av perioden. Jeg har ingen signaler på at det vil 
endre seg i det tredje året, om noen reduksjon i 2016,» sier Forsvarssjefen, og 
legger til:

«Så har vi jo fått et økt krav om avbyråkratisering og effektivisering, som bidrar til 
å gjøre min utfordring på effektiviseringssiden ytterligere vanskelig. Vi har måttet 
kutte en del ting for å nå kravene som er stilt i 2015.»

Økt operativ aktivitet har gått ut over trening og øving?
«Hele finansieringsmodellen i forsvarsgrenene er basert på at vi skal ha en viss 
aktivitet. For mesteparten av Forsvaret er det basert på behovet vi har for trening 
og øving. I noen stående avdelinger ligger en finansiering av daglige operasjoner. 
Når det er behov for å øke den operative leveransen i fredstid – til økt nærvær i 
Nordområdene, økt overvåking for å ha et ordentlig situasjonsbilde – så er ikke 
dette finansiert. Da må jeg omprioritere ressurser, og det eneste området hvor jeg 
har nevneverdig handlefrihet er innenfor trening og øving.»

Fra internasjonale operasjoner er vi vant til at nye oppdrag følges av ekstra ressurser. 
Skulle den samme logikken overføres til hjemlige operasjoner: Ved nye oppdrag eller 
vesentlige endrede forutsetninger følger tilleggsfinansiering?
«Ja, det er jo noe jeg etterlyser at vi må tenke på. Så er det alltid en balansegang. 
Hvis det er min beslutning at vi har økt nærværet i nord, så må jeg også kunne 
finansiere det innenfor mine egne rammer. Hvis det er som følge av uttalt politisk 
ønske, så må det finansieres på annen måte. eg kan ikke fortsette å spise av 
trenings- og øvingsbudsjettet år etter år. Da spiser vi av såkornet.»

Du kommer nærmest i en form for fagmilitær tvangssituasjon: Hvis du skal løse 
oppdraget ditt kan det være at du må trappe opp aktiviteten. Det er knapt ditt frie 
valg, snarere en nødvendighet som følge av omstendighetene?
«Du kan gjerne se det på den måten!»
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NORDOMRÅDENE – RUSSLAND
Det har lenge vært tiltagende politisk interesse for Nordområdene, Nå er det også økt 
militær aktivitet der. Noen vil mene at økt russisk tilstedeværelse tilsier at Norge bør 
ha et sterkere – kanskje sågar tyngre – militært fotavtrykk i nord?
«Initielt har vi bortimot doblet flytiden på Orion. Vi har marinefartøyer mer eller 
mindre kontinuerlig i Nord-Norge. Det er dels for å sikre at vi har et best mulig bilde 
av aktiviteten i nord; dels for å ha et virkemiddel for å reagere skulle det skje noe ut 
over det vanlige.»

Når russerne trapper opp sin virksomhet, er det ikke da nærmest en del av spillet at 
man selv også trapper opp sin tilstedeværelsen og aktivitet – og har Norge gjort det i 
tilstrekkelig grad?
«Jeg vil ikke bruke begrep som at vi trapper opp. Det henspiller veldig fort på et 
våpenkappløp, og det er ikke hva dette er snakk om. Det russiske forsvaret har 
modernisert; økt omfang og kvalitet. Det er legitimt at de da trener og øver, er mer 
ute med styrkene – også i våre nærområder. Det vi gjør, er at vi evner å overvåke, 
og følge med like godt som vi gjorde før, bl.a. for å ha et godt bilde og unngå å 
feiltolke det som skjer i nord. Det mener jeg bidrar til stabilitet, til forutsigbarhet 
– som vi har gjort i tidligere år. Det er ingen opptrapping, ingen eskalering, ingen 
oppbygging. Det er å bevare stabile forhold i nord.»

Det er heller ikke et spørsmål om balanse, fortsetter Forsvarssjefen. «Det er viktig 
å forstå at Russland er en stormakt, Norge er en liten stat. Vi vil på ingen måte 
balansere Russland. Vårt bidrag til å bevare stabiliteten i nord er gjennom å være 
forutsigbar, konsistent og tydelig på hva som er norske verdier.»

Menge vil mene at vi har både bygd ned Forsvaret for mye, og lagt ned for mange 
baser – og at vi eksempelvis har trukket oss for mye ut av Finnmark, ikke minst i lys 
av russisk oppbygging. Det er ikke mye igjen i Porsanger, mot tidligere? Skulle vi legge 
flere styrker til GP?
«Det er viktig at vi ikke har et bilde av et Russland som bygger opp store land-
militære styrker i nærheten av vår grense. Det er ikke hva som skjer. Vi er tydelige 
på at vi ikke ser noen militær trussel fra Russland. Det vi ser er en økning i den 
luftmilitære og maritime aktiviteten fordi det er naturlige treningsområder ut fra 
Kola, ut i Barentshavet og vestover. Så svaret i dag er ikke en økning i landmilitært 
nærvær i Finnmark.»

ALLIERT ØVING – OG TOTALFORSVAR
Ett bidrag til både tilstedeværelse i nord og styrking av forsvarssamarbeid innen 
alliansen er alliert trening og øving på norsk jord. Men dette er også en kostnad for 
Forsvaret, som skal snu steiner for å spare kroner?
«Jeg ser ikke alliert trening i Norge som en utgift. Den bidrar til å sikre at vi er 
interoperable med våre viktigste samarbeidsnasjoner i NATO. Det er viktig. Det 
kan vi gjøre i Norge, i Europa eller USA – og det gjør vi. Vi har også trening i 
Norge. Det er viktig at allierte blir kjent med norsk klima og topografi, og vet at å 
drive en militær operasjon i Norge, særlig under vinterforhold, er betydelig mer 
krevende enn det de opplever til daglig. Det er viktig at vi har forbindelsene, knytter 
relasjoner – og kan støtte nasjoner som velger å komme til Norge. Dette er også å 
vise en del av solidariteten i alliansen. Vertslandsstøtten koster relativt lite. Vi får 
mye mer igjen for den enn hva vi putter inn av penger – også militært.»

Forsvarssjefen skal også se på totalforsvarskonseptet, som gjerne har et kald krig-
tilsnitt. Dét er ikke Haakon Bruun-Hanssen udelt enig, selv om det er bakgrunnen. 
Han er opptatt av at vi har et sterkt sivil-militært samvirke – også for vår tid. Den 
militære beredskapen tar FSJ tak i, den sivile delen er andres oppgave. Admiralen 
vil derfor ikke mene noe om hvordan det står til på den siden, men når vi spør om 
man mon har sluppet seg vel langt ned også på dette området, repliserer han: «Det 
er alltids grunn til å stille spørsmålet!» Og som han megetsigende legger til: «Vi har 
tilfluktsrommene, hvem sitter på nøklene?»

Forsvaret bidrar til flere strengt tatt ikke-militære oppgaver, som kystvakt og grense-
vakt. Med økt aktivitet i Nordområdene er det behov for økt overvåking – også av sivil 
aktivitet, og også for økt søk- og redningskapasitet. Forsvaret har sine Orion-fly, de 
er definert som en militær luftkapasitet – kunne de ikke like godt vært ansett som en 
felles militær-sivil kapasitet?
«Nei, det er jeg ikke enig i. Vi driver overvåking av militær virksomhet i våre 
interesseområder, og av deler av den kommersielle virksomheten fordi vi har 
et ansvar innenfor myndighetsutøvelse. Samtidig har vi behov for å forstå 
helhetsbildet. Primæroppgaven til P–3 er overvåking til støtte for militære 
operasjoner, og en situasjonsforståelse av den militære virksomheten i våre 
nærområder. Når de først er opp kan de samtidig brukes til støtte for overvåking 
av annen virksomhet.»

Og admiral Bruun-Hanssen, som inntil han ble Forsvarssjef høsten 2013 var sjef for 
Fellesoperativt hovedkvarter, er ikke i tvil om den store betydningen av overvåking: 
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«Hvis vi skal ha en ordentlig situasjonsforståelse i nord, må vi bruke ressurser 
på overvåking. Og overvåking i framtiden kan drives med mange forskjellige 
virkemidler.»

FORSVAR FOR FRED – LOGISTIKK FOR FREDSTID
Ikke minst i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen blir det stilt høyere krav til 
beredskap, til reaksjonstid. Hva vil det koste – kreve?
«Vi kan oppnå noe bedring gjennom å endre måten vi driver trening og øving på, 
slik at vi er raskere gjennom treningsfaser, og dermed øker tiden enheter er fullt 
operative.» Men jo flere plattformer den operative evnen, med lavere reaksjonstid, 
skal gjelde for, jo større blir utfordringen på logistikksiden, forklarer Haakon Bruun-
Hanssen. «Vi må legge om det vi har for å øke den operative tilgjengeligheten på 
enkeltelementene. Da får man i neste omgang en utfordring på logistikksiden, som 
vi også må finne en løsning på. Vi må sørge for at logistikken står i forhold til et økt 
aktivitetsnivå.»

I dag er situasjonen denne: «Vi har veldig mye materiell som peker i retning av 
at vi er blitt et fredstidsforsvar, dimensjonert for fredstidsoppdrag hjemme og 
internasjonale bidrag ute. Vi er ikke dimensjonert for et beredskapsomfang som er 
nødvendig hvis vi tar større deler av Forsvaret i bruk,» konstaterer Forsvarssjefen. 
Dertil: «Hvis du ønsker å bruke mer av strukturen enn det vi gjør i dag, så må du 
gjøre noe med bemanningen i de operative enheter.»

For å korte ned reaksjonstiden i større deler av Forsvaret, er det særlig i Hæren det 
må tas tak?
«Jeg er forsiktig med å si det. Deler av Luftforsvaret og Sjøforsvaret – og Hæren – er 
på relativt korte klartider. Og vi har Telemark bataljon som er i stand til å ha relativt 
korte klartider, også med dagens konsepter og løsninger. Store deler av strukturen 
har derimot relativt lange responstider – måneder. Det er en følge av hvordan 
utdanning, trening og øving er lagt opp på en mest mulig ressurseffektiv måte.»

«Skal du bruker mer, ha flere bataljoner, fartøyer og fly tilgjengelig, så må vi legge 
om konseptene vår slik at de raskere gjennomfører sin trening og øving. En ekstra 
utfordring i Hæren kan være verneplikten. Den er fantastisk bra, men det kan være 
at vi må se på hvordan vi gjennomfører den for å øke tilgjengeligheten i deler av 
strukturelementene i Hæren.»

FSJ vil ikke gå inn på hvordan dette kan gjøres, men viser til et nylig besøk i Estland. 

Der har de to utdanningsbrigader og to beredskapsbrigader, hvor mannskaper etter 
førstegangstjeneste står på beredskap med en viss klartid. «Dette er ett eksempel 
på at det fins flere modeller. Vi må se på hva som er realistisk å gjøre for oss, og hva 
kostnadene for de ulike alternativene vil være.»

Du har antydet at vi ikke, på én og samme tid, kan løse våre oppdrag hjemme og 
påta oss større oppgaver ute. Men det vil kunne komme situasjoner hvor vi må være 
forberedt på å stille ute – eventuelt også med større bidrag? Vil det ene da måtte gå 
på bekostning av det andre?
«Også dette er ett av de store dilemmaene. Hvis du ser på dagens innsatsforsvar, 
så er innsats for mange av oss blitt et bilde på at vi er i stand til å levere en 
bataljonsstørrelse ute i internasjonale operasjoner. Vi kan delta kontinuerlig med 
en fregatt eller med noen jagerfly – samtidig som vi løser de daglige oppgavene 
hjemme. Men det er omtrent det vi klarer. Hvis du skrur opp behovet hjemme, så 
klarer vi ikke det uten at vi tar ned ute – hvis ikke ressursene økes. Vi balanserer på 
et minimumsnivå, det er vanskelig å delta i en internasjonal operasjon eller i NATOs 
stående enheter med mer enn én enhet om gangen.»

«Husk,» legger Forsvarssjefen til, « hvis vi har 600 mennesker ute i en internasjonal 
operasjon, slik vi hadde i Afghanistan, og de står seks måneder, så trenger vi 1200 
på årlig basis. Vi trenger, også i henhold til arbeidstidsavtaler, to besetninger. Det er 
helt riktig, og nødvendig, i forhold til hvordan samfunnet vårt er i dag.»

DET SISTE SPØRSMÅLET
Blant en rekke utfordringer og dilemmaer i ditt pågående utredningsarbeid: Er det 
noe som framstår som særlig krevende?
«Alt henger tett sammen. Vi har sagt, og vi ser, på helheten i Forsvaret. Vi er ute 
etter å skape det som er mest relevant for framtiden. Og så lenge ressursrammen 
ikke endres tror jeg at jeg blir nødt til å kutte militær kapasitet vi har i dag. Det vil 
påvirke både de operative enhetene, støttestrukturen og kanskje også basene. Da 
berører du selvsagt også mennesker, og du berører lokalsamfunn og arbeidsplasser. 
Det blir tøffe prioriteringer.»

Intervju ved: Dag Leraand
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GIH, GENERALMAJOR RUNE JAKOBSEN

Høy beredskap – tøffe utfordringer

LANDMAKTEN: Er den ikke så viktig lenger? Er det ikke slik at  sol dater 
på bakken – for å forsvare norsk territorium – lenger er like nødven-
dig; nå som vi har nye marinefartøyer og skal ha nye kampfly? 
Erstatter elektroniske stridsmidler fysisk stridende? Med de krav til 
beredskap og reaksjonsevne som dagens  trusselbilde stiller, er vel 
hæravdelinger allikevel ikke raskt nok tilgjengelige.

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i mars 2015.

«Vi trenger selvsagt soldater på bakken», slår Generalinspektøren for Hæren (GIH), 
generalmajor Rune Jakobsen fast. «Og vi kan stille tilgjengelige deler av brigaden på 
24 timers varsel.»

Det overrasker ingen at en hærsjef taler varmt for landmakt. Noen flere vil nok la seg 
overraske over at generalen går så langt som han gjør i dette intervjuet; i å peke på 
at vi står overfor et reelt politisk valg: Skal vi fortsatt ha en stridsdyktig hær i Norge? 
Eller legge eggene i andre kurver, i marine og luftforsvar – i høyteknologiske løsninger 
som ingen, innerst inne, helt tør stole på?
«Hæren er i hovedsak i god beskaffenhet – ennå», understreker Jakobsen, men 
legger ikke skjul på at utsiktene uroer ham. Kraftig.

I månedene framover vil det bli diskutert hvor det skal kuttes – også i Hæren. 
Svarene vil uansett bli feil, ikke minst fordi spørsmålet er feil. I en tid med et 
markert strengere sikkerhetspolitisk klima – og en hærstruktur med tiltagende 
strukturelle sprekker – må det rimeligvis spørres: Hvilke hull må vi tette? Og hvor 
bør vi være tydeligere på plass? Ett svar er ifølge GIH åpenbart: Finnmark.

«Landmakt handler om terskelforsvar,» understreker general Jakobsen – «en  terri toriell 
terskel i vår tid.» Han understreker at Norge trenger nye jagerfly og ubåter, men 
legger til: «Vår egen evne og vilje til å beskytte folk og landterritorium, sammen med 
NATOs støtte, avgjør hvor troverdig terskelen oppleves av en potensiell motstander.»

SVEKKE ELLER STYRKE
Også GIH er midt inne i den krevende eksersisen Forsvarssjefen har igangsatt, 
med å utarbeide fagmilitære anbefalinger til statsråden, inn i arbeidet med neste 
langtidsplan for Forsvarets utvikling. Vi røper knapt gradert informasjon ved å si at 
dette allerede er en hard kamp i den militære ledelsen. Hvor det, slik det bør være, 
hersker ulike syn på veien videre, og hvor det igjen vil være – men kanskje ikke 
burde være – tradisjonell tautrekking mellom sektorinteresser.

Det er ikke nødvendigvis slik at når krybben er tom, så bites generaler og admiraler. 
For det første er ikke kassa tom; påfyllet strekker bare ikke til, rammene er for trange. 
For det andre har Forsvarets øverste ledelse et felles oppdrag: Sikre at Norge har en 
best mulig militærmakt; å sørge for et mest mulig effektivt militært forsvar, innenfor 
de oppdrag og rammer politiske myndigheter definerer, med de midler de stiller til 
rådighet. Når disse så er utilstrekkelige, får toppledelsen si fra om det – og peke på 
konsekvensene. Som Rune Jakobsen må gjøre med utsiktene for Hæren og landmakten.

Utgangspunktet kan fort bli feil, mener generalinspektøren. Når innsparinger 
blir målet, må fokus settes på hvor i strukturen det kan kuttes – hvor skaden blir 
minst. Hadde det vært et spørsmål om hvor det må investeres for å skape en helt 
nødvendig økning av stridsevnen, da hadde utviklingen blitt et langt bedre svar på 
de sikkerhetspolitiske klimaendringene.

Det anføres gjerne fra politisk hold at Hæren er tilført betydelige ressurser i senere år, 
og det fortsatt skal investeres i tunge systemer. Hva er da problemet, hvorfor uroen?
«Det har vært en betydelig styrking, både på personell- og materiellsiden,» svarer 
GIH, og peker ikke minst på nærmere ti milliarder kroner til nye stormpanser-
vogner, CV90. 

«Det ligger også tunge – og helt avgjørende – investeringer i planverket, bl.a. til nytt 
artillerisystem og nytt luftvern; oppgradering av stridsvognene og nye sambands-
systemer.» Problemet, framholder GIH, og årsaken til berettiget uro, er at dette, med 
unntak av LV, ikke er formelt vedtatt. «Det er vist vilje til å styrke Hæren på disse 
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områdene, men vi har ikke sett evnen til å sette planene ut i praksis. Tvert imot har 
vi sett stadige utsettelser.»

Enhver med et minimum av oversikt over hva som er på materielltrappene i 
Forsvaret de nærmeste år ser at uroen ikke er ubegrunnet: Hvor mye lenger kan 
investeringene skyves, før alle tilgjengelige – større – investeringsmidler går med til 
kampfly, og etter det: ubåter? Til det ikke lenger er handlingsrom – midler – for en 
komplett brigade med nødvendig kampkraft?

HÆR ELLER IKKE HÆR
«Brigaden,» fastslår generalen. Og gjentar det, igjen og igjen. Ikke som et mantra, 
men som en terskel: En komplett brigade er den minimumsstruktur han, som rikets 
fremste landmilitære rådgiver og ansvarlig produsent av hærstyrker, kan akseptere. 
«Uten en fullverdig brigade har vi i realiteten ingen hær.»

Har orge så en komplett, fullverdig, stridsdyktig brigade i dag? ja, i beste fall så vidt. 
g, som H sier, ved hjelp av teip og tålmodighet, dyktighet og dedikasjon. Hos både 

befal og mannskaper. Men hvor lenge varer tålmodigheten – hvor lenge holder teipen?
«Vi har artilleri, men det må skiftes ut. Vi har stridsvogner, men de må oppgraderes. 
Og vi har kommando- og kontrollsystemer – men de må definitivt oppgraderes, hvis 
ikke er mye av investeringen i stormpanservognene langt på vei bortkastet; da får vi 
ikke den tilsiktede stridseffekt ut av dem.»

Og mest kritisk: manglende kampluftvern og skort på logistikk. Det siste reduserer 
helt nødvendig mobilitet og utholdenhet. Det andre gjør landstyrkene svært sårbare.

Disse svakhetene skal altså rettes opp – ifølge investeringsplanene. Men vil Stortinget 
levere på langtidsplanen? Vil politikerne forhindre at Hæren – vår landstridsevne – 
forvitrer? Og vil den militære toppledelsen anbefale at planene følges, og endatil: at 
landforsvaret ytterligere styrkes – i den sikkerhetspolitiske situasjon vi befinner oss, 
og ser foran oss?
«En trenger ikke sitte i Forsvarssjefens ledergruppe for å skjønne at vi står 
overfor svært store økonomiske utfordringer,» konstaterer Jakobsen. «Det blir 
offentligheten heldigvis stadig minnet om i media. Og både forsvarssjef og statsråd 
har sagt det klart; det må fortsatt endringer – innsparinger – til. Derfor er rammene 
som ligger til grunn for utredningsarbeidet så stramme.» Følgelig, sier GIH, blir det 
mest et spørsmål om hvor det kan spares – ikke hvor det må investeres.»

For politikere og andre militære legfolk er det ikke like lett å se hvorfor man ikke 
kan ta ut deler av brigaden. renger man virkelig stridsvogner i vår tid, i vår del av 
verden  og kan ikke kampfly og fregatter gi tilstrekkelig luftvern? rlig talt – har vi 
ikke et integrert, sågar nettverksbasert forsvar?
«Brigaden er ett komplisert system av systemer i det store systemet. Tar du ut 
kritiske elementer rakner det. Da kan du like godt spørre fartøysjefen på en fregatt: 
Hva kan du ta ut: radaren, missilene, sonaren eller sambandet?»

«Brigaden må hegnes om,» fastslår GIH. «Vi må få fram at det tar 15 år å bygge den 
opp igjen. Minst. Og til en betydelig kostnad. Det er prisen vi måtte betale for at alt 
for mye kompetent personell ble fjernet med avgangsstimulerende tiltak i 2004. Da 
måltall overstyrte militær fornuft.» De skulle nås, koste hva det koste måtte, minner 
GIH om. Enhver får stå fritt til å lete etter eventuelle paralleller i dag, ti år etter.

«Brigaden er en kosteffektiv og fleksibel struktur som en landmilitær terskel,» 
fastslår GIH. «Og for første gang er det en samlet hær som står bak forståelsen for 
nødvendig mekanisering – for øvrig helt i tråd med signaler fra NATOs militære 
ledelse i Europa og FFIs landmaktstudie fra 2012. Det er ikke bare Norge som 
mangler stridsvogner og mekaniserte styrker. Det er en alvorlig mangel i alliansen.» 
Og husk, minner general Jakobsen om: «Det er en vesensforskjell mellom oss og de 
fleste av våre allierte: Vi deler grense med ussland.»

For den som fortsatt måtte tvile, påpeker GIH at stridsbildet er vesentlig endret: 
Mens infanteriet tidligere beskyttet stridsvognene er det nå omvendt. «Og uten 
oppgraderte Leo vil en fiende med moderniserte stridsvogner skyte opp V 0 ene.»

STYRKING ELLER SVEKKING
Det vil bli krav om kutt i Forsvarets struktur. GIH vil også bli avkrevd forslag til hvor han 
skal kutte. Og fra forsvarsledelsen er det uttalt at det er slutt på ostehøvlingen; nå må 
det tas ut hele strukturelementer. Rune Jakobsen vil ikke gå inn på hva dette kan bety 
for Hæren – og det vil uansett komme som del av Forsvarssjefs samlede anbefaling.

amtidig som forsvarsledelsen signaliserer kutt, tar stadig flere til orde for at 
Forsvaret faktisk må styrkes, og at de økonomiske rammene må økes. Altså at det bør 
være en diskusjon om hvor man skal investere, ikke bare hvor det kan spares?
«Enhver leder vil selvsagt ønske større rammer. For Hæren handler det først 
og fremst om at de valg som allerede er tatt om å oppgradere helt nødvendige 
strukturelementer faktisk blir fulgt opp.» GIH minner også om at til tross for 
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tilførsel av nye hjemler senere år, er deler av brigaden ikke bemannet til daglig – 
av økonomiske årsaker.» Derfor, igjen: «Begynner vi å kutte ytterligere i brigaden, 
mister den svært fort sin slagkraft og relevans.»

Hvis man, med økonomisk realisme og politisk magemål, så skulle se for seg mindre 
investeringer – for raskt å øke stridsevnen og manifestere terskelen; hva kunne det 
innebære?
«Først og fremst,» fastslår GIH, «må den struktur som faktisk er besluttet i inne-
værende langtidsplan, både for drift og fornying, finansieres.» Dernest peker gene ra-
len nordover – mot Finnmark: «For å heve terskelen,» sier han, «er svaret Finnmark.»

«Det jeg der gjerne skulle gjort,» utdyper Jakobsen, «er å gjøre GSV noe mer robust: 
tilføre den noe tyngre våpen og gi den evne til selvstendig oppholdende strid.» Dét, 
framholder han, er ett grep som bør tas i nord – og mer spesifikt i Finnmark – slik 
situasjonen nå er blitt. «Det andre grepet er å gjenopprette Jegerbataljonen på GP.» 
Det siste, forklarer GIH, kan gjøres på to måter: Den ene – «fattigmannsversjonen» 
som generalen kaller den – er å ha mindre enheter fra Brigade Nord utstasjo nert 
der, på rotasjon. Den foretrukne løsningen er å ha en egen lett bataljon, som før. 
«Men aller viktigst er det å få det taktiske mobile luftvernet på plass og fullføre 
moderniseringen, slik det er lagt opp til i inneværende langtidsplan. Dét vil i seg 
selv manifestere evne og vilje – i hele landet, og ikke minst i Nord.» Med økt militær 
tilstedeværelse i Finnmark vil Norge heve den nasjonale terskelen, noe generalma-
joren anser som både naturlig og nødvendig. Naturlig – og ikke som uttrykk for en 
militær opptrapping – fordi det vil bringe oss mer tilbake til normalsituasjonen vi 
hadde for inntil noen år siden.

REAKSJON OG RESERVER
Et hovedanliggende for Forsvarets politiske så vel som militære ledelse i dag, er å 
kunne øke reaksjonsevnen til større deler av styrken. Dette ligger som et premiss 
for Forsvarssjefens fagmilitære råd, og det er blitt et påtrengende krav etter NATO-
toppmøtet i ales i fjor høst – i kjølvannet av Ukraina-krisen. Nøyaktige klartider er 
gradert, men generalinspektøren fastslår at allerede har betydelige deler av Hæren 
vesentlig raskere reaksjonstid enn for bare få år siden. «Vi snakker om timer heller 
en dager,» forteller generalinspektøren. «Varslingstiden kan være nesten ned i null». 
Selv Brigade Nord – med de avdelinger som er tilgjengelige – har GIH beordret 24 
timers klartid på. Og brigaden leverer.

Omstillingen av Hæren har vært formidabel. Men reaksjonstiden er sårbar. 

Svakheten ligger i logistikk. Beredskap handler også om evnen til raskt forflytning. 
GIH framholder at logistikk-situasjonen er utfordrende, noe som svekker 
reaksjonsevne og mobilitet. «Vi samarbeider godt med FLO for å bedre klartiden 
for Hærreservens materiell, men det vil kreve investeringer utover Hærens rammer 
for å få den samlede logistikken opp på et nødvendig nivå,» konstaterer generalen.

Hærreserven. Det er ett av GIHs trumfkort. I tre år etter førstegangstjenesten er 
soldatene innrullert for rask mobilisering til sine avdelinger, før overføring til HV. 
Dermed bidrar de til brigadens utholdenhet – til en lav kostnad gjennom bruk av 
eksisterende avdelingsmateriell. «Vernepliktige er verdifulle,» fastslår Rune Jakob-
sen. «Vi må ikke undervurdere stridsevnen til soldater med et halvt års førstegangs-
tjeneste. For nasjonal beredskap er det ofte godt nok.» Og snart – med den hurtige 
reaksjonsstyrken i nord, den vervede Panserbataljonen med støtteavdelinger som 
skal stå klar senest i 2020 – vil den landmilitære beredskapen, både nasjonalt og i 
nord bli vesentlig styrket. Såframt logistikk utfordringene løses – for hele Forsvaret.

HÆREN OG HEIMEVERNET
Det norske landforsvaret består av to komponenter – Hæren og Heimevernet. 

idligere H, obert ood, stilte nylig spørsmålet om de to ikke bør slås sammen, og 
flere vil føle at det er en besn rende id ?
«HV er en meget kompetent ressurs – til sitt bruk,» fastslår Rune Jakobsen, som 
ikke ser noen vektige argumenter for sammenslåing, snarere tvert i mot. «HV-
soldatene er utmerkede sensorer i by og bygd. De er raskt på plass i sitt nærmiljø 
og de er fortsatt svært viktige til vakt og sikring – og vi må gjerne forsterke denne 
styrken. Men den er ikke tapspåførende, den er ikke utrustet og trent for å holde 
eller nedkjempe en fiende. Dét er Hæren – og dét må vi ha Hæren til.» Både jeg og 
GIHV er skjønt enige om at dette ikke er noen god idé. Mulige innsparinger vil være 
marginale og ulempene langt større en potensielle gevinster.»

H+HV=X er derfor ikke en ligning GIH vil gi seg i kast med. «Sammenslåing er ingen 
løsning,» slår han fast. «Heimevernet er ingen terskel. Dét er Hæren.» Og hvis 
nasjonen nå, med et mer rufsete sikkerhetspolitisk klima og et tiltagende skiftende 
skydekke, mener den trenger å heve terskelen på bakken, da er svaret ifølge 
generalmajor Rune Jakobsen: H.

H for Hæren.

Intervju ved: Dag Leraand
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HOVEDTILLITSVALGT PÅL B. NYGAARD

Beredskap til heder og verdighet

HÆREN: Er den ikke politisk prioritert lenger? Er selv ikke den siste 
brigaden hellig? Er det vitale investeringer i en forvitret hær som 
til sjuende og sist må ofres for å finansiere nye kampfly og nye 
ubåter? Med dagens behov for styrket beredskap slår realitetene 
inn: Hæren er tappet for fagkompetanse innen tradisjonell bered-
skapsforvaltning, og kritiske komponenter er svekket – eller borte.

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i mars 2015.

«Vi må ha en styrket struktur med moderne ildkraft,» fastslår NOFs hovedtillits-
valgte for Hæren, Pål B. Nygaard. «Vi har faset ut for mye, nå må vi både kjempe for 
å beholde en intakt brigade – og å forsterke stridsevnen.»

Nygaard har vært et gnagsår for mang en forsvarssjef og mange hærledere. Trolig er 
det flere slike Forsvaret – og samfunnet – trenger: for å si fra, for å få fram hvordan 
virkeligheten fortoner seg på bakken, langt fra Løvebakken? For dessverre, sier han, 
har det lenge vært slik at mange offiserer vegrer seg for å si fra.»Det har kommet 
rammer og føringer fra øverste hold som det ikke har vært noen vits i å komme med 
begrunnede faglige innsigelser mot.»

«Det som har kommet av kritiske røster og faglige bekymringer er ikke tatt tjeneste-
vei, men i stor grad gjennom tjenestemannsorganisasjonene,» forteller Nygaard. 
NOF har måttet påta seg rollen som korrektivet. Det har vi med glede gjort, selv om 
det ofte har ført til skriftlige spørsmål uten svar tilbake.» Når er han noe mer 
optimistisk: «Signalene fra GIH er at han ønsker reell involvering og ærlige synspunkt.»

Keiserens klær
«Vi har sett det fra først på 1990-tallet: Hvordan Hæren er bygd ned, og langt fra 
tilført så mange nye årsverk i senere år som mange, ikke minst politikere, vil ha det 
til.» Nygaard peker på at funksjoner og personell som ble overført til FLO senere 
er flyttet tilbake til Hæren. «Det er ingen reell økning av årsverksrammen, det har 

ikke gitt flere stillinger for å styrke den operative evnen. Det er keiserens nye klær, 
noe ingen tør påpeke overfor folka der nede på Stortinget!» Det hederlige unntaket, 
mener NOF-veteranen, er økningen av antall vervede, først i Telemark bataljon, og 
etter hvert i HRS Nord-systemet, med Panserbataljonen og samvirke-enheter.

Så er spørsmålet: Overlever 2. bataljon Forsvarssjefens forestående fagmilitære 
råd? lok av skade tar ikke Nygaard noe for gitt. « eg er mentalt forberedt på å 
kjempe for den – for tredje gang på tre langtidsplaner,» fastslår han. «Om så er 
politisk, igjen».

Brigaden basis
For det handler om politikk – også å få politikerne til å forstå at rådene de får fra de 
øverste fagmilitære ledere slett ikke alltid bør følges. «Hadde de lyttet til Frisvold 
og Diesen hadde vi ikke hatt noen brigade i dag,» mener Nygaard, som heller ikke er 
like imponert over alle Hærens egne sjefer, som ikke har vært tydelig nok, tøffe nok 
– mens de var i tjeneste. 

«Så får vi se på hva Bruun-Hanssen legger opp til.»

Brigaden som samvirkesystem må hegnes om og forsvares med alle midler, mener 
NOFs hovedtillitsvalgte for Hæren. «Og helst skulle vi som minimum hatt to 
brigader; en operativ, en i beredskap.»

«Vi har Brigade Nord, men den er ikke komplett, og den har betydelige svakheter. 
Den har ikke luftvern, og forelda artilleriskyts. At Luftforsvaret skal dekke Hærens 
behov for luftvern er og blir en illusjon: De har LV for å forsvare sine baser og fly; 
vi trenger mobilt LV som kan følge brigaden i felt. Det er to vidt forskjellige ting! Og 
når andre holder seg med langtrekkende presisjonsvåpen, så har vi verken artilleri 
å svare med – eller luftvern å beskytte oss med. Det er å legge landet åpent!»

http://forsvarslinjer.no/
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Kapasiteter kanselleres
Det er en diger elefant i rommet, mener NOFs mann i Hæren; nærmest en mammut: 
«Kritiske kapasiteter skal tilføres Hæren. Det ligger i langtidsplanen. Men ser vi noe til 
dem? Tror vi lenger at Stortinget rekker å beslutte, og Forsvaret å bestille, før det er 
for sent – før nye kampfly og ubåter sluker tilgjengelig investeringsmidler,  
og vel så det?»
Nå må ansvarlige politikere lære seg å lese kartet, mener Nygaard, og se at stupet 
er farlig nært: «En utsettelse er ikke lenger en utsettelse, det er nok et skritt mot 
en faktisk kansellering.» Og da har vi ikke en operativ brigade, knapt en hær. «Vi 
vil ikke evne å levere på forpliktelsene om mottak av unnsetningsstyrker overfor 
alliansen. For ikke å snakke om kompetansen til å lede større styrker, egne og 
allierte. Divisjonsambisjonen, med divisjonskommandoen som ledelseselement, 
er jo for lengst forlatt. Vi får ikke øvd offiserer på det taktiske nivået lenger.»

Hæren la ned eget luftvern og stallet MLRS-batteriet på midten av 2000-tallet. «Selv 
om vi har vogner på lager har vi mistet kritisk kompetanse. Vi kan bestille hyllevare, 
men det tar lang tid å bygge opp evnen til å utnytte den. Enda godt,» mener 
Nygaard, «at ikke alt som var tenkt hogd opp ble destruert!»

Så ille er det ikke med milliardinvesteringen i stormpanservogner. «Men uten den 
planlagte oppgradering av Leo–2 vil en vesentlig del av effekten ved CV90 bli borte; 
brigaden er og blir ett integrert system! Investeringen vil ikke være bortkastet, men 
vi får mye mindre ildkraft ut av den.»

Nygaard mener hovedproblemet er Hærens lave volum. «Politikerne kunne gjen -
reise landforsvaret bl.a. ved å gjeninnførte MLRS med langtrekkende presisjonsam-
munisjon ut til 300 kilometer. Det ville være å tilføre Hæren avgjørende ildkraft.»

Beredskap borte
Som tillitsvalgt gjennom mange år synes Pål B. Nygaard det er ille å se hvor mye 
Hæren er svekket – og hvor lite beredskap er blitt verdsatt. Til nå.

«Tidlig på 2000-tallet dreide alt seg om innsatsforsvaret. Verken den politiske eller 
militære ledelse så noen trusler – og lot Hæren forfalle, beredskapen forvitre. Det 
gjelder personell, materiell, forsyninger. Folka som virkelig kunne beredskap satt i 
regimentene og DK’ene. Da de ble borte, forsvant også kompetansen. Beredskap ble 
umoderne, det var ikke økonomisk! Nå er beredskap igjen prioritert – og den koster 
å gjenoppbygge.»

Pål B. Nygaard er ingen gammel mann, og anser seg ikke som gammelmodig. Men 
litt retro. Fordi han holder urokkelig fast på at beredskap må opprettholdes, at en 
brigade ikke er noe å kompromisse med – og at kompetanse er dyrt å gjenskape når 
den først – og fort – forsvinner.

«Det som skremmer meg mest,» avslutter NOFs hovedtillitsvalgte i Hæren, «er hvor 
langt pendelen fikk gå i nedbygging av beredskapen, som omtrent ble borte – og så 
skjer Ukraina, og vi får en ny erkjennelse. Etter at vi har hogd opp og bygd ned ser vi 
igjen verdien av det vi hadde. At trusler kommer fortere enn vi tror, også fra uventet 
hold, er da noe vi snart må ha lært – og ta lærdom av!»

Intervju ved: Dag Leraand
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STORTINGSREPRESENTANT ANNIKEN HUITFELDT

«Regjeringen tar ikke ansvar for å styrke Forsvaret»

«Regjeringen tar ikke ansvar på sin vakt,» uttaler Anniken Huitfeldt 
(AP).Den leverer ikke på forpliktelsene i langtidsplanen; den kutter 
i forsvarsbudsjettet for å bekoste skattelette.» Dette er noen av 
hovedpunktene i dette intervjuet med lederen for Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité. Som framfor alt tar terrortrusselen på 
det største alvor. Og den krever større samordning – bedre styring. 
Og hvor blir det av Bistandsloven? Den haster!»

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i februar 2015.

Anniken Huitfeldt leder det som fra 2009 har vært den sammenslåtte utenriks- 
og forsvarskomité, gjerne ansett for Stortingets mest prestisjefylte. Huitfeldt 
har i mange år vært en sentral politiker i Arbeiderpartiet, er medlem av partiets 
sentralstyre – og har erfaring fra flere statsrådsposter i de rødgrønne regjeringene. 
Når den blåblå regjeringen kommer med sin langtidsplan for Forsvaret, som 
forventes framlagt om et drøyt år, er det denne komiteen – under Huitfeldts ledelse 
– som får den til behandling.

FORSVARETS FRAMTID – REGJERINGENS EVNE
Sikkerhetsutfordringene krever et sterkt militært forsvar. Statsminister Erna Solberg 
forpliktet orge til økte økonomiske rammer under toppmøtet i fjor høst. ylig 
tok Aftenposten på lederplass – i lys av trusselbildet som avtegner seg – sterkt til orde 
for at orge må investere mer i sitt forsvar. r lederen for tortingets utenriks  og 
forsvarskomité – og Arbeiderpartiet – rede til å øke rammene, til å styrke Forsvaret?
«Vi er interessert i å finne brede forlik som kan vare over tid. Dersom en 
sikkerhetspolitisk situasjon tilsier at det må brukes mer midler, så er vi klare til 
å gjøre det – i samarbeid med regjeringen. Jeg tror vi må se på de planene de nå 
legger fram, og finne et bredt flertall,» svarer Anniken Huitfeldt.

Hun peker på at Arbeiderpartiet har tradisjon for å søke brede politiske forlik i 
Stortinget når det kommer til store, nasjonale utfordringer, og ikke minst innen 

forsvarspolitikken. Så er det jo et spørsmål om alle parter deretter forholder seg til 
inngåtte forlik – og leverer på forpliktelsene:

«Det jeg nå er skeptisk til er at regjeringen så til de grader ser ut til å kalkulere med 
at de taper det neste stortingsvalget, og kun peker framover,» framholder Huitfeldt. 
Hun ser flere tegn som tyder på dette – at dagens regjering vil overlate ansvaret til 
den neste, ventelig utgått fra Arbeiderpartiet.

«Forsvarsministeren sa det da hun var i England, at ’vi må gradvis øke – ikke nå!’ 
Statsministeren sa det i Brussel; ’om to-tre år skal vi øke – ikke nå!’ Men mens de 
satt i opposisjon sa Høyre at vi må øke mer – nå. Når de nå sitter i posisjon økes det 
mindre enn det vi la opp til! Og når de nå synes sikre på at de vil gå av om tre år sier 
de: da må det økes! De tar ikke ansvar på sin vakt!

Du tegner her et bilde av Høyres – så vel som Fremskrittspartiets – forsvarspolitikk 
som rimer dårlig med det inntrykket vi lett får, og som de selv søker å skape, at de to 
er de virkelige forsvarspartiene? Vil regjeringen levere på forpliktelsene i inneværende 
langtidsplan – i inneværende periode?
«Det forutsetter jeg. Men de ligger jo under det nivået nå. Første året denne 
regjeringen satt ved makten var det ingen økning. Nå er det et kutt i forhold til vårt 
forslag. Hva kommer da tredje året? Når kommer den økningen som var varslet?» 
spør Anniken Huitfeldt, og legger til en historie fra biografien om ens hristian 
Hauge, som hun leser med stor interesse: Forsvarsminister Hauge var irritert over 
finansminister Brofoss som han anså mer opptatt av å bygge landet enn Forsvaret. 
For virkelig å minne finansministeren over hvor viktig forsvarsbudsjettet var, passet 
han jevnlig på å gå forbi finansministeren bolig. anskje en idé å ta med seg? spør 
Huitfeldt med et smil.

«Nå skal jo Forsvarssjefen legge fram sitt fagmilitære råd før budsjettet kommer til 
høsten. Når de har framskyndt avleveringen av Forsvarssjefens råd, regner jeg med 
at det kommer et budsjett som samsvarer med dette,» fastslår Arbeiderpartiets 
forsvarspolitiske talsperson.

http://forsvarslinjer.no/
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Da er du inne på en fortolkning som går ut på at forsvarsministeren har tapt 
budsjettkampen i en regjering som ledes av en statsminister fra samme parti, 
med deltakelse fra et annet parti som gjerne snakker i store bokstaver om hvor 
forsvarsvennlige de er?
«Men slik har det jo alltid vært! De har snakket mest om å styrke Forsvaret når de sit-
ter i opposisjon, men ikke fått gjennomslag for økte bevilgninger når de har kom met 
i posisjon – for da har skattekutt vært høyeste prioritet!» fastslår Huitfeldt. Da hun i 
fjor tok imot en gruppe fra NATO Defence ollege, forteller hun, måtte hun poengtere 
at enten man liker det eller ikke, så er Forsvaret en del av offentlig sektor. Og de som 
går til valg på å slanke offentlig sektor, ja – de slanker også Forsvaret.

«Det så vi jo et veldig klart bevis på i for høst, med nye krav om at det skulle 
effektiviseres og bespares i Forsvaret. Og da glemmer man at her har det vært 
effektivisert opp og ned i mange år, og mye mer enn i resten av offentlig sektor. 
Selv om man er flinke, slik Forsvaret har vært, skal man altså få enda større 
effektiviseringskrav. Men ikke bare det: I forliket med Kristelig Folkeparti og 
Venstre kom det enda mer effektivisering. Krav som bryter med det politiske 
prinsippet, at når det er effektivisert har Forsvaret fått gevinsten tilbake i form av 
materiell og annet. Nå er det rene kutt. Dette er på linje med plastposeavgiften – 
effektivisering skal finansiere skattekutt.

Hvis så, hvorfor slipper de så lett unna med dette?
«Fordi det er relativt liten offentlig interesse for forsvarspolitikk.» 
Og hvorfor er det det? 
«Fordi vi blir mest opptatt av dette når det først smeller.»

TRUENDE TERROR – STERKERE SAMARBEID
år det smeller. om terrorangrepene mot  11. september 1, bombene i adrid 

i  og ondon i , for ikke å snakke om udåden i orge . juli 11. g nå: 
aris i januar  og før det utins anneksjon av rim i 1  og den pågående 

krigen i kraina. Det smeller stadig vekk, og mye tyder på at vi trenger å ruste oss – 
mentalt så vel som fysisk, og både militært og ikke-militært – på en alvorligere tid?
«Bare på det året som har gått etter at Forsvarslinjer startet har terrortrusselen 
mot Norge økt,» fastslår lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Økt 
ytterligere. Anniken Huitfeldt trengte ikke terroren i Paris for å få fokus på nye 
måter å møte tiltagende trusler på. Vår egen terrortragedie i juli for snart fire år 
siden har for lengst skjerpet bevisstheten rundt behovet for økt beredskap og 
samordning, særlig mellom Politiet og Forsvaret.

«Gjennom det som skjedde i Paris har vi sett hvor avgjørende det er med sam arbeid 
mellom politi og forsvar. Der ble det satt inn fem tusen politifolk og ti tusen soldater. 
Så kan vi tenke på hvor mange politifolk vi har i Norge hvis noe tilsvarende skulle skje 
her. Vi er helt avhengige av Forsvaret i en slik situasjon,» fastslår komitélederen. «Det 
gjør at jeg er utålmodig når det gjelder Bistandsloven. Da vi satt i regjering ble vi kriti-  
sert for å være for seine, allerede i 201 . Så sa forsvarsministeren i fjor vår – altså for 
et år siden – at den var like om hjørnet. Og ennå er den ikke her. Dette haster veldig!»

«Men det haster også å få på plass et bedre samarbeid,» fortsetter Huitfeldt. 
«Vi ønsket jo en felles trusselvurdering, og mener at dette henger sammen. 
Mange var motstander av det fordi det fratar de ulike tjenestene kontroll over 
eget sluttprodukt. Men når vi ser terrortrusselen, så ser vi er den er veldig samla, 
og Forsvaret er så nært knyttet til de terrortruslene vi opplever, både nasjonalt 
og internasjonalt, at det må en sterk styring til når det gjelder samordning av 
disse tjenestene. Og dette handler om politiske krav – om politisk vilje.»

Anniken Huitfeldt mener at situasjonen tilsier at det er større behov for 
Heimevernet enn før. Blant annet til å kunne bistå Politiet og delta i operasjoner 
– når det må mobiliseres raskt. «Vi trenger mange folk fort,» fastslår hun. «Hvis vi 
skiller mellom hva som er Politiets og Forsvarets oppgaver, så kan Politiet trekke 
mer på Heimevernet, det er innenfor hva som ligger i det styrkede samarbeidet og 
i Bistandsloven. Og synlighet er viktig, det kan både Heimevernet og Sivilforsvaret 
bidra med.» Huitfeldt legger til at selvsagt vil spesialstyrkene også kunne bli helt 
avgjørende hvis Norge havner i en terrorsituasjon. «I tillegg,» fortsetter Huitfeldt, 
«har vi en ny trusselsituasjon i nord, med økt russisk opprustning. Også dét tilsier 
fortsatt modernisering av Forsvaret, og økt engasjement i nærområdene.»

Og vi har selvsagt konsekvensene av klimaendringene å ta hensyn til; de endrer 
forutsetningene på flere områder, legger hun til. «Men hvis vi vurderer disse 
forholdene opp mot hverandre er det for meg klart at terrortrusselen er den største, 
og da må våre prioriteringer ta utgangspunkt i det. eg er for flykjøp av anskaffelse 
av ubåter; det står jeg fast ved. Men når vi vurderer den trusselsituasjonen Norge 
står overfor nå, er terrorfaren den største.»

Til denne trusselen er Anniken Huitfeldt ikke minst bekymret for at terrorgrupper 
skal få tak i enda farligere våpen enn de nå har, inklusive atomvåpen. «Å stanse disse 
gruppene militært haster,» fastslår hun. «Jeg tenkte jo i sommer, at nå kom oppgavene 
til Jens Stoltenberg som NATOs nye generalsekretær til å dreie seg om nærområdene, 
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og det som skjer i Russland. Men så ser du ISIL som vokser, og Boko Haram som 
vokser. Nigeria har nå sett seg nødt til å be om hjelp mot disse terroristene; Irak har 
gjort det samme. Det er en umiddelbar fare for vår egen sikkerhet hvis disse gruppene 
får økt fotfeste, og vi må bidra i kampen – også militært.»

FORSVARSSJEFENS PRIORITERINGER – STORTINGETS ANSVAR
Vi har stått lenge med en betydelig – og svært krevende – innsats i Afghanistan, til 
hovedoppdraget nå er avsluttet. Tanken, både i Norge og NATO, var at nærområdene 
igjen skulle prioriteres. Men samtidig må vi vel være forberedt på å stille, kanskje også 
med større bidrag, hvis det igjen kreves, og allerede har vi sagt ja til deltakelse i Irak?
«Det er veldig viktig at de forpliktelsene vi påtar oss i forhold til internasjonale 
operasjoner kommer som et tillegg til den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, 
at nye operasjoner tilleggsfinansieres, og at vi ikke spiser av den gjennom slik 
deltakelse. Nå er det såpass store investeringer som skal gjøres på materiallesiden, 
at vi skal gjennomføre både utenlandsoperasjoner og investeringer – da blir det 
ikke nok til personell. Og personell trenger vi!»

Det er frykt i Hæren om at selv vedtatte materiellinvesteringer i inneværende 
langtidsplan ikke vil bli gjennomført – at investeringsvinduet presses av investeringer 
i kampfly, og deretter nye ubåter?
«Materiellinvesteringer i Hæren kommer jeg til å følge med på,» forsikrer Anniken 
Huitfeldt, og viser også til sin tale i Oslo Militære Samfund i januar i år. 
I det samme foredraget var du innom behovet for overvåkning i Nordområdene. Du 
pekte på at vi her har et spesielt ansvar innen NATO, og at vi ikke kan godta redusert 
aktivitet. Vi får tro våre aldrende Orion-fly, og framtidens overvåkningsløsning i nord, 
er et tema i Forsvarssjefens pågående utredning?

«Vi må jo ha gode overvåkningsfly i nord. Basestrukturen regner jeg med blir tema i 
det fagmilitære rådet. Jeg har vært og flydd Orionfly, og har sett hvilken kompetanse 
vi har der. Hvor viktig denne kapasiteten er, ikke bare for Norge, men for hele NATO. 
Og for Norge, også for sivil beredskap med søk og redning.»

Forsvarssjefens fagmilitære råd imøteses rimeligvis med stor interesse, og utvilsomt 
spenning, selv om han har meget stramme rammer som hovedføring. Men han er 
utfordret til å tenke også utenfor disse rammene – legge fram sitt syn på hvilket 
militært forsvar Norge trenger. Hvilken forventning til visjonære tanker i Forsvars-
sjefens fagmilitære råd har du?
«Han må gjøre begge deler,» fastslår Anniken Huitfeldt: Tenke vidt, men også svært 

konkret. «Og framfor alt må Forsvarssjefen vise hva han faktisk vil prioritere.» 
Huitfeldt minner at tidligere store tanker har hatt for liten realisme, og ønsker 
seg ikke flere slike. «Mange langtidsplaner i tidligere tider har vært rene ønske
tenkinger som ikke har ført til noe når de har kommet til Stortinget. Derfor er det 
gode argumenter for at Forsvarssjefen skal være veldig poengtert i rådene han 
kommer med. Hvis ikke blir det luftslott som ikke blir finansiert, som vi for mange 
eksempler på fra 90-tallet, og fra 2005; tanker som ikke fungerte.»

FRA TOTALFORSVAR TIL TOTALBEREDSKAP
Ett fundament for vår sikkerhet i etterkrigstida var Totalforsvaret. Det innebar, om 
nødvendig, å mobilisere også samfunnets sivile ressurser til støtte for det militære 
forsvaret. Du skisserer et sammensatt trusselbilde, påpeker nødvendigheten av å 
kunne bruke Forsvaret mer i beredskap mot terror – og fastslår at beredskap og 
sikkerhet må prioriteres framfor skattelettelser. Er tiden inne til å erstatte totalforsvar 
med totalberedskap – og bedre samordne og styre samfunnet samlede ressurser, for 
effektfull innsats også mot andre trusler enn de militære?
«Vi er et lite land, vi har en lang kyst; vi er åpne og sårbare. Vi trenger å samordne 
de ressursene vi har,» fastslår Anniken Huitfeldt. Den rødgrønne regjeringen hun 
var medlem av utarbeidet den inneværende langtidsplanen, ’Et forsvar for vår tid’. 
Med den vedtok Stortinget en ny hoved oppgave for Forsvaret: ’Bidra til ivaretakelse 
av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.’ Dette, mener Huitfeldt, 
var et viktig skritt i riktig retning.

«Med det bildet vi ser nå, med en lang rekke forhold – av både militær og annen 
art – som på forskjellig vis truer vår sikkerhet og trygghet, er det enda mer 
åpenbart av vi virkelig trenger å se både trusler og virkemidler under ett. Fortsatt 
vil Forsvaret være selve bærebjelken i den sammensatte strukturen vi må ha for å 
sikre samfunnet vårt – hvis og når det virkelig smeller. Med stadig mer krevende 
oppgaver må vi utnytte de samlede ressursene på best mulig måte, til samfunnets 
beste, uavhengig av sektorer. Sivilsamfunnet må understøtte Forsvaret der det er 
hensiktsmessig og nødvendig. Forsvaret, med sin kompetanse og kraft, må støtte 
andre sektorer og aktører når det er formålstjenlig. Så ja, totalberedskap bør bli 
vår tids totalforsvar. Hvor en bredere beredskapsoppgave kanskje bør være et 
kjerneoppdrag for Forsvarets virksomhet.»

Intervju ved: Dag Leraand
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STORTINGSREPRESENTANT HADIA TAJIK

Samvirke for sikkerhet – kultur for samvirke

«Regjeringen har skapt usikkerhet om ansvarsforhold,» framholder 
Hadia Tajik (AP). «Og den har mistet momentum i oppfølgingen av 
Gjørv-kommisjonen.» Begge deler ser lederen for Stortingets jus-
tiskomité alvorlig på. Hvor blir det av bistandsloven – og hva skjer 
med det nye beredskapssenteret? «Og vi må se på felles utdanning, 
også for utvikle en bedre samvirkekultur.»

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i februar 2015.

Hadia Tajik leder en viktig komité med mange saker av stor betydning for 
beredskap og trygghet. Justiskomiteen følger blant annet opp Politiet og 
Sivilforsvaret, som begge sorterer under Justis- og beredskapsdepartementet. 
Tajik har markert seg sterkt i beredskapsspørsmål, med både politisk-prinsipielle 
og styrings-strukturelle problemstillinger, ikke minst i forlengelsen av 22. juli og 
Gjørv-kommisjonen. Nå venter hun utålmodig på regjeringens lenge bebudede 
politireform, blant annet.

22. JULI, REGJERINGEN OG MOMENTUM
11. september 2001 og 22. juli 2011 – med tida i mellom og etter – har framfor alt 
folks opplevelse av trygghet som kjerneanliggende. Sikkerhetsaspektet ved trygghet 
er særlig knyttet til kvaliteten på Forsvaret og Politiet, og etatenes evne også til å 
samhandle – å samvirke. Hvor langt er vi kommet, hvor står vi på dette området, etter 
Gjørv-kommisjonens påpekninger?
«Etter 22. juli har det vært sterk tverrpolitisk vilje til å prioritere opp beredskaps-
feltet. Det har blitt tatt noen viktige initiativ. Blant annet var det helt på sin plass å 
få oppdatert bistandsinstruksen,» fastslår Hadia Tajik, og legger til: «At et utkast til 
ny bistandslov ble sendt ut på høring var også et nødvendig skritt. Det er sentralt 
at samarbeidet mellom politi og forsvar etableres tydelig i lovs form. Men det er en 
gåte for meg hvorfor bistandsloven fortsatt lar vente på seg. Vi har ikke fått noen 
god forklaring på hva det er som gjør at dette fortsetter å dra ut i tid.»

Dette, mener Justiskomiteens leder, er ett relativt tydelig eksempel på at regjeringen 
kan synes å ha mistet momentumet i deler av oppfølgingen etter 22. juli – til tross 
for uttalt tverrpolitisk vilje om å ta tak.

«Man ser for så vidt det tilsvarende når det gjelder Politireformen. Nå er den 
forhåpentligvis noe nærmere i tid. Men først ble det signalisert at den ville komme 
i fjor høst, så ble det sagt at den kom før jul, så at den ville komme før eller etter jul 
– og nå har vi lært at jula varer helt til påske! Nå er det formidlet at den kommer til 
Stortinget i mars.»

Et tredje område etter 22. juli hvor momentumet åpenbart har gått tapt, mener 
Tajik, er spørsmålet om Politiets nye beredskapssenter. Mer om det lenger ned i 
interjvuet.

POLITIREFORMEN, KULTUR OG TRYGGHET
Politireformen forventes å legge opp til at økt sentralisering skal gi bedre 
reaksjonsevne og større handlekraft. Men skaper det større opplevd trygghet hos 
folk – enn si faktisk trygghet – hvis det blir enda lenger til nærmeste politistasjon eller 
lensmannskontor?
«Arbeiderpartiet er for å redusere antall distrikter og tjenestesteder. I tillegg er vi 
opptatt av at det er en balanse. Man kan ikke teoretisere seg bort fra fjell, fjorder og 
dalstrøk. Norge er et geografisk krevende sammensatt land, og vi må ha en politi
tilstedeværelse som speiler dette. Politifolk må settes i stand til å ha lokalkunnskap 
om de samfunn de skal holde trygge. Og lokalsamfunnet må ha forutsetningen for å 
bli kjent med noen av de politifolkene som har ansvar for det. Den lokale legitimi-
teten til Politiet er også vesentlig for den faktiske og opplevde tryggheten.»

Politireformen, framholder Tajik, er en av de store, omfattende reformene etter 
22. juli. «Én ting er at regjeringen ser ut til å ha mistet momentumet. En annen 
er at jeg er redd for at fokuset også har blitt forskjøvet. Gjørv-kommisjonen trakk 
fram kultur, lederskap og holdninger som det vesentligste. Så langt har regjeringen 
i omtalen av reformen primært lagt vekt på de rent strukturelle endringene – 
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med antall tjenestesteder. Altså det som kan telles og måles, og ikke så mye det 
langsiktige arbeidet, som rekruttering og utdanning av gode ledere – som viktige 
kulturbærere for etaten. Her kreves det både konkret handling og ambisiøse 
visjoner.»

Vi har Politiet, Heimevernet og Sivilforsvaret som uniformerte tryggingsinstrumenter, 
selvsagt av høyst ulik karakter og med forskjellige oppgaver, men alle med lokal 
tilstedeværelse og forankring: Skulle man se disse, og kanskje andre kapasiteter, mer 
i sammenheng før man tar konkrete skritt i for eksempel en politireform på én side, i 
en langtidsplan for Forsvaret i neste runde, og andre endringer dernest? Altså sikre en 
best mulig tverrsektoriell samordning – for størst mulig trygghet?
«Jeg forutsetter jo at mens de jobber med Politireformen, så ser de hele tiden hen 
til de etatene som det er naturlig å samarbeide med. Jeg kan ha forståelse for at det 
kan være krevende å rulle ut en full beredskapsreform, og at man er nødt til å ta det 
noe skrittvis, og starte et sted – og da med Politiet. Men en sentral del av tenkingen 
rundt en politireform må jo være hvordan en kan bidra til godt samvirke og god 
samordning – og god utnyttelse av ressursene som tross alt finnes. Det handler 
selvfølgelig om struktur, men også om kultur.»

Vi har en rekke tryggingsinstrumenter, men alle ressursene blir kanskje ikke like 
godt utnyttet – enten det skyldes strukturelle eller kulturelle årsaker. Hadia Tajik 
forteller eksempelvis at hun har møtt folk fra Sivilforsvaret som uttrykker at de 
gjerne skulle vært brukt mer, at de har mer kapasitet, og at de gjerne skulle blitt 
oftere oppringt av Politiet. De har sågar sagt fra, uten respons.

BEREDSKAPSSENTER, SAMVIRKE OG UTDANNING
Fortsatt er det ikke tatt endelig beslutning om det nye beredskapssenter for 
Politiet – ett av de prioriterte tiltakene etter 22. juli. Også dette er et spørsmål 
Justiskomiteens leder er sterkt opptatt av og har engasjert seg i:

«Den forrige regjeringen besluttet at det skulle ligge på Alna. Denne regjeringen 
skriver i sitt eget budsjettdokument, fra oktober i fjor, at gjeldende byggeprogram 
lar seg innpasse på Alna, altså at det er mulig å bygge beredskapssenteret der. 
Likevel fortsetter de altså å utrede andre alternativ, og på den måten skape uklarhet 
om framdrift og lokalisering. Dermed mister man momentum også der,» framholder 
Tajik. «Minimumskravet en bør kunne stille er at justisministeren og regjeringen 
har en framdriftsplan for det nasjonale beredskapssenteret – med beslutninger om 
bevilgninger og bygging. Akkurat nå er det helt i det blå når det vil være ferdig.»

Beredskapssenteret skal primært styrke Politiets utrykningskapasitet, til dels i 
samvirke med deler av Forsvaret. Men i en stor operasjon – en større krise, en virkelig 
katastrofe – må mange aktører på banen, og skal innsatsen ha optimal effekt må 
de ha trent og øvd i forkant. Dét har aktørene knapt mulighet til i dag, men det 
foreligger forslag om utvikling av et felles senter for trening og beredskap på Rygge. 
Er det et initiativ å ta videre – parallelt med og prinsipielt sett uavhengig av Politiets 
beredskapssenter?
«Arbeiderpartiet forslo i sitt alternative statsbudsjett å sette av penger til å utrede 

ygge-initiativet nærmere, men det fikk vi ikke gjennomslag for.» Hadia Tajik mener 
at et senter som er foreslått, og til dels finnes, på ygge, trengs som trenings- og 
øvingsarena for samvirke – «enten det blir liggende der eller andre steder,» som hun 
sier. «Beredskapssenteret i Oslo vil jo være et treningssenter og utrykningspunkt 
for deler av olitiet. Vi vil trenge flere lokaler for felles beredskapstrening – og vi vil 
trenge det flere steder i landet.»

Man må øve på de vanskelige situasjonene, og man må kjenne hverandre, utdyper 
Tajik. Og da trengs fysiske forutsetninger for samvirketrening. Dette er noe hun har 
tenkt mye på, forteller hun, selv om dét rimeligvis blir et mer langsiktig prosjekt: 
Behovet for bedre trening og øving – og felles utdanning. Hun viser til at flere har 
gjort seg tilsvarende erfaringer som i Norge etter 22. juli, blant annet nødetatene 
i England i tilknytning til terrorbombene i London i 2005. Da Justiskomiteen traff 
representanter for noen av blålysetatene der i fjor høst ble nødvendigheten av 
bedre samvirke sterkt framholdt, derunder betydningen av samvirkekultur. Etatene 
hadde gjort en god jobb innenfor sine rammer, men samvirket mellom dem var 
ikke tilfredsstillende. «Noe av det de hadde tenkt på i ettertid,» forteller Tajik, «var 
at deler av utdanningen må være felles – for å skape en felles, god samvirkekultur. 
At man har kontaktpunkter allerede på et tidlig stadium. Det tror jeg er en klok 
tilnærming.»

«Komiteen var i Canada for bare noen uker siden, hvor vi besøkte en institusjon 
i British Columbia som ivaretar beredskapsutdanning og relaterte oppgaver som 
favner flere etater og disipliner. Det er en tenking jeg har sans for. Så kan jeg ikke 
si at vi skal gjøre noe tilsvarende her, som uansett vil måtte være et omfattende 
arbeid. Men jeg tror det er klokt å tenke på den måten.»

Det er tre ting som må til for at samvirket skal være godt, framholder Hadi Tajik: «Det 
ene er lokalene for å trene sammen; det andre er at man kjenner hverandre, at man 
har en formening om navn og ansikter man forholder seg til i en gitt situasjon; og 
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for det tredje trenger man også systematikken omkring det.» Og kultur og system er 
ikke to atskilte forhold, de er tvert i mot to sider av samme sak: «Når jeg reiser rundt 
i Norge opplever jeg at man til en viss grad kjenner hverandre, ofte gjennom uformell 
kontakt med personlig kjennskap som gjør at man har tillit til hverandre. Men man 
mangler systematikken og strukturene som skal til for at samvirket kan virke også når 
enkeltpersoner flytter på seg og de personlige kontaktpunktene blir borte.»

STYRING, ANSVAR OG TYDELIGHET
Sårbarhetsutvalget til Kåre Willoch tok til orde for et eget sikkerhetsdepartement; 
andre har i senere tid uttalt et behov for en egen sikkerhetsminister. Er dagens løsning 
med en justis- og beredskapsminister god nok, eller trengs en egen fagstatsråd, eller 
en sterkere beredskapsfunksjon ved Statsministerens kontor (SMK)? Altså, i en eller 
annen form, en tydeligere, sterkere politisk ledelse på høyeste nivå?
«Jeg mener veien å gå videre er å ha et sterkt justis- og beredskapsdepartement 
som ivaretar også beredskapsdimensjonen på en tilfredsstillende måte,» fastslår 
Hadia Tajik. Derved bekrefter hun at det ikke er aktuelt å gå inn for noe eget 
departement, og i utgangspunktet heller ikke noen sterkere funksjon på dette feltet 
ved Statsministerens kontor.

«Embetsverket ved SMK har tradisjonelt vært ganske få, fordi man trekker på 
departementene. Det er ingenting i veien for at man styrker SMKs embedsverk 
på beredskapssiden,» mener Tajik, for å kunne innhente informasjon fra 
departementene, sende signaler på vegne av statsministeren, og være bedre i stand 
til å forberede et mer selvstendig kunnskapsgrunnlag for denne. «Men det jeg 
er kritisk til er å opprette konstruksjoner som for eksempel dette sikkerhets- og 
beredskapselementet på SMK som blir tillagt en formell eller uformell makt som 
kan forskyve ansvaret, eller forståelsen av hvem som har ansvaret, vekk fra Justis- 
og beredskapsdepartementet og over til ett eller annet kontor ved SMK.»

Her viser ustiskomiteens leder til det elementet  som skal finnes ved SM , men 
som ikke finnes på regjeringens nettsider, og som Tajik flere ganger har forsøkt å 
få klarhet i hva er, blant annet gjennom spørsmål i Stortingets spørretime. Hun og 
andre har stilt spørsmål ved roller og ansvar etter at Erna Solberg, da hun tiltrådte 
høsten 2013, utnevnte en egen statssekretær (Laila Bokhari) for koordinering innen 
området, for deretter, høsten 2014, å utnevne en senior embetsmann (Kim Traavik) 
med en – for mange – uklar rolle innenfor det samme saksfeltet.

«Det ene er det konstitusjonelle; hvem som svarer for hvilken beslutning. Dét er 

en formalistisk sak, som er viktig nok. Men det viktigste for meg er å vite hvem 
som har ansvaret når helvetet er løs! Hva er det som skjer når krisen faktisk er 
der? Hvem skal man henvende seg til, med for eksempel ny informasjon? Hvis man 
opplever at det uformelle ansvaret ligger ved SMK risikerer man å hoppe over det 
ansvarlige departementet, som da ikke får all tilgjengelig informasjon – som de tror 
at de har, og som alle forutsetter at de har, og handler etter. Man risikerer å miste 
kraften som ligger i strømlinjeformede strukturer. Og når krisen først er der må 
ansvarsforholdene være veldig klare, så man ikke går i beina på hverandre. Dette er 
noe av grunnen til at jeg en kritisk til den konstruksjonen som regjeringen jobber 
med – eller har etablert. Og det er foreløpig litt uklart om de har etablert den eller 
jobber med den!»

Hvis en slik ordning, med en slik funksjon, hadde vært formelt vedtatt og så 
implementert, så hadde det ikke lenger vært uklarheten som var problemet, 
poengterer Tajik. «Da hadde det vært den reelle forskyvningen av ansvar som hadde 
vært spørsmålet.» Et ansvar hun altså mener bør ligge der det er plassert i dag: Hos 
justis- og beredskapsministeren.

PLANLEGGING, PRIORITERING OG SAMORDNING
Forsvarslinjer har reist en del problemstillinger knyttet til behovet for framtidig 
totalberedskap for trygghet, herunder ikke minst behovet for en best mulig 
samordning av samfunnets samlede ressurser. Det legges nå fram en politireform, det 
arbeidets med en ny langtidsplan for Forsvaret, det diskuteres en kommunereform, 
for å nevne noen store, parallelle politisk prosesser. Vi har en langtidsplan for 
tryggingsinstrumentet Forsvaret, men Stortinget har ingen sektorovergripende 
langtidsplan for samfunnets trygghet å forholde seg til, for å sikre best mulig 
prioritering og styring?
«Det syns jeg er en spennende idé som man godt kan forfølge. Det fins sikker 
flere måter å utvikle en slik langtidsplan på, som ivaretar både enkeltsektorenes 
selvstendige ansvar og hensynet til at man trenger en sterk pådriver. Det er viktig at 
beredskapsforståelsen og -kulturen ikke bare finnes i beredskapsdepartementet,» 
repliserer Hadia Tajik på tanken om en nasjonal langtidsplan for totalberedskap.

Under Justis- og beredskapsdepartementet sorterer selve fagetaten på området: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som blant annet 
Sivilforsvaret tilhører. «Det pågår flere viktige prosesser ved DSB, blant annet 
knyttet til 110-sentralene og oppfølging av brannstudien. Også innenfor deres felt 
vil det skje store endringer og omlegginger som får betydning for forbedring av 
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totalberedskapen i landet,» påpeker Hadia Tajik, som like fullt mener det er aldri så 
lite paradoks at det er så liten oppmerksomhet ved – og debatt omkring – DSB, med 
tanke på hvilken viktig funksjon denne sentrale institusjonen har.

Ikke bare bør det sikres best mulig samordning mellom offentlige etater. 
Forsvarslinjer har også skissert en viktig rolle for frivillige og private aktører, som 
bør også inkluderes i en felles tilnærming og tenking – i utviklingen av best mulige 
strukturer og kulturer. Hva tenker Justiskomiteens leder eksempelvis om å se på 
private vekterselskaper som et trygghetsinstrument i totalberedskapen?
«Det er jeg helt enig i!» svarer Hadia Tajik. Vekterselskapene er her, og de bidrar 
til trygghet, enten det er i gatebildet, ved institusjoner eller i private hjem. Ved å 
inkludere dem i en felles tenking og kanskje utdanning vil de bli en bedre integrert 
aktør, og enda mer bevisst på egen rolle og hvor grensene deres går. I et bedre og 
mer komplett samvirkesystem – med en felles samvirkekultur.

Intervju ved: Dag Leraand
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TIDLIGERE RIKSREVISOR JØRGEN KOSMO

Kosmo om samordningsverdi, styringsvegring og forsvarsstyrking

«Samordning!» Jørgen Kosmo er krystallklar. Det er der det svikter, 
det er her vi må ta tak. Hvor det er så utrolig mye å hente, av effek-
tivitet og økonomi. Men gjør vi det? Nei. Det er ikke politisk vilje 
– eller økonomiske incitamenter – til å se langt nok fram. Dermed 
blir det dårlig styring med samfunnets ressurser. Og Forsvaret? 
«Omstillingen har gått for langt.»

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i september 2014.

«Mål- og resultatstyring!» Kosmo er entydig. Vi må ha bedre styring av samfunnets 
ressurser, mot tydelige mål. Konkrete mål fastsatt av storting og regjering, og i 
fagsektorer – på riktig nivå. Ikke det vi nå ofte opplever; hva han mener har utartet 
til en meningsløs bruk av et nødvendig verktøy. «Prinsippet om målrettet styring er 
bra,» fastslår Jørgen Kosmo. Men det blir ikke anvendt med vett – i praksis.

For det er ikke nødvendigvis ressursene det står på i vårt rike land. Det er evnen 
til å utnytte dem best mulig – til samfunnets beste. Og viljen til å styre dem. Den 
tidligere politiker og embedsmann ser store muligheter i bedre samarbeid og større 
samordning, innenfor mange samfunnssektorer. Gevinsten vil både være større 
trygghet og bedre samfunnsøkonomi. Men det krever politisk vilje. Og utvilsomt: mot.

Nå pensjonerte Jørgen Kosmo skulle ha godt over gjennomsnittlig god innsikt 
i problemstillingen, som tidligere ordfører, stortingsrepresentant – herunder 
leder av justiskomiteen så vel som kontroll- og konstitusjonskomiteen – samt 
forsvarsminister og senere arbeids- og administrasjonsminister, før han ble 
stortingspresident og avsluttet sin lange offentlige karriere som riksrevisor.

Om samordning
«Statsforvaltningen mangler samarbeid og samordning på tvers – mellom 
departementer, innen departementer og mellom etater; sågar innenfor avdelinger.» 
Kosmo vet det godt. Han har sett det fra begge sider av bordet: som statsråd og 

riksrevisor. Og årsaken er enkel: Slåsskamper. Mest om penger, om ressurser. 
Og selvsagt om posisjoner, om revir; sikkert også om prestisje. «Det er ingen 
økonomiske incitamenter for å tenke større. Dermed mangler også viljen.»

Samordning må knesettes som prinsipp, understreker Jørgen Kosmo. Men 
samordning kommer ikke av seg selv. Det må gis incitamenter – gulerøtter – til 
forvaltningen for å fremme økt samarbeid og samordning. Eksempelvis for store, 
sektorovergripende investeringsprosjekter, hvor det mangler koordinering av 
innkjøp, utveksling av erfaring. Som det offentlige – samfunnet – derved taper store 
penger på; bl.a. ved svak effektivitet og effekt, og i verste fall: svekker sikkerhet og 
trygghet.

I sitt innlegg til Forsvarslinjer peker Kosmo på at de ulike sektorer i forvaltningen 
nødvendigvis må ha – og ta – ansvar innenfor respektiv virkefelt, men at noen må 
påse at oppgavene blir utført, og at ansvaret ikke blir pulverisert. «Vi har en ekstrem 
sektorisering,» utdyper Kosmo, «og det er liten eller ingen vilje til å se på systemet 
sektorene inngår i.» Og systemet – måten å organisere den sentrale forvaltningen 
på – er ikke innrettet mot, eller innstilt på, økt samordning. «Alle sitter på sin tue, 
de tenker for lite helhetlig.»

«Ledelse,» sier Kosmo. «Lederskap.» Det er for mange dårlige ledere; det er for 
lite tenking, for lite reelt lederskap. På alle nivåer. Ledere som ikke leder. Og som 
kanskje ikke blir oppmuntret til det; som det ikke blir stilt klare nok krav til. Selv 
om oppdrag og krav ofte, egentlig, er tydelige nok.

Samordning er et mål, incitamenter et middel. Men er det ikke illusorisk å tro 
at større samordning, selv med fristende gulerøtter, vil komme av seg selv? At 
fagsektorer – departementer og etater, med faginteresser og revirer – nærmest 
frivillig skal finne sammen for økt samordning? Uten pisk? Må det ikke sterkere 
overstyring til, kanskje mest naturlig fra statsministeren og hennes kontor? 
Nei, mener Kosmo, som ikke har tro på et sterkere Statsministerens kontor. 
«Samordning må skje på bånn.» Den må villes; kan ikke styres.

http://forsvarslinjer.no/
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Om styring
«Mål- og resultatstyring.» Kosmo kommer stadig tilbake til dette som bærende 
prinsipp i norsk statsforvaltning. Et prinsipp som er blitt diskreditert i praksis, 
gjennom en styring på detaljer som skygger for de virkelige målene, for 
ønsket effekt. Et misforstått og misbrukt styringsverktøy som har bidratt til 
sektortenkingen, men like vel kan brukes for samordning.

«Rapportering om måloppnåelse krever selvsagt tydelige mål for at det skal være 
mulig å vurdere resultatene,» fastslår den tidligere riksrevisoren. Men målene 
satt av bevilgende myndigheter er ikke tydelige nok. Dermed blir det umulig å 
rapportere reell resultatoppnåelse til myndighetene. Og myndighetene? De klarer 
da ikke å styre ressursene på en måte som gir optimal, tilsiktet effekt.

Fagfolkene i forvaltningen må etter Kosmos syn ta et ansvar for å forbedre dette. 
Samtidig er det politikernes ansvar å sørge for å formulere tydelige mål – om hvor 
de vil, hva de ønsker å oppnå. Først da kan det forventes – og forlanges – virkelige 
resultat- og tilstandsrapporter på et høyere nivå til Stortinget, som vil sette 
parlamentarikerne i stand til faktisk å styre ressursene mot målene. «Slike rapporter 
til Stortinget mangler i dag,» fastslår osmo, og spør: «Hvordan kan det ha seg?» 
Og svarer: «Fordi det alltid finnes penger.» Det er lettere å bevilge seg ut av en 
utfordring enn å ta tak i hvordan virksomhet bør organiseres – for å bli mer effektiv.

«Vi må ikke tilbake til den vanvittige politiske detaljstyringen fra 80-åra,» fastslår 
Kosmo, da den øverste politiske ledelse sågar anviste ressursfordeling ned på 
stillingshjemler. Dette må overlates til etatsjefen. Eksempelvis må Politidirektøren 
beslutte hvor han vil bruke hvilke ressurser – ut fra tydelige mål og krav; spesifisert 
oppdrag. For han vet bedre enn politikerne hvordan ressursene best kan brukes for 
å nå de anviste mål. Såfremt de er tydelig anvist.

I sitt innlegg til Forsvarslinjer antyder Kosmo nødvendigheten av en form 
for langtidsbudsjett som forutsetning for bedre ressursutnyttelse – styring. 
Statsbudsjettet er én samlet plan, men med en kort horisont: ett år. Og som etter 
Kosmos syn preges av «hellige allianser» – altså hestehandel – mellom fagmiljøer 
og -komiteer på Stortinget. De fleste tar og gir i kamp om eget saksfelt, og det går 
ut over langsiktigheten, helheten. Dette er en del av politikkens vesen, medgir 
Jørgen Kosmo. Desto større er behovet for langsiktig planlegging, for en plan med 
et budsjett ut over ett år, som kan ta med seg et mer overordnet perspektiv på både 
investeringer og drift.

ortsiktigheten i dagens tenking og styring har flere årsaker. ortsiktige mål i 
statsbudsjettet er definitivt en av dem, påpeker osmo. Stortingsmeldinger trekker 
opp noe lengre linjer, framholder han, men kan med fordel være noe mer presise – 
nettopp som grunnlag for politisk diskusjon, for styringsinnretting. Og målstyring 
handler selvsagt om politiske prioriteringer, ikke minst av penger.

«Alle har en mening om fordeling av ressurser. Politisk ledelse er å fordele dem.»  
Og – som en åpenbar kjepphest for Jørgen Kosmo: Å få størst mulig effekt ut av 
samfunnets felles ressurser. «Hvorfor har vi ikke fått mer ut av de enorme 
ressursene som er tilført olitiet?» spør han, som et eksempel. For kriminali -
tetsbekjempelsen har vel ikke blitt bedre? riminaliteten har ikke gått ned? 
«Jeg har ikke sett noen ordentlige svar. Jeg har ikke opplevd noen ordentlig 
diskusjon!»

Og den tidligere riksrevisor gjentar gjerne: Det er ikke nødvendigvis ressursene – 
pengene – det står på. «Det er nok ressurser i omløp.» Spørsmålet er hvordan de 
utnyttes, forvaltes.

Jørgen Kosmo etterlyser langsiktig ledelse som forutsetning for samordning og 
ressurseffektivitet. Vel vitende om de politiske hindrene. «Det krever politikere 
som tør å stå opp, som tenker helhet.»

Styring er noe annet enn kontroll. Men et ettersyn av at ressursene blir brukt i 
henhold til intensjon – og for å påse at målene faktisk nås – er samtidig en del 
av styringsgrunnlaget. På en rekke områder har det norske samfunn funnet det 
nødvendig å holde seg med tilsyn; av alt fra matvarer til stolheiser. For økt trygghet. 
Men hva med våre viktigste tryggingsinstrumenter – Forsvaret og Politiet? Er de 
underlagt noe tilsvarende kontrollregime, som gjør at vi som borgere kan stole 
på at disse vitale etatene faktisk evner å gjøre hva som er pålagt og forventet? 
Håndteringen av . juli og jørv kommisjonens gjennomgang er ikke egnet til å 
styrke tilliten, snarere til å stille spørsmål nettopp ved tilsynet av dem?
«Vi har kontrollorganer nok!» Jørgen Kosmo er klar på at vi ikke trenger noen 
ny tredjepart for å forsikre oss om at Forsvaret og Politiet er i stand til å løse de 
oppgaver politiske myndigheter har fastsatt. Den tidligere stortingspresidenten 
peker på Stortingets oppgave som kontrollorgan; den tidligere riksrevisor peker 
på Riksrevisjonen som Stortingets uavhengige kontrollapparat. Som også har 
foretatt evalueringer av Forsvarets operative evne – og som kan gjøre mer på dette 
området, hvis Stortinget så ønsker, eventuelt med en styrking av Riksrevisjonens 
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forsvarsfaglige ekspertise. «Vi har i hovedsak det apparatet vi trenger, men vi må 
bruke det – og bruke det på rett måte.»

Som tidligere leder av Stortingets konstitusjons- og kontrollkomité framholder 
Kosmo at dette langt på vei er et kollegium som (om enn ikke alltid) klarer å heve 
seg over partipolitikken, og som spiller en viktig rolle også for å påse at ressurser 
forvaltes i tråd med politiske beslutninger. Men igjen: Effektiv kontroll forutsetter at 
hele forvaltningen blir bedre på målstyring, på målrettet ledelse.

Om forsvar
Jørgen Kosmo var forsvarsminister i perioden 1993–97. Altså etter den kalde 
krigen, i en periode hvor det fortsatt rådde noe uklarhet om hvilken retning 
Forsvaret skulle ta – samtidig som det var på sitt mest aktive, med flere soldater, 
i internasjonale operasjoner i nyere tid. Omstillingen, fra invasjonsforsvaret, 
tok til for alvor til under Kosmo, men var ennå ikke direkte rettet mot det nye 
innsatsforsvaret – som ble sjekket ut under Kristin Krohn Devold. Da vern om ’den 
spisse enden’ ble mantraet. En spissingen som gikk for langt, ifølge Kosmo i dag.

«Omstillingen har gått alt for langt!» Se på Ukraina, se hvor raskt ting endrer seg, 
påpeker Kosmo. Og minner om hva som er så lett å glemme, eller fortrenge: At 
det tar alt for lang tid å bygge opp den nødvendige, tapte kompetansen når nye 
kriser – nye situasjoner – seiler opp. Omstilling i Forsvaret måtte til, understreker 
Kosmo, som imidlertid mener vi har kommet under en kritisk grense i forhold til 
kompetanse og kapasitet, til utholdenhet.

Selv med den spisse, spisse enden ? Det er klart vi skal ha stående kapasiteter sier 
Kosmo, «men ressurser i bakkant, dét har vi ikke!» «Vi kjøper utstyr, men har ikke 
folk!» Satt på spissen: én mann syk og ubåten blir liggende til kai. «Og så snakker 
vi allerede om å anskaffe nye ubåter, uten å vite om vi har råd til å bemanne og 
drifte dem.» For ikke å nevne anskaffelsen av 2 kampfly, med evne til kanskje å 
stille én skvadron. Dette avtvinger helt nødvendige spørsmål, understreker Kosmo. 
«Varselklokkene må ringe!»

Men dette er jo politiske prioriteringer, politiske beslutninger – et politisk ansvar? 
Ja, vedgår den tidligere stortingspresidenten, men politikerne er avhengige av 
fagfolk. De må også ta sin del av ansvaret for de anbefalinger og tilrettelegginger 
som fører til beslutningene. Og huske at det må personell til for å bemanne selv 
høyteknologiske systemer.

Investeringene i Forsvaret – og Politiet – er enorme. Dét er ikke nødvendigvis galt, 
mener osmo, «men folk flest må vite at det er gode investeringer». Underforstått: 
Så er ikke uten videre gitt. Og når nær sagt alle i forvaltningen – alltid – forsikrer 
om at alt – til enhver tid – er i skjønneste orden? «Ikke nødvendigvis,» sier den 
tidligere riksrevisor. Som altså mener at vi ikke skal ta alt vi hører for god fisk. 
Etatene må også gås etter i sømmene. Det er en av Stortingets konstitusjonelle 
oppgaver. Kosmo mener at Stortinget gjerne mer aktivt må bruke sine virkemidler, 
og særlig Riksrevisjonen, til å forsikre seg selv – og folket – om at ressursene faktisk 
er fornuftig brukt, og gir tilsiktet effekt.

Og den spisse enden har kostet – mer enn penger. Det har også gått ut over 
Forsvarets rolle i samfunnet, forankringen i folket. Plutselig var ikke Forsvaret 
tilgjengelig til støtte for det sivile; følgelig ble selve samfunnssikkerheten svekket, 
selv om kampevnen ble styrket.

«Vi må ha en grunnleggende diskusjon om hva vi vil, ikke bare med Forsvaret, men 
med hele samfunnets bruk av ressurser. Og hvor Forsvaret uten tvil er en svært 
viktig ressurs.» Og det må ikke forbli en debatt om fordeling av penger, «vi må 
diskutere hvordan vi skal organisere arbeidet». Mer samordnet, mer effektivt.

«Heimevernet,» skyter Kosmo inn; «Heimevernet er stemoderlig behandlet». Deler 
av HV er bra, fordi det er tilført nødvendige ressurser, men Heimevernet som sådan 
er ikke i stand til å fylle tomrommet etter omstillingen.» Og Heimevernet, det er vel 
en del av de nødvendige reservene vi trenger i bakkant, hvis denne ressursen styres 
målrettet?

Intervju ved: Dag Leraand
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NORSIS-DIREKTØR ROGER JOHNSEN

Cybertrusselen må frontes i fellesskap – med sterkt samvirke

«Vi må samvirke på tvers av sektorer for å håndtere truslene i 
cyberdomenet. Det må utvikles samvirke – og det må øves sam-
virke.» Det mener en veteran fra datasikkerhet i Forsvaret, Roger 
Johnsen; nå nytiltrådt direktør for NorSIS. «Vi må forstå den 
enorme samfunnsmessige verdien digitalisering har – og vi må 
evne å forsvare denne verdien. Derfor må vi også etablere arenaer 
for samordning og samvirke.»

Dette intervjuet ble lagd for og publisert på forsvarslinjer.no, i mars 2015.

Sårbarheten er stor og truslene tallrike. Og, som våre sikkerhetstjenester så sterkt 
understreker: Truslene må tas på det største alvor. Dét gjør også NorSIS-sjef Roger 
Johnsen, som samtidig legger til grunn at de ikke må overskygge det helt vesentlige, 
nemlig den store verdien av digitalisering og de mange mulighetene den gir. 
Spørsmålet blir derfor: Hvordan kan vi best håndtere den sårbarhet – den risiko – 
digitalisering skaper? Hvordan kan vi forsvare oss, og ta vare på samfunnets verdier?
Roger Johnsen tiltrådte 1. januar som direktør for Norsk senter for informasjons-
sikring (NorSIS) på Gjøvik – et uavhengig organ som skal bidra til økt bevissthet om 
trusler som følge av digitaliseringen, og som gir råd om hvordan de kan håndteres. 
Han kom da fra Forsvarets operative hovedkvarter, etter bl.a. å ha hatt ansvaret 
for utvikling av Forsvares cyberforsvarskapasitet fra 2001, vært den første sjef for 
Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur fra 2005, og tjenestegjort 
som sjef for Forsvarets ingeniørhøgskole fra 2009. Få har dermed større operativ 
erfaring fra forsvar mot cybertrusler enn den nye NorSISsjefen, som fra en høyst 
relevant militær bakgrunn har gått inn i en sentral sivil forsvarslinje.

Operativ evne er en rød tråd i dette intervjuet – og ligger bak Johnsens tenking 
og tilnærming.

OFFENSIV BEREDSKAP
Selvsagt har det norske samfunn beredskap, med etablerte strukturer og aktive 
tiltak, mot uønsket aktivitet i cyberdomenet, enten det er økonomisk kriminalitet, 
ulike former for spionasje eller direkte angrep mot kritisk infrastruktur – så vel som 
sentrale offentlige institusjoner, inklusive Forsvaret og Politiet. Det er – og må være – 
mange aktører, som hver fra sin kant, på hver sin arena gjør en løpende innsats.  
Det er også samarbeid, men er det godt nok samvirke?
Og kan vi få til et reelt godt samvirke mellom mange aktører uten felles utdanning, 
trening og, helt kritisk: øving? For en tidligere offiser med bred operativ erfaring, 
inklusive tjeneste i Afghanistan, ville det være utenkelig å svare annet enn ’nei!’. 
Dét er da også svaret til Roger Johnsen – som tenker i disse baner:

«Et umiddelbart mål må være å etablere arenaer for samordnet trening og øving, 
og å skape felles øvingsfelt hvor deltakere fra ulike aktører kan delta. Utdanning og 
trening er nødvendig, realistisk øving er helt kritisk.»

Krisehåndtering betyr stress. For å mestre stress må det samvirkes: Flere aktører må 
som oftest jobbe sammen, med avtalte roller og avklarte prosedyrer. Skal samvirket 
virke, må aktørene øve – under mest mulig realistiske forhold. Under stress. Det har 
Forsvaret årelang erfaring med. En del større virksomheter likeså. Men hvor mye 
samordnet trening og øving er det?
Én slik eksersis var øvelse CyberDawn i 2013, hvor både private og offentlige 
aktører deltok. Var den initiert av Justisdepartementet? Nei. Av Post og tele
tilsynet? Nei. Av DSB? Nei. Av NSM? Nei. Av Telenor. Et selskap som leverer kritisk 
infrastruktur, og som så nødvendigheten av samordning. «Vi har gjennom øvelsen 
fått understreket viktigheten av å koordinere nasjonens samlede kapasitet 
ved kritiske hendelser i cyberdomenet, på tvers av sektorer, privat og offentlig 
virksomhet og myndighetsaktører,» uttalte Telenor-direktør Berit Svendsen etter 
øvelsen, og la til: «Hendelser i cyberdomenet kan være kritisk for det norske 
samfunnet, og kan ikke håndteres av noen aktører alene.»

http://forsvarslinjer.no/
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KRAFTFULL ARENA
Det er initiativer på gang, forteller Roger Johnsen, særlig knyttet til CCIS – Center for 

yber and Information Security – ved Høgskolen på Gjøvik. Denne er nå er vedtatt slått 
sammen med NTNU i Trondheim, til et kraftfullt teknologimiljø. CCIS er et forsknings- 
og utdanningssenter med høy internasjonal standard, og en rekke nasjonale aktører på 
laget, inklusive ST, NSM, NorSIS og Forsvaret – og flere større bedrifter.

«CCIS er et sterkt kompetansemiljø, og et naturlig nav for større samarbeid 
mellom ulike aktører på dette feltet – fra militær og sivil, offentlig og privat 
sektor,» framholder Johnsen. Fra Forsvaret er han godt vant med integrerte 
kompetansemiljøer, hvor det drives utdanning, trening og øving, men også forskning 
og utvikling – inklusive doktrine- og systemutvikling – innenfor ett, bredt fagmiljø. 
Det samme trengs innen cyberfeltet, skal nasjonen stå godt nok rustet i samtid og 
framtid, mener NorSIS-direktøren.

«Vi må venne oss til at det er og vil være cybertrusler. Vi kan ikke låse oss inne, vi 
må lære oss å leve med dem – å håndtere trusselbildet. Det forutsetter et større, 
bredere samarbeid på tvers av sektorer, og på både strategisk og taktisk nivå.»

En del av samarbeidet må rettes mot å identifisere felles målsettinger og utforme 
felles prosesser, mener Roger Johnsen. «Og det er svært viktig å samles, for å 
gjennomgå felles utfordringer og evaluere gjennomførte tiltak – igjen og igjen, 
også for at personer og organisasjoner skal bli kjent med hverandre.» Vi har et 
sektorisert samfunn, og (over-) styring vil ofte ikke fungere, mener han; derfor er 
samarbeid best. «Men vi må bli mye flinkere til å samarbeide! Samarbeide  
– og samvirke.»

Et spørsmål er da hvem som har et tydelig oppdrag, og tar et ansvar – for å 
sørge for at samarbeid og samvirke skjer. Justis- og beredskapsdepartementet, 
som regjeringens beredskaps- og sikkerhetsdepartementet, har et overordnet 
ansvar, også for koordinering. Tilknyttet dette, men forvaltningsmessig underlagt 
Forsvarsdepartementet, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) en klar rolle 
som overordnet og sektorovergripende ansvarlig på utøvende nivå. Det skjer bl.a. 
gjennom NorCERT: Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep 
mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

Forsvaret har et sterkt fagmiljø og et samordnet system på dette feltet, noe 
Roger Johnsen selv har vært med på å bygge opp over mange år. Forsvaret 

har nå Cyberforsvaret (CYFOR) nærmest som en egen forsvarsgren, men med 
primæroppgave å sikre militære systemer og strukturer, i liten grad å støtte 
sivilsamfunnet. «Forsvaret har – også på dette området – betydelig erfaring 
med trening og øving, og med å sette oppdraget i fokus. Situasjonsforståelse, 
og forståelse for oppdraget, er helt avgjørende,» understreker Johnsen, og mener 
sivile aktører har mye erfaring å hente fra Forsvaret – og at Forsvaret på sin side har 
mye å tilføre sivilsamfunnet.

TRE TRENDER
Den nye NorSIS-direktøren ser tre trender i det digitale trusselbildet. Tre 
forskjellige forhold som har dét til felles at moderne teknologi og globale nettverk 
gjør kontakt og kommunikasjon mye mer effektivt enn noen gang: Det første 
forhold ohnsen peker på er at kriminaliteten blir mer usynlig; den flyttes over til 
det digitale rom – og det blir mer datakriminalitet. Det andre er at ekstreme krefter 
bruker internett mer som et verktøy for å nå sine mål; de retter også i stadig større 
omfang data-angrep mot mindre virksomheter. Det tredje forholdet er at fremmede 
makter trapper opp cyber-etterretningen mot Norge – mot offentlige instanser så 
vel som private bedrifter.

«Det siste ble jo sterkt understreket i PSTs siste trusselvurdering,» påpeker Johnsen, 
som også minner om Aftenpostens avsløringer i fjor, om utplassering av såkalte 
falske basestasjoner – for ulovlig avlytting – i Oslo sentrum. ST pekte spesifikt på 
Kina og Russland som særlig aktive innenfor elektronisk etterretning i Norge, og 
både statlige organer og private selskaper, som i disse landene er tett knyttet til 
staten, må formodes å drive denne type virksomhet.

Johnsen peker på at industrispionasje pågår i stort omfang, og utgjør en trussel 
mot både store og små bedrifter, og samfunnet som sådan. Én ting er at det kan 
ramme – og svekke – den enkelte bedrift, bl.a. ved at forretningshemmeligheter 
kommer på avveie, forklarer direktøren for NorSIS – som arbeider spesifikt med å 
hjelpe særlig mindre bedrifter til å beskytte seg. «Norge har verdifull kompetanse 
på en rekke områder, og vår strategiske geografiske beliggenhet, og vår politikk 
på sentrale områder, er av betydelig verdi for fremmede aktører.» Han bruker 
Nordområdene som eksempel: Norsk politikk her er viktig, og fremmede stater vil 
ha interesse av å vite hvordan Norge tenker, og ser for seg å handle i internasjonale 
fora, for å posisjonere seg selv. Norsk teknologi er på flere felt svært avansert, mens 
andre land strever med å tette gap på det teknologiske området – samtidig som 
konkurrerende bedrifter vil være ute etter å skaffe seg kunnskap.
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I fjor var det tilløp til diskusjon om sikkerhetsaspektet da det kinesiske stor-
selskapet Huawei ble tildelt kontrakter for utbygging av det norske telekomnettet. 
Både PST og NSM uttrykte bekymring over at et kinesisk selskap, med åpenbart 
nære bånd til kinesiske myndigheter, fikk et så sterkt inngrep med – og innsyn i – 
dette samfunnskritiske området. Derved, hevdet kritiske røster, kan Kina i realiteten 
slå ut hele Norges telenett.

Roger Johnsen vil som NorSIS-sjef ikke ha noen offentlig oppfatning om denne 
saken som sådan, men mener den er velegnet til å illustrere behovet for bevisst-
het omkring slike investeringer – og kontrakter. Han peker på at utenfor forsvars-
sektoren er det ikke ofte denne type sikkerhetsaspekt tillegges tilbørlig – om 
overhodet noen – vekt i offentlige anskaffelser. Og han minner om at USA nektet 
Hua ei adgang til den type oppdrag selskapet fikk i Norge.

«Store selskaper har oftest gode systemer og rutiner, med dyktige folk, for å 
håndtere digitale trusler. Små bedrifter har det ikke,» fastslår NorSIS-direktøren, 
og peker på at rundt 90 % av norske virksomheter har mindre enn ti ansatte. Også 
små selskaper kan sitte med vital spisskompetanse av vesentlig verdi for andre, 
framholder han. «Digital etterretning er, enkelt sagt, organisert tyveri av våre 
verdier – av framtidig verdiskaping i Norge.»

DIGITAL SAMFUNNSVERDI
For digitalisering er verdiskaping. Og det er dette som må være grunnlaget for 
enhver diskusjon omkring nettverkstrusler og cyberforsvar. Vi må forstå den 
digitale realitet i et moderne samfunn; den digitale virkelighet vi faktisk lever i. 
På godt og vondt. Det vonde ligger i sårbarheten som bruken – og avhengigheten 
– av digitale løsninger gir. Det gode, som etter Roger Johnsens oppfatning helt 
åpenbart veier tyngst, er digitaliseringens samfunnsverdi:

«Digitalisering skaper verdi, den skaper velferd,» fastslår NorSIS-sjefen. Han peker 
på rapporter fra bl.a. orld Economic Forum som beregner hvilken drivkraft 
digitalisering er i en moderne økonomi. Kort sagt: Uten digitaliseringen stagnerer 
veksten. Og uten digitale løsninger stanser samfunnet.

«Norge må nyttiggjøre seg teknologien – til beste for folket,» er cyber-fagmannen 
Roger Johnsens grunnholdning. En nærliggende, logisk tilnærming blir da: Etter 
andre verdenskrig bygde vi opp et sterkt militært forsvar – mot definerte militære 
trusler – og støttet av et totalforsvarskonsept. 

I vår tid trenger vi å bygge et sterkt nasjonalt cyberforsvar – mot sammensatte 
digitale trusler – som en sentral del av en ny totalberedskap. For å håndtere risiko, 
verne om våre verdier – skape trygghet. Også i det digitale rom.

TRUSLER OG TRENDER
95 prosent av norske husstander var i 2014 på nett. Samtidig som ulike trusler 
tiltar i cyberdomenet – ikke minst rettet mot småbedrifter og privatpersoner. Mens 
bevisstheten rundt truslene, og tiltak mot dem, er så som så. ID-tyveri er én trussel 
mot privatsfæren; enda mer utbredt er ulike former for terrorisering og trusler, 
eksempelvis utlegging og spredning av private bilder, eventuelt med forsøk på 
utpressing.

Vår tiltagende teknologibruk etterlater også stadig flere spor – som kan misbrukes 
både av de som kun ønsker å angripe oss som forbrukere, og de som har med 
ondsinnede hensikter. Digitalisering av offentlige tjenester bidrar også til slik 
registrering som setter personvernet under press, og kan åpne for målrettet 
kriminalitet. Og mens kriminaliteten generelt er redusert, øker datakriminaliteten. 
Dette er noe av essensen fra en fersk rapport fra NorSIS som også peker på at 
cyberangrep utført av statsmakter er tiltagende, og at enkelte terrorgrupper er i 
ferd med å bygge opp evne til cybersabotasje.

Intervju ved: Dag Leraand
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Forsvarslinje-tablåer 

Tilnærmingen til totalberedskap og trygghet bygger vesentlig på to forhold:

1) Truslene samfunnet står overfor må være mest mulig kjent, og erkjent. 

2) Ressursene samfunnet rår over må være best mulig samordnet, og effektive.

Samordnede, samvirkende tryggingsinstrumenter forutsetter samlet og systematisert 

 kunnskap – og sektorovergripende styring av samfunnets samlede ressurser.

Forsvarslinjer bygger på at 
 beredskapen i samfunnet må  
– og kan – bli bedre. Tilnærmingen, 
og løsningen, sammenfattes i fem 
illustrasjoner, fem tablåer:

1: Truslene
2: Trusselvurderingen
3: Tryggingsmidlene
4:  Samvirkeproduksjonen
5: Samlet styring

ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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ORDSKIFTE OM TRYGGHET

Evne
til samlet beslutning

Evne
til samordnet aksjon

Evne
til samordnet styring

TOTALBEREDSKAP
Samordnet styring av trusselforståelse og -håndtering

– på tvers av etablerte sektorer

Totalberedskap forutsetter: 
– innsikt i ulike forhold som truer samfunnets trygghet

– systemer for samlet analyse og trusselvurdering
– samordning av aktuelle tryggingsvirkemidler

– strukturer for samordnet styrkeproduksjon
– styring av samfunnets samlede ressurser

Evne til felles situasjonsforståelse
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ORDSKIFTE OM TRYGGHET
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STORFLOM

Tryggheten trues fra mange kanter, 
av mange forhold – både naturgitte og 
menneskeskapte. Noen trusler er tett 
innpå oss, og nærmest hverdagslige. 
Andre opptrer sjeldnere, men har større 
effekt – og krever kraftigere mottiltak. 
I verste fall står vi overfor svært 
alvorlige trusler med vidtrekkende, 
eksistensielle følger.

Truslene kan ramme lokalt, nasjonalt eller 
globalt; enkeltindivider og grupper, 
lokalsamfunn og storsamfunnet. De kan 
være naturgitte, som flom og ras, eller de 
kan være menneskeskapte som 
kriminalitet – inklusive terror og krig, eller 
tekniske, med svikt i kritisk infrastruktur – 
inklusive strøm og datanettverk. 
 
Truslene er i hovedsak universelle; 
uavhengige av geografi og tid. Trusselbil-
det vil endre seg med tid og teknologi, 
men ikke vesentlig. Enkelte trusler antar 
nye former, og det tas i bruk nye midler. 
Globalisering bidrar til at enkelte trusler 
er mer framtredende, som pandemier, 
finanskriser og cyberangrep – enten de er 
kriminelle eller militære, rettet mot 
enkeltpersoner, virksomheter eller stater. 
Et moderne, globalisert og digitalisert 
samfunn har skapt økt sårbarhet, 
samtidig som politiske motsetninger og 
økonomisk ulikhet bidrar til militære 
konflikter og samfunnsmessig uro.

Denne figuren – dette tablået 
– illustrerer et reelt og realistisk, men ikke 
komplett trusselbilde. Det er ment som en 
illustrasjon på hva slags typer trusler vi står 
overfor, og som vi må være beredt til å møte. 
Se også side 36–37.

Truslene

TOTALBEREDSKAP – TABLÅ 1 (5):

X

PASS
NORGENOREG

SOS
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Informasjon innhentes
Informasjon ska�es til veie av mange aktører, på en rekke områder,  fra en mengde kilder 
– fra militær etterretning til sivil statistikk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Sammensatt informasjon danner grunnlag for systematisert situasjonsforståelse.
BASISINDIKASJONER

KILDER:
FN, NATO, OSSE
E-tjenesten, PST, NSM
Politiet, DSB, DSS
NVE, Statnett, Kystverket, 
Meteorologisk institutt,  
Folkehelseinstituttet
Mattilsynet, Jernbanetilsynet, 
Vegtilsynet, etc. Informasjon bearbeides

Informasjonen systematiseres og analyseres ut fra ulike trusselkategorier, 
geogra�sk nedslagsfelt, etc – for å gi et samlet bilde av hvilke trusler samfunnet står overfor.
Samlet kunnskap gir et nødvendig grunnlag for sanntidsvurderinger.
SITUASJONSVURDERING

VURDERINGER:
Individuelle trusselvurderinger fra 
E-tjenesten, PST, NSM
Individuelle situasjonsvurderinger 
fra en rekke ulike aktører

MANGEL:
Samordnet bearbeiding 
av informasjon 
innhentet av ulike 
instanser

Informasjon benyttes
Informasjon og analyser omdannes til aktuelle 
trusselvurderinger i �ere dimensjoner – som et reelt 
samlet bilde av hva som truer tryggheten på ulike områder
til enhver tid.
Systematisert analyse danner grunnlag for politisk og operativ 
situasjonshåndtering.
BESLUTNINGSGRUNNLAG

VURDERINGER:
Individuell/lokal bruk av
innsamlet informasjon
innen sektorer, områder,
etater, etc.

MANGEL:
Samordnet situasjonsbilde 
– et trusselbilde  i �ere 
dimensjoner – som 
grunnlag for planlegging 
og samordnet innsats

Informasjon deles
Trusselbildet skapes
og deles med myndigheter 
og andre aktører 
– og befolkningen

Trusselvurderinger er grunnlaget for 
å treffe tiltak; for å planlegge – for å 
skape trygghet. Noen etater utarbeider 
åpne trusselvurderinger; andre 
offentliggjør løpende informasjon som 
er relevant for å møte truslene. Men vi 
har ikke noen helhetlig, samlet 
vurdering av de trusler samfunnet står 
overfor – som grunnlag for prioritert 
styring.

Trusselbildet er sammensatt, og det er 
utydelig – fordi det ikke er satt sammen, 
kommunisert og kommentert. Et kom-
plett trusselbilde, innenfor enkeltsektorer 
og for hele samfunnet, er en forutsetning 
for overordnet, helhetlig styring, først for 
politiske prioriteringer, dernest for 
operativt samvirke.

Informasjonen �nnes, fra en rekke kilder, 
globalt, nasjonalt og lokalt. Først når 
innsamlet informasjon systematiseres og 
bearbeides – struktureres og analyseres 
– skapes et bilde av situasjonen, som 
grunnlag for løpende vurdering av 
situasjonen og basis for beslutninger. Et 
oppdatert situasjonsbilde er en 
forutsetning for en nøktern trussel-
vurdering, som et redskap for politiske 
myndigheter og operative aktører, så vel 
som demokratisk kontroll. Så langt mulig 
må trusselbildet gjøres kjent for 
o�entligheten.

Trusselvurderingen

TOTALBEREDSKAP – TABLÅ 2 (5):

Denne figuren – dette tablået 
– illustrerer hvilken informasjon som 
kan og bør hentes fra ulike relevante 
aktører, for å settes sammen til et samlet 
operativt trusselbilde og komplett politisk 
beslutningsgrunnlag. 
Se også side 38–43.
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Tryggheten må forsvares med et sett 
virkemidler – både statlige og andre, 
militære så vel som sivile. Noen 
tryggingsmidler samvirker allerede tett, 
og er i til dels høy beredskap. Andre må 
utvikle et bedre samvirke, et mest mulig 
sømløst samarbeid, for å danne den 
nødvendige totalberedskap for 
trygghet.

Tryggingsmidlene spenner vidt, fra tunge 
statlige etater som Forsvaret og Politiet, 
via mange offentlige institusjoner 
inklusive nødetatene, til en rekke mindre 
aktører, både private og frivillige. 
Tryggingsaktørene samarbeider til dels 
godt i dag, men mest innen enkelt-
sektorer, og oftest er bare et lite antall 
engasjert i direkte samvirke. Mange av 
aktørene er en større ressurs enn hva de 
nå blir brukt til, ikke minst frivillige 
organisasjoner i det lokale beredskaps-
arbeidet. 

Det er summen av disse virkemidlene, 
deres respektive ansvar og roller, 
utrustning og kapasitet – og framfor alt: 
det best mulige samvirket mellom dem – 
som danner beredskap og skaper 
trygghet. Et dynamisk trusselbilde krever 
et fleksibelt virkemiddelapparat. 
 

Tryggingsmidlene

TOTALBEREDSKAP – TABLÅ 3 (5):

Denne figuren – dette tablået 
– illustrerer hvilke typer virkemidler 
samfunnet har for å møte ulike typer 
trusler. Figuren er ment som en illustrasjon 
på hvilke typer virkemidler vi har, 
og inkluderer ikke samtlige. 
Se også side 44.
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OSLO

R y g g e

R e n a

S t a r u m

K j e l l e r

B e r g e n

Tr o n d h e i m

M I D T- N O R G E
Trondheim
Luftkrigsskolen

Dombås
Heimevernets skole- 
og kompetansesenter

D o m b å s

P o r s a n g e r

N O R D - N O R G E
Porsanger
Alliert treningssenter

Harstad
Alliert treningssenter

Bardufoss
Hovedbase helikopter

Setermoen
Brigade Nord

Fjelldal
Norges Brannskole

Bodø
Forsvarets operative hovedkvarter (Reitan)
Hovedredningssentralen Nord-Norge

F j e l l d a l

S e t e r m o e n       

B o d ø

B a r d u f o s s

H a r s t a d

S t a v a n g e r

S e s s v o l l m o e n

Ø S T L A N D E T
Oslo
Politihøgskolen 
Krigsskolen 
Forvarets høgskole

Kjeller
Forsvarets forskningsinstitutt 

Sessvollmoen
Forsvarets kompetansesenter
for logistikk og operativ støtte 

Rygge
Rygge beredskapssenter

Starum
Sivilforsvarets beredskaps- 
og kompetansesenter

Rena
Brigade Nord

Eksisterende:
� Utdanning
� Utvikling/forskning

Nødvendige:
 Øvings-, trenings- og

    beredskapssentre

V E S T L A N D E T
Bergen
Sjøkrigsskolen

Stavanger
Joint Warfare Centre (Jåttå)
Hovedredningssentralen Sør-Norge (Sola) 

Denne figuren – dette tablået – 
illustrerer hvordan styrket samvirke 
mellom ulike tryggingsaktører kan 
fremmes gjennom etablerte og foreslåtte 
nasjonale utdannings-, trenings- 
og øvingsanlegg; i tillegg til etats-
spesifikke anlegg. 
Se også side 67–72.

ORDSKIFTE OM TRYGGHET

Trygghet gjennom totalberedskap 
fordrer sømløst samvirke mellom 
tryggingsaktørene. Noen aktører øver 
sammen, og har erfaring fra felles 
operasjoner. Flere må opprettholde og 
forbedre sin e�ektivitet gjennom egen 
trening og felles øvelser. Etablerte og 
nye nasjonale sentra for felles trening 
og øving – samvirke – vil styrke 
beredskapen.

Samvirke for å møte ulike typer trusler og 
håndtere alvorlige kriser er nøkkelen for 
en styrket totalberedskap – og for en 
bedre utnyttelse av samfunnets samlede 
ressurser. 

De �este aktører trener og øver på hver 
sin kant; for få har anledning til å øve 
sammen. Dét kan tilrettelegges ved 
opprettelsen av ett eller �ere nasjonale 
trenings- og øvingsanlegg – i tillegg til de 
fasiliteter den enkelte etat og aktør selv 
har, eller må ha, sentralt og lokalt.

Dagens samarbeid og samvirke er 
begrenset, med få anlegg for feltmessig 
trening og øving mellom �ere aktører. 
Det er også lite faglig innovasjon, med 
utvikling av doktriner og felles løsninger.

Samvirkeproduksjonen

TOTALBEREDSKAP – TABLÅ 4 (5):



FORSVARSLINJER: FORSVAR FOR TRYGGHET (2016)190

ORDSKIFTE OM TRYGGHET

Strategisk

Operasjonelt

Taktisk

Politsik styring

Operativ styring

O�entlig tilsyn

Totalberedskap som tilnærming legger til rette 
for, og fordrer, så langt mulig, samordnet 
styring av samfunnets samlede ressurser for å 
skape sikkerhet og trygghet. Det innbefatter 
overordnet politisk styring og prioritering, og 
samordning mellom operative aktører – med et 
overoppsyn med at beredskapen er på plass.

Den samlede styringen er mest av alt en 
koordinering av ressurser; av økonomiske og 
andre innsatsmidler, av aktører og aktiviteter, 
planverk og tiltak – på strategiske, operasjonelt 
og taktisk nivå, internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 
Ikke minst trengs en bedre samordning av 
beredskapsproduksjonen.

Styringen omfatter pålegg gjennom lover og 
forskrifter, tilsyn og kontroll, men mest av alt en 
påskynding av økt samarbeid gjennom 
tilrettelegging og incitamenter, ikke minst 
økonomisk støtte og fysiske anlegg. Private og 
frivillige aktører kan i begrenset grad styres, men 
de kan inviteres og inkluderes på en mer 
systematisk og forstått måte. 

POLITISK STYRING
Stortinget
Regjeringen (SMK / fagdept)
Fylkesmannen
Kommunen
(inkl. spesielt FD og JBD)

OFFENTLIG TILSYN
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite
Riksrevisjonen
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 
overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Samlet styring

TOTALBEREDSKAP – TABLÅ 5 (5):

PLANLEGGING
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Denne figuren – dette tablået – 
illustrerer hvordan større samlet styring 
av ressurser, med prioritering av tiltak og 
koordinering av innsats – må til for å få 
større effekt for nasjonal og lokal beredskap, 
sikkerhet og trygghet.
Se også side 144–152
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Forsvar for trygghet
TOTALBEREDSKAP MOT TRUSLER

Hvordan ser det moderne trusselbildet ut? 
Hvordan er vi organisert for å håndtere det?

Har vi vilje til å bygge troverdige forsvarslinjer? 
Har vi evne til å forsvare oss mot alle trusler?

Finnes det vilje til overordnet, samlet styring? 
Ser vi samfunnets samlede sikkerhetsressurser?

Spørsmålene er vanskelige. Svarene er utydelige. 
Spørsmålene må likevel stilles. Svarene må finnes.


