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1  Hovedmål og prioriteringer

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2017 
representerer et forsvarspolitisk taktskifte. Regje-
ringens fremlagte langtidsplan for forsvarssekto-
ren, Prop. 151 S (2015–2016) «Kampkraft og bære-
kraft», som er til behandling i Stortinget, legger 
grunnlaget for et relevant og bærekraftig forsvar. 
Målet er å øke Forsvarets operative evne på kort 
og lang sikt, ved å styrke tilgjengelighet, uthol-
denhet og beredskap og fornye materiellet. Regje-
ringen legger opp til betydelig økte bevilgninger, 
modernisering og reform. Regjeringen følger opp 
den bevilgningsmessige økningen til forsvars-
sektoren slik det er lagt opp til i den fremlagte 
langtidsplanen. 

For å sikre økonomisk bærekraft i utviklin-
gen av forsvarsstrukturen må det være samsvar 
mellom oppgaver, struktur og økonomi. Dagens 
forsvarsstruktur lar seg ikke videreføre innenfor 
dagens budsjettnivå. Kostnadene ved å drifte og 
videreutvikle et moderne og relevant forsvar har 
vært økende. Kostnadsveksten for forsvars-
materiell betyr at en videreføring av bevilg-
ningsnivået ikke vil gi nødvendig økonomisk 
handlingsrom til å fornye strukturen og følge 
opp investeringer med nødvendige midler til drift 
og vedlikehold. For at forsvarsevnen skal kunne 
opprettholdes over tid, og som grunnlag for 
økonomisk bærekraft, er det avgjørende med 
realistisk planlegging som tar høyde for faktiske 
driftsutgifter og erfart kostnadsutvikling. I regje-
ringens langtidsplan, og i budsjettforslaget for 
2017, er det for første gang tatt høyde for en slik 
utvikling.

Prioriteringen av pågående operasjoner har 
resultert i at Forsvarets beredskap og klartider 
ikke har vært tilstrekkelig prioritert. Kostnaden 
ved å reetablere tilgjengelighet og utholdenhet 
beløper seg til i underkant av 2,5 mrd. 2016-kro-
ner, og knyttes i hovedsak til vedlikehold, reserve-
deler og beredskapslogistikk.

Om økte budsjetter hadde finansiert en videre-
ført forsvarsstruktur, ville den likevel ikke vært til-
passet en endret sikkerhetspolitisk situasjon og 
de operative utfordringene Forsvaret står overfor. 
Modernisering og reform er altså nødvendig, selv 
med et historisk økonomisk løft. For å videreut-

vikle Forsvaret og styrke den reelle operative 
evnen har regjeringen i sin fremlagte langtidsplan 
foreslått et dobbelt løft for bærekraft, med en 
kombinasjon av historisk styrking av forsvarsbud-
sjettet og en rekke strukturelle tiltak. Dette vil 
legge grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig 
utvikling av forsvarsstrukturen, med reell balanse 
mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Regjeringen legger i sitt budsjettforslag for 
2017 til rette for bevilgningsøkninger som er i tråd 
med den opptrappingen av forsvarsbudsjettet som 
det legges opp til i Prop. 151 S (2015–2016).

Langtidsplanen angir og forankrer hoved-
linjene for sektorens videre utvikling, inkludert 
forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, 
samt tilhørende økonomiske og strukturelle ram-
mer. Ambisjonsnivå og krav til beredskap må en-
dres i lys av en ny sikkerhetspolitisk situasjon, 
Forsvarets vesentlige bidrag til samfunnets sam-
lede beredskap og fremtidens internasjonale ope-
rasjoner. Det er særlig viktig å styrke bered-
skapen og evnen til å håndtere de mest omfat-
tende oppgavene: kollektivt forsvar av Norge og 
allierte mot trusler, anslag og angrep, innenfor 
rammen av NATO. Norge skal ha et solid forsvar 
godt forankret i NATO.

I videreutviklingen av Forsvarets operative 
struktur for perioden 2017–2020 prioriterer 
regjeringen, i tråd med Prop. 151 S (2015–2016), 
å øke tilgjengelighet og utholdenhet til priori-
terte avdelinger gjennom en tydelig prioritering 
av vedlikehold, reservedeler og beredskaps-
beholdninger i 2017. Det settes i 2017 av betyde-
lige ressurser til å redusere det vedlikeholds-
etterslepet som har bygget seg opp, anskaffe re-
servedeler og gjenoppbygge beredskapsbehold-
ninger. Det er helt nødvendig å bygge denne 
«grunnmuren» for at vi i neste fase, fra 2018, skal 
kunne redusere klartidene, prioritere økt aktivi-
tetsnivå og økt bemanning på utvalgte kapasite-
ter. En omfattende modernisering blir videreført 
og forsterket fra 2019 med investeringer i strate-
giske kapasiteter, som ytterligere vil styrke den 
operative evnen på kort og lang sikt, slik at For-
svaret forblir et relevant sikkerhetspolitisk virke-
middel for Norge.
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Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk bygger 
på et internasjonalt rammeverk, et sterkt trans-
atlantisk sikkerhetsfellesskap gjennom NATO og 
samfunnets samlede bidrag til forsvarsevnen. 
Norsk sikkerhet er nært knyttet til internasjonale 
utviklingstrekk. Den regionale og globale sikker-
hetspolitiske utviklingen er krevende, også for 
Norge. Mer enn enkeltutfordringer, som på ulike 
måter setter Norge eller norsk politikk på prøve, 
preges sikkerhetssituasjonen av en samtidighet 
og sammenblanding av utfordringer som bidrar til 
økt kompleksitet og uforutsigbarhet.

Norsk sikkerhetspolitikk er i stor grad preget 
av forholdet til Russland. Russland har skapt bety-
delig usikkerhet gjennom sine handlinger, sin 
antivestlige retorikk og sin økte militære aktivitet 
i våre nærområder. Russland har en tydelig for-
bedret militær evne, og har vist vilje til å bryte 
folkeretten og bruke militærmakt for å fremme 
sine interesser. Strategiske utviklingstrekk i våre 
nærområder er en bekymring for norsk og tran-
satlantisk sikkerhet. Videre representerer utvik-
lingen i Midtøsten en humanitær katastrofe med 
store kortsiktige og langsiktige konsekvenser 
lokalt og regionalt. Grunnleggende demokratiske 
og humanitære verdier er truet, og terrororgani-
sasjoner har fått fotfeste til å ramme lokalt og 
internasjonalt. Konsekvensene av konflikt, ustabi-
litet og flyktningkrise i Midtøsten utfordrer inter-
nasjonal og europeisk politikk og samhold. NATO 
forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. 
Byrdefordelingshensyn i NATO, samt den økono-
misk utviklingen over mange år i flere allierte 
land, tilsier at forventningene til Norge blir større, 
både til å ta et større ansvar for egen sikkerhet og 
som bidragsyter til alliansen.

Gitt endringene i Norges strategiske omgivel-
ser, er det behov for å styrke forsvarsevnen. 
Skulle Norge eller allierte bli utsatt for press, an-
slag eller angrep, må Forsvaret kunne reagere 
raskt og med relevante midler. I en uforutsigbar 
verden er det viktig at Forsvaret videreutvikles 
som et forebyggende sikkerhetspolitisk instru-
ment. Det norske forsvaret skal, sammen med 
allierte, virke avskrekkende og kunne forsvare 
norsk og alliert territorium. Dette innebærer at 
Norge, innenfor rammen av NATO, må råde over 
relevante og tilstrekkelige maktmidler.

Skal Norge ha et forsvar som kan håndtere 
skiftende utfordringer i det til enhver tid gjel-
dende trusselbildet, kreves en vedvarende vilje til 
å satse på Forsvaret gjennom tilstrekkelige, 
stabile og forutsigbare rammevilkår, kombinert 
med stadig fornyelse og fortsatt effektivisering 
internt i sektoren.

1.1 Mål og oppgaver i forsvarssektoren 

Forsvarssektorens hovedoppdrag er å vedlike-
holde og utvikle operativ evne for å forsvare 
landet innenfor rammen av NATOs kollektive for-
svar.

Fem etater er underlagt Forsvarsdepartemen-
tet: Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har også vik-
tige oppgaver som ligger under Justis- og bered-
skapsdepartementet. De fire andre etatenes pri-
mærfunksjon er å bidra til å styrke Forsvarets 
operative evne.

Følgende oppdaterte sikkerhets- og for-
svarspolitiske målsettinger er angitt i regjeringens 
langtidsplan, Prop. 151 S (2015–2016):
– Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som 

hovedformål å sikre Norges suverenitet, terri-
torielle integritet og politiske handlefrihet. 
Bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk er 
NATO-alliansen og det transatlantiske sikker-
hetsfellesskapet. Norge vil bidra til å forebygge 
væpnet konflikt og arbeide for at fred og stabi-
litet ivaretas innenfor en global, multilateral 
rettsorden basert på prinsippene nedfelt i FN-
pakten. 

– Forsvaret er et grunnleggende og avgjørende 
sikkerhetspolitisk virkemiddel for å sikre Nor-
ges suverenitet og rettigheter, og bevare norsk 
handlefrihet mot militært og annet press. For-
svaret skal, sammen med allierte, ha en av-
skrekkende effekt ved at kostnadene ved å 
true eller angripe norsk sikkerhet ikke står i 
forhold til mulig gevinst. Forsvaret skal bidra 
til at militære trusler mot Norge ikke oppstår. 

– Forsvaret skal sammen med allierte sikre kol-
lektivt forsvar av Norge og andre allierte mot 
trusler, anslag og angrep. Gjennom deltakelse 
i internasjonale operasjoner og kapasitetsbyg-
ging i utvalgte land, skal Forsvaret forebygge 
krig og bidra til sikkerhet og stabilitet. 

– Forsvaret skal bidra til samfunnssikkerheten 
gjennom støtte til, og samarbeid med sivile 
myndigheter i forbindelse med terrorangrep 
og andre alvorlige hendelser, ulykker og natur-
katastrofer.

Sammensetningen av Forsvarets oppgaver i lang-
tidsplanen videreføres i tråd med Stortingets be-
handling av Innst. 388 (2011–2012) til Prop. 73 S 
(2011–2012). Oppgavene er på noen områder opp-
datert i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen 
og regjeringens prioriteringer. Forsvarets opp-
gaver er Stortingets og regjeringens overordnede 
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oppdrag til Forsvaret. Forsvarets struktur og ope-
rative kapasiteter skal utvikles for å kunne løse 
oppdrag innenfor rammen av disse. Forsvarets ni 
overordnede oppgaver er redegjort for i Prop. 151 
S (2015–2016) og sammenfattes som følger:
– Sikre troverdig avskrekking med basis i 

NATOs kollektive forsvar.
– Forsvare Norge og allierte mot alvorlige 

trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av 
NATOs kollektive forsvar.

– Avverge og håndtere episoder og sikkerhets-
politiske kriser med nasjonale ressurser, her-
under legge til rette for alliert engasjement.

– Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag 
gjennom overvåkning og etterretning.

– Hevde norsk suverenitet og suverene rettig-
heter.

– Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede 
områder.

– Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder 
fredsoperasjoner.

– Bidra til internasjonalt samarbeid på det 
sikkerhets- og forsvarspolitiske området.

– Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og 
andre sentrale samfunnsoppgaver.

Forsvarets evne til å løse sine oppgaver, alene og 
sammen med allierte, skal ha en avskrekkende 
effekt ved at kostnadene ved å true eller angripe 
norsk sikkerhet, norsk territorium eller norske 
interesser blir uakseptabelt høye. Evnen til å hånd-
tere militære utfordringer skal bidra til at konflikter 
med bruk av militære virkemidler ikke oppstår.

NATO-medlemskapet er bærebjelken i norsk 
sikkerhets- og forsvarspolitikk. Helt fra etablerin-
gen i 1949 har NATOs fremste hensikt vært å 
forebygge krig og konflikt gjennom en avskrek-
kende evne og en vilje til kollektivt forsvar om 
nødvendig. NATO er i tillegg en kollektiv ramme 
for bilateralt og flernasjonalt samarbeid. 

Kollektivt forsvar av Norge og allierte vil skje 
innenfor rammen av NATO. Forsvaret skal, 
sammen med allierte, håndtere trusler, anslag og 
angrep mot Norge og øvrige deler av NATO, 
innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar.

Den kollektive forsvarsforpliktelsen er gjensi-
dig. Forsvaret må derfor også kunne yte relevante 
bidrag til forsvar av allierte. Evnen til å bidra med 
norske styrker i kollektivt forsvar av andre NATO-
lands territorium er basert på evnen til å håndtere 
kriser, anslag og angrep hjemme. Norge skal 
kunne håndtere mindre sikkerhetspolitiske kriser 
med vårt eget forsvar. Episoder og kriser som 
håndteres nasjonalt skal hurtig, og med et mini-
mum av negative konsekvenser, kunne bringes 

under kontroll, eventuelt parallelt med at norske 
myndigheter involverer allierte og alliansen. Selv 
om større militære utfordringer må håndteres 
med allierte forsterkninger, må Forsvaret selv-
stendig kunne møte trusler og angrep på en rele-
vant måte, også før allierte involveres. Alliert 
involvering skal skje tidligst mulig.

Forsvaret spiller en viktig bistandsrolle for 
samfunnets samlede beredskap. Forsvaret råder 
over mange kapasiteter som kan utgjøre betyde-
lige bidrag også i andre krisesituasjoner, eksem-
pelvis ved ulykker, naturkatastrofer eller terror. 
Forsvarets kapasiteter er tilgjengelige for nasjonal 
krisehåndtering dersom sivile myndigheter ber 
om bistand, og det må sikres best mulig sam-
arbeid mellom Forsvaret, politiet og andre sivile 
beredskapsmyndigheter. En krise kan ramme 
flere deler av samfunnet. Det kan utfordre nasjo-
nens evne til tverrsektoriell krisehåndtering.

Raske og riktige strategiske beslutninger på 
alle nivåer er helt nødvendige for effektiv utnyt-
telse av Forsvarets evne til å avverge, og håndtere, 
episoder og sikkerhetspolitiske kriser.

1.2 Videre utvikling av forsvars-
sektoren i perioden 2017–2020 

Sikkerhets- og forsvarspolitiske prioriteringer

Regjeringen vil styrke og fornye Forsvaret. Den 
sikkerhetspolitiske utviklingen stiller Norge over-
for så vel nye som gamle utfordringer, hjemme og 
ute. Den fremlagte langtidsplanen for forsvars-
sektoren (Prop. 151 S (2015–2016)) har fastsatt 
sikkerhets- og forsvarspolitiske prioriteringer 
som skal bidra til at sektoren blir bedre rustet til å 
møte utfordringsbildet:
– styrke forsvaret av Norge gjennom å opprett-

holde situasjonsforståelse og evne til krise-
håndtering, styrke reaksjonsevnen, kamp-
kraften og utholdenheten, legge til rette for 
allierte forsterkninger, styrke bilateralt og fler-
nasjonalt samarbeid, øke den militære tilstede-
værelsen og legge til rette for mer øving og 
trening,

– styrke NATOs kollektive forsvar,
– bidra til internasjonal innsats og
– videreutvikle totalforsvaret.

Økonomiske rammer og forutsetninger 

I kommende fireårsperiode vektlegger regjerin-
gen en økonomisk planramme som legger til rette 
for en gradvis økning av ambisjonsnivået for for-
svarssektoren. I videreutviklingen av Forsvarets 
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operative struktur for perioden 2017–2020 skal til-
gjengelighet, utholdenhet og bedre ivaretakelse 
av gjeldende klartider prioriteres fra 2017. Fra 
2018 ønsker regjeringen å redusere klartider, øke 
aktivitetsnivået og øke bemanningen på utvalgte 
operative kapasiteter. En omfattende moder-
nisering blir videreført og styrket fra 2019 med på-
følgende anskaffelse av materiellsystemer, som 
ytterligere vil styrke den operative evnen. Slik for-
blir Forsvaret et relevant sikkerhetspolitisk virke-
middel for Norge.

Langtidsplanen som er til behandling i Stortin-
get etablerer et solid fundament for langsiktig 
bærekraft i forsvarsøkonomien. Det legges opp til 
bedre balanse mellom oppgaver, struktur og øko-
nomi i et langsiktig tidsperspektiv. Reell, forventet 
kostnadsutvikling er inkludert i beregningene. 
Regjeringen legger et betydelig økonomisk løft til 
grunn. Dette forutsetter oppfølging av de beslut-
ninger som allerede er fattet om finansiering av 
kampflykjøpet med baseløsning, en styrking av 
forsvarsbudsjettet fra og med 2017 og omfattende 
effektiviseringsarbeid og endringer i base- og 
støttestrukturen. De mest sentral tiltakene er:
– Regjeringen legger i langtidsplanen opp til at for-

svarsrammen i løpet av planperioden gradvis 
økes til et nivå i 2020 som ligger om lag 7,2 mrd. 
2016-kroner over budsjettbanen som lå til grunn 
ved inngangen til langtidsplanen for 2017–2020, 
og som har vært referansen i planarbeidet frem 
til ferdigstillelse av planen. Dette tilsvarer om 
lag 4,1 mrd. 2016-kroner over saldert budsjett 
for 2016. Langtidsplanen har ikke tatt økono-
misk høyde for en forsert anskaffelse av kyst-
vaktfartøyer. Forseringen av anskaffelsen av tre 
kystvaktfartøyer innebærer et merbehov i den 
første delen av planperioden, men vil ikke med-
føre en økning av det totale investeringsbehovet 
i forsvarssektoren i et 20-års perspektiv. Merbe-
hovet vil oppstå i perioden 2018–2019, og er ikke 
hensyntatt i Prop. 151 S (2015–2016).

– Videre oppfølging av kampflyanskaffelsen med 
baseløsning i tråd med forutsetningen om en 
midlertidig økning av forsvarsrammen i inter-
vallet 22–28 mrd. 2012-kroner over hele anskaf-
felsesperioden. I perioden 2017–2020 utgjør 
dette samlet 16,2 mrd. 2016-kroner.

– Gjennom innsparing, endret personellstruktur 
og effektivisering skal det frigjøres i underkant 
av 2,5 mrd. 2016-kroner innen utgangen av 
2020, og om lag 40 mrd. 2016-kroner over en 
periode på 20 år. Kostnader som påløper i gjen-
nomføringen av å frigjøre midlene i hele 20-års-
perspektivet må trekkes fra, og er, gitt forutset-
ningene lagt til grunn i Prop. 151 S (2015–2016),

beregnet til samlet om lag 2 mrd. 2016-kroner, 
og er i motsetning til tidligere tatt høyde for i 
langtidsplanen. Dette er i hovedsak personell-
relaterte omstillingskostnader, som inkluderer 
kostnader til nødvendig nedbemanning. Deler 
av denne gevinstrealiseringen skal anvendes til 
å imøtekomme regjeringens avbyråkratise-
rings- og effektiviseringsreform, som videre-
føres med om lag 164,3 mill. 2016-kroner årlig.

– Personellstrukturen, herunder den nye mili-
tærordningen med tilhørende konvertering av 
deler av befalskorpset, skal tilpasses Forsva-
rets struktur og planlagte aktivitetsnivå. 

– Årsverksforbruket i Forsvaret skal reduseres 
med om lag 1 400 årsverk frem mot 2020, pri-
mært knyttet til reduksjoner innenfor stab, 
støtte og administrasjon. Personell skal omstil-
les og det skal være rom for tilsetting av ny 
kompetanse.

– Regjeringen vil foreta en helt nødvendig reduk-
sjon i antall baser, tilpasset den fremtidige ope-
rative strukturen. En mer rasjonell basestruk-
tur vil kunne gi en samlet besparelse på i 
underkant av 10 mrd. 2016-kroner over en 
periode på 20 år. Denne besparelsen kan ikke 
hentes ut på kort sikt.

Regjeringen legger i tråd med Prop. 151 S (2015–
2016) opp til en betydelig styrking av forsvarsbud-
sjettet i perioden 2017–2020. Denne styrkingen er 
nødvendig for å etablere en langsiktig og bærekraf-
tig balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

I gjennomføringen vil det være avgjørende at 
de økonomiske effektene av alle tiltak som ligger 
til grunn realiseres fullt ut og til rett tid. I tillegg 
må det videre arbeidet med innsparinger og effek-
tivisering gi de forutsatte resultater. I perioden 
2013–2016 har forsvarssektoren håndtert risiko 
knyttet til både endringer i valutakurser og en-
drede drivstoffpriser i den årlige balanseringen av 
budsjettet. Denne risikoen vil trolig vedvare i 
2017–2020, og vil måtte hensyntas i den løpende 
styringen og budsjetteringen for å kunne realisere 
ambisjonene i langtidsplanen for 2017–2020.

Operativ evne

Forsvarets operative evne skal styrkes. Regjerin-
gen vil styrke Forsvarets operative evne gjennom 
en tydelig og systematisk satsing på tilgjengelighet 
og utholdenhet, reduserte klartider, økt aktivitet og 
tilstedeværelse, samt gjennom investering i strate-
giske kapasiteter. Tilgjengelighet og utholdenhet 
styrkes blant annet ved å øke vedlikeholdet, og ved 
å bygge opp reservedels- og beredskapslagre. For-
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svars- og beredskapsplaner skal oppdateres, noe 
som øker forsvarssektorens evne til å ivareta sine 
oppgaver i krise og væpnet konflikt. Forsvarssekto-
ren vil også i større grad inkludere og samarbeide 
med sivil sektor om forsvars- og beredskaps-
planene innenfor rammen av totalforsvaret.

For å sikre at Norge har et forsvar som kan 
håndtere skiftende utfordringer kreves en ved-
varende politisk vilje til å satse på Forsvaret gjen-
nom tilstrekkelige, stabile og forutsigbare ramme-
vilkår, kombinert med en vilje til stadig fornyelse 
og fortsatt effektivisering internt i sektoren. Det 
er ved å satse langsiktig, og ved å holde fast ved 
de målsettinger som er lagt, at grunnlaget for økt 
operativ evne legges. Ved realiseringen av målset-
tingene i langtidsplanen vil Norges evne til å for-
svare landet og støtte opp om fellesforsvaret i 
NATO bli bedre, og Norge vil også i fremtiden 
kunne bidra med høykompetente og etterspurte 
bidrag til internasjonal innsats.

I tillegg til styrkede budsjetter vil realiserte ge-
vinster gi handlingsrom for å omprioritere ressur-
ser til styrket reaksjonsevne, økt aktivitet og opp-
bemanning av utvalgte operative kapasiteter. Økt 
bemanning av operative enheter og avdelinger vil 
imidlertid måtte vurderes kontinuerlig mot reali-
serte gevinster, for å sikre en balansert og bære-
kraftig utvikling av hele forsvarssektoren.

Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske an-
svarsområde. Regjeringen prioriterer militær tilste-
deværelse med relevant operativ evne i nærområ-
dene, særlig i nord. I denne sammenheng er tre-
ning og øving, også sammen med allierte styrker, 
et viktig sikkerhetspolitisk virkemiddel for Norge. 
NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018 vil tydelig 
demonstrere både alliansesolidaritet og norsk evne 
og vilje til å prioritere og legge til rette for alliert 
nærvær i norske nærområder. Regjeringen vil for-
bedre evnen til mottak og understøttelse av allierte 
styrker ved blant annet å oppdatere nasjonale plan-
verk. Dette gjøres blant annet ved å bidra til oppda-
teringen av allierte planverk og videreutvikle gode 
kommando- og kontrollstrukturer mellom nasjo-
nale og allierte hovedkvarter. Regjeringen viderefø-
rer det økte maritime aktivitetsnivået i nordområ-
dene som ble etablert som følge av sikkerpolitiske 
endringer, og i tillegg til forutsetningene i forrige 
langtidsplan, herunder økt vektlegging av ubåt og 
maritime patruljefly og styrkingen av E-tjenesten. 
Den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark vil 
gradvis styrkes frem mot 2020 gjennom etablerin-
gen av et nytt jegerkompani tilknyttet Garnisonen i 

Sør-Varanger. Jegerkompaniet vil få høy mobilitet 
og utrustes med blant annet bærbart luftvern og 
våpen for panserbekjempelse, noe som vil øke den 
operative evnen til Grensevakten. I løpet av kom-
mende fireårsperiode vil tiltakene samlet sett bidra 
til styrket operativ evne og økt tilstedeværelse i 
nordområdene.

Kampflyanskaffelsen med baseløsning

Stortinget har så langt gitt bestillingsfullmakt til å 
anskaffe 28 F-35 kampfly med nødvendig tilleggsut-
styr og tjenester. Flyene er satt i bestilling gjennom 
det flernasjonale partnerskapet, som også har inn-
gått kontrakter for anskaffelsen av de 22 første 
norske flyene. Leveranseplanen legger til grunn at 
Norge vil motta seks fly hvert år fra 2017 til 2024. 

For leveransen av nye fly er det, i henhold til 
bestillingsprosedyrene nedfelt i avtalen mellom 
partnernasjonene, behov for innmelding og be-
kreftelse av bestilling fire år før leveranse.

I tillegg til den ordinære bestillingen på seks 
fly i 2017 for leveranse i 2021, foreslår regjeringen 
at Norge, gjennom partnerskapet, inngår inn-
ledende kontrakt for anskaffelse av ytterligere 
seks fly for leveranse i 2022, slik at det totale an-
tall fly som bestilles i 2017 er tolv. Dette er en del 
av arbeidet med en felles bestilling av flyanskaf-
felser over flere år (Blockbuy), slik det er varslet 
gjennom Prop. 1 S (2014–2015) og Prop. 1 S 
(2015–2016). Hensikten med den flerårige anskaf-
felsen er å oppnå reduserte enhetspriser på fly-
ene. Tiltaket er felles for partnerskapet. Inn-
sparingen oppnås gjennom at det flernasjonale 
partnerskapet inngår en felles kontrakt som for-
plikter det totale planlagte bestillingsvolumet for 
de aktuelle årene.

For kampfly som skal leveres i 2023, må bestil-
ling foretas i 2019. Regjeringen legger derfor opp 
til å komme tilbake til Stortinget i budsjettproposi-
sjonen for 2019, med anmodning om fullmakt til å 
kunne bestille ytterligere seks F-35 kampfly for 
leveranse i 2023. Den endelige kampflyanskaffel-
sen skal ligge i et intervall på 42–48 kampfly. I til-
legg kommer de fire flyene til treningsformål. En-
delig beslutning om de siste seks kampflyene vil 
tas etter at bestillingsfullmakt for de første 42 
kampflyene i hovedleveransen er gitt.

Regjeringen legger de beslutninger som alle-
rede er fattet om finansiering av kampflykjøpet 
med baseløsning til grunn.

For nærmere omtale av kampflyanskaffelsen 
med baseløsning henvises det til kapittel 4 Inves-
teringer og omtale i kapittel 5 Budsjettforslag, 
budsjettkapittel 1761.
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Joint Strike Missile

Stortinget har gjennom behandlingen av Innst. 
278 S (2013–2014) til Prop. 98 S (2013–2014) sam-
tykket i at Forsvarsdepartementet gjennomfører 
anskaffelse av Joint Strike Missile (JSM) utvikling 
trinn 3 innenfor en kostnadsramme på 4,2 mrd. 
2014-kroner. Dette beløpet omfatter en utgifts-
økning på 2,2 mrd. 2014-kroner. Prosjektet startet 
opp i 2014, og Stortinget har økt bevilgningene i 
2014 med 211 mill. 2016-kroner, bevilgningene i 
2015 med 316 mill. 2016-kroner og bevilgningene i 
2016 med 316 mill. 2016-kroner. For 2017 er det 
beregnet et merbehov på 354,7 mill. 2017-kroner, 
og regjeringen foreslår å opprettholde den styr-
kede utgiftsrammen i budsjettet for 2016 også i 
2017. For nærmere omtale av JSM-utviklingen 
henvises det til kapittel 4 Investeringer.

Internasjonal innsats

Forsvaret skal i perioden 2017–2020 opprettholde 
evnen til internasjonal innsats med relevante og 
etterspurte kapasiteter, herunder til pågående og 
nye operasjoner, til stående NATO-styrker og til 
beredskapsstyrker innenfor rammen av NATO, 
FN og EU. Norge skal også ha militære kapasite-
ter til å bidra i koalisjonsoperasjoner og til å bidra 
til kapasitetsbygging og sikkerhetssektorreform. 
Omfanget av internasjonal innsats vil ses i sam-
menheng med tilgjengelighet og behovet for na-
sjonal beredskap. Internasjonal innsats inkluderer 
også trening og øving i utlandet, deltakelse i styr-
keregistre, beroligelsestiltak og andre former for 
støtte til internasjonal sikkerhet. Norsk militær 
deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal 
fred og sikkerhet, og ha forankring i folkeretten.

Totalforsvaret

Det gjensidige sivil-militære samarbeidet innenfor 
rammen av totalforsvarskonseptet skal videre-
utvikles. I en sikkerhetspolitisk krise eller ved 
væpnet konflikt vil Forsvarets behov for støtte 
overstige hva Forsvaret selv disponerer. Totalfor-
svaret skal videreutvikles slik at samfunnets res-
surser settes bedre i stand til, om nødvendig, å 
kunne mobiliseres for å forsvare landet. Forsvaret 
er også en viktig aktør som støtte til sivile 
beredskapsaktører. Forsvarets evne til støtte for 
samfunnssikkerheten skal videreutvikles. Videre-
utvikling innebærer blant annet oppdaterte plan-
verk, fortsatt tett samarbeid og dialog mellom 
samfunnets beredskapsaktører, relevant sivil-

militær samøving og trening på alle nivåer og et 
godt utviklet beslutnings- og krisehåndterings-
apparat.

Personell og kompetanse 

I perioden 2017–2020 vil forsvarssektoren gjen-
nomføre vesentlige endringer innenfor personell-
området, særlig gjennom innføringen av ny mili-
tærordning og den videre implementeringen av all-
menn verneplikt. Parallelt med disse endringene 
skal det gjennomføres en omstilling av Forsvarets 
utdanningssystem. En vellykket og rettidig gjen-
nomføring av modernisering og reform innenfor 
personell- og kompetanseområdet er avgjørende 
for å realisere målsettingene i regjeringens lang-
tidsplan.

Målrettede personelltiltak vil gjennomføres på 
en slik måte at kritisk kompetanse beholdes i sek-
toren, herunder ved hjelp av omskolering og kom-
petanseheving. Det legges også til grunn at års-
verksforbruket i Forsvaret skal reduseres med 
om lag 1 400 årsverk frem mot 2020 på bakgrunn 
av tiltak i langtidsplanen, primært knyttet til 
reduksjoner innenfor stab, støtte og administra-
sjon. Personell skal omstilles, og det skal være 
rom for tilsetting av ny kompetanse. Fra 2018 vil 
regjeringen øke bemanningen av den operative 
delen av strukturen.

Kostnader som påløper i gjennomføringen av å 
frigjøre midlene i hele 20-årsperspektivet må trek-
kes fra, og er beregnet til samlet om lag 2 mrd. 
2016-kroner, og er i motsetning til tidligere tatt 
høyde for i langtidsplanen. Dette er i hovedsak 
personellrelaterte omstillingskostnader, som in-
kluderer kostnader til nødvendig nedbemanning.

Regjeringen vil reformere Forsvarets utdan-
ningssystem slik at det skapes bedre forutsetnin-
ger for kvalitet i utdanningen og mer robuste fag-
miljøer. Forskningsbasert utdanning skal styrkes 
og ressurser frigjøres til operativ aktivitet. Utdan-
ningssystemet må tilpasses ny militærordning.

Forenklingsarbeid, modernisering og effektivisering

Best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser er 
en viktig del av samfunnsansvaret. Kontinuerlig 
modernisering og reform er et krav til forsvars-
sektoren, på lik linje med andre deler av offentlig 
sektor. Regjeringen viderefører og intensiverer et 
målrettet arbeid med kontinuerlig forbedring og 
effektivisering i forsvarssektoren. Dette er av sen-
tral betydning for sektorens evne til intern ompri-
oritering til høyere prioritert virksomhet, og for å 
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frigjøre ressurser i tråd med regjeringens avbyrå-
kratiserings- og effektiviseringsreform. Det skal, 
som beskrevet i Prop. 151 S (2015–2016), frigjøres 
betydelige ressurser ved å forbedre og effektivi-
sere både den operative virksomheten og stabs- 
og støttestrukturen. Basert på interne og ek-
sterne analyser er tiltak identifisert, iverksatt eller 
planlagt iverksatt innenfor en rekke områder. Kva-
litative og kvantitative gevinster vil realiseres 
innenfor blant annet ledelse, støtte og administra-
sjon, utdanning, investeringer, driftsanskaffelser, 
forsyning og vedlikehold, eiendomsforvaltning, 
IKT-området og FoU. Innføring av IKT-systemer 
vil i tillegg bidra til å rasjonalisere og forbedre 
flere av de ovennevnte prosessene.

For å legge til rette for en god gjennomføring 
av forbedrings- og effektiviseringstiltakene som 
iverksettes innenfor de ulike områdene, vil For-
svarsdepartementet legge opp til en samling av 
omstillingsmiljøer i sektoren, benytte felles me-
todeverk for realisering av gevinster samt for-
bedre kompetansen og incentivstrukturen knyt-
tet til omstilling, forbedring og effektivisering. 
Regjeringens langtidsplan innebærer at det gjen-
nom innsparing, endret personellstruktur, effek-
tivisering og forbedring av prosesser og metoder 
skal frigjøres i underkant av 2,5 mrd. 2016-kro-
ner innen utgangen av 2020. Omfanget av plan-
lagte gevinstuttak er tiltakende, fra et ut-
gangsnivå i 2017 på i størrelsesorden 200 mill. 
kroner. I tillegg kommer effektene av å etablere 
en mer rasjonell basestruktur. Tilhørende om-
stillingskostnader er beregnet samlet til om lag 
2 mrd. 2016-kroner. Disse kostnadene strekker 
seg også ut over 2020.

1.3 Status etter fjerde år i plan-
perioden (prognose for 2016)

Saldert budsjett for 2016 ga en reell økning i 
bevilgningen til forsvarssektoren sammenliknet 
med saldert budsjett for 2015 på 9,4 pst. Regjerin-
gen har fulgt opp hovedmålsettingene og hoved-
prioriteringene i langtidsplanen for 2013–2016. 
Dette er blant annet synliggjort gjennom den mid-
lertidige styrkingen av forsvarsbudsjettet til 
kampflyanskaffelsen med baseløsning, helt i tråd 
med langtidsplanen. Utbetalingene startet i 2015. 
Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar var 
nødvendig og riktig, og har gitt Norge et moderne 
forsvar av høy kvalitet. Samtidig har regjeringen i 
arbeidet med den nye langtidsplanen identifisert 
flere økonomiske utfordringer i sektoren. Årsa-
kene til disse er flere og sammensatte. Noe skyl-

des eksterne faktorer og endrede forutsetninger, 
som sektoren selv i liten grad har kunnet påvirke. 
Videre har det vært gjort en rekke interne priori-
teringer og valg over tid, som har påvirket handle-
friheten. Overordnet dreier dette seg om en avvei-
ning mellom opprettholdelse av aktivitetsnivå, be-
redskap og fornying. I en situasjon der oppgaver, 
struktur og organisasjon har vært i utvikling, har 
aktivitetsnivået blitt prioritert på bekostning av 
vedlikehold og logistikkberedskap. Regjeringen 
har lagt vekt på å styrke forsvarsevnen for å møte 
de mest krevende utfordringene. Evne til å for-
svare landet innenfor rammen av NATOs kollek-
tive forsvar og til å bidra til kollektivt forsvar av 
andre NATO-land prioriteres. Dette har preget de 
valg og prioriteringer som regjeringen har gjort 
de senere årene.

Regjeringen har tatt konsekvensene av en 
endret sikkerhetspolitisk situasjon. For å møte de 
utfordringer Norge står overfor, har regjeringen 
gjennom en rekke bevisste valg økt bevilgningene 
til Etterretningstjenesten, Sjøforsvaret, Luftfor-
svaret og andre viktige deler av sektoren, utover 
forutsetningene som lå til grunn i langtidsplanen 
for 2013–2016. 

I tillegg har regjeringen identifisert et økt ved-
likeholdsbehov i deler av forsvarssektoren. Regje-
ringen har tatt konsekvensen av det økte vedlike-
holdsbehovet, særlig i Sjøforsvaret og Luftfor-
svaret, og bevilgningene til vedlikehold er økt ut-
over forutsetningene i langtidsplanen for 2013–
2016. Det er også foretatt enkelte omprioriterin-
ger for å dekke inn økte utgifter som følge av 
svekket norsk kronekurs.

Å ta konsekvensen av identifiserte utfordrin-
ger gjennom bevisste valg og prioriteringer har 
samtidig innebåret at noe har blitt lavere priori-
tert. Det har således blitt tverrprioritert midler fra 
investeringer, Hæren og Heimevernet. Planperio-
den sett under ett, har likevel gitt høyere bevilg-
ninger til Hæren og Heimevernet enn forutsatt i 
langtidsplanen for 2013–2016.

Gjennom økte bevilgninger og tverrprioriterin-
ger har regjeringen lykkes med:
– en betydelig styrking av Etterretnings-

tjenesten,
– permanent tilstedeværelse med ubåt stasjonert 

i Nord-Norge og økt ubåtaktivitet i nordområ-
dene,

– flere og lengre tokt med maritime patruljefly i 
nordområdene,

– reetablering av kapasitet til maritim kontra-
terror,

– økt helikopterberedskap,
– økt vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer og
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– utvalgte tropper i innsatsstyrkene i Heimever-
net gjennomfører inntil 30 treningsdager i året.

2016-bevilgningen til Hæren ble noe lavere enn 
forutsatt i langtidsplanen for 2013–2016. Hæren 
fortsetter videreutviklingen av Brigade Nord. Hæ-
rens største bidrag til operasjoner i utlandet er 
Inherent Resolve i Irak. I tillegg bidrar Hæren med 
stabsoffiserer til andre pågående operasjoner og 
misjoner i utlandet.

I likhet med til Hæren, ble 2016-bevilgningen 
til Heimevernet noe lavere enn forutsatt i langtids-
planen for 2013–2016. Treningsnivået videreføres 
med 90 pst. av innsatsstyrkene, og for fem ut-
valgte tropper i innsatsstyrkene videreføres styr-
kingen til inntil 30 øvingsdøgn i året. Aktiviteten i 
områdestrukturen videreføres med øving av 
62 pst. av styrken.

Det militære bidraget til den internasjonale 
koalisjonen mot ISIL er økt ved at et norsk bidrag 
skal gi trening og støtte med utgangspunkt i 
Jordan til lokale syriske grupperinger som be-
kjemper ISIL. Ved Stortingets behandling av 
Innst. 400 S (2015–2016) til Prop. 122 S (2015–
2016) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2016» er Forsvaret styrket med 
71 mill. kroner. Norge stiller blant annet med styr-
kebidrag til støtteoperasjonen Resolute Support 
Mission i Afghanistan, støtte til den afghanske spe-
sialpolitienheten Crisis Response Unit 222 (CRU) i 
Kabul, bidrag til den internasjonale koalisjonen 
som bidrar til å bekjempe terrorgruppen ISIL i 
Irak og personell og materiell til FN-operasjonen 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission 
in Mali (MINUSMA).

I Sjøforsvaret fortsetter arbeidet med å ivareta 
det økte vedlikeholdsbehovet for alle fartøysklas-
sene. Ekstratildelingen på 301,5 mill. kroner i bud-
sjettet for 2016 er et betydelig bidrag til å sikre 
nødvendig vedlikehold av fartøyene. Den perma-
nente tilstedeværelsen av en ubåt i nordområdene 
fra 2016 med forsyningsbase ved Ramsund orlogs-
stasjon øker antall seilingsdøgn i Nord-Norge be-
tydelig. Aktivitetsøkningen styrker den militære 
beredskapen i nordområdene. Det nye logistikk-
fartøyet KNM Maud vil bli levert i begynnelsen av 
2017. Sjøforsvaret deltar også i 2016 i NATOs stå-
ende styrker, men med et noe lavere omfang enn i 
2015. I hele 2017 vil Norge igjen stille kommando-
fartøyet for NATOs stående maritime styrke (SN-
MG1). Innsatsen med et innleid sivilt fartøy i EU-
operasjonen Triton i Middelhavet ble forlenget 
med seks måneder ut 2016.

Kystvakten disponerer 15 fartøyer i 2016. 
Leiekontrakten for KV Ålesund utløper i oktober 

2016, og vil ikke bli fornyet. Omfattende vedlike-
hold reduserer seilingstiden for helikopter-
bærende fartøyer noe. Patruljering i nord er prio-
ritert. Innføringen av NH-90 helikoptre har vært 
utfordrende, og de første operative flygingene fra 
fartøy forventes startet opp høsten 2016. Kyst-
vakten er styrket med 40 mill. kroner til vedlike-
hold av KV Svalbard. Dette er en omdisponering 
fra bevilgningen til økt vedlikehold i Sjøforsva-
ret.

Luftforsvaret er inne i en omfattende omstil-
lingsprosess knyttet til innføring av F-35 og etable-
ring av en ny base- og organisasjonsstruktur. For-
svaret har rapportert om utfordringer knyttet til 
blant annet personell og kompetanse. Forsvarsde-
partementet er oppmerksom på utfordringene, og 
bevilgningene til Luftforsvaret er økt utover forut-
setningene i langtidsplanen for 2013–2016. Regje-
ringen legger vekt på at Luftforsvarets omstilling 
gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Ved 
utgangen av 2016 vil Luftforsvaret disponere fire 
norske F-35 treningsfly, stasjonert i USA. Utdan-
ning av flygere til F-35 er påbegynt. Moderniserin-
gen av Luftforsvaret innebærer reduserte leveran-
ser i en overgangsperiode for å sikre en vellykket 
og rettidig innfasing av nye kampfly. Luftroms-
overvåking og suverenitetshevdelse med F-16 vil 
bli ivaretatt i henhold til operativ ambisjon. Den 
styrkede maritime overvåkingen med P-3 Orion 
fra 2016 videreføres og bidrar til økt tilstedevæ-
relse, tilgjengelighet og beredskap i nordområ-
dene. Operasjonen til støtte for FN-operasjonen i 
Mali med et C-130J transportfly fortsetter frem til 
slutten av november 2016. Norge fortsetter å 
støtte operasjonen ved å ivareta drift av den norsk-
etablerte leiren frem til 2018 for en norsk-initiert 
rotasjonsordning med andre nasjoners transport-
fly. Luftforsvarets budsjett for 2016 ble styrket 
med 11,5 mill. kroner ved interne omdisponerin-
ger for å ivareta NATO-operasjonen Icelandic Air 
Policing.

For å styrke den strategiske styringen av mate-
riellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvars-
sektoren ble Forsvarsmateriell etablert januar 
2016. Øvrig logistikkvirksomhet videreføres i For-
svaret. Det pågår videreutvikling av relasjonen mel-
lom Forsvarsmateriell og Forsvaret.

1.4 Økonomiske rammer for 2017

Regjeringens budsjettforslag for 2017 legger opp 
til et forsvarsbudsjett med en utgiftsramme på 
50 948,2 mill. kroner og en inntektsramme på 
2 055,9 mill. kroner.
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Den nominelle økningen av forsvarsbudsjettet er 
på 2 055,9 mill. kroner. Regjeringens forslag til be-
vilgningsramme for forsvarssektoren er, korrigert 
for pris-, lønns- og soldatkompensasjon og andre 
tekniske endringer, reelt økt med 366,6 mill. kro-
ner (0,7 pst.). I nominell endring inngår avbyrå-
kratiserings- og effektiviseringsreformen med re-
duksjon på 164,3 mill. kroner. Tjenestetillegg til 
soldatene reguleres årlig med utgangspunkt i 
lønnsoppgjøret. I Prop. 1 S legges virkningen for 
det påfølgende året inn som en kompensasjon. 
Dette har ingen reell effekt på budsjettene da det 
kompenserer for faktiske økte utgifter. 1 100 mill. 
kroner i utbetalinger til nye kampfly med baseløs-
ning ble utsatt fra 2015 til 2016. For 2017 inne-
bærer dette en tilsvarende reduksjon i utgifts-
rammen. Regningen er nå betalt, og denne reduk-
sjonen i utgiftsrammen har dermed ingen konse-
kvenser for øvrige deler av forsvarsbudsjettet.

Driftsbudsjettet utgjør i 2017 35 675,8 mill. 
kroner (70 pst.) av utgiftsrammen og investerings-
budsjettet utgjør 15 272,4 mill. kroner (30 pst.).

Styrkingen av forsvarsbudsjettet er relatert til:
– styrking i tråd med langtidsplanen (1 140 mill. 

kroner), 
– anskaffelse av nye kampfly med baseløsning 

(528,9 mill. kroner),
– sikre fortsatt flyoperativ drift av Rygge flysta-

sjon (40 mill. kroner),
– enhanced Forward Presence (eFP)(75 mill. kro-

ner),
– bidrag til bekjempelse av ISIL med utgangs-

punkt i Jordan (71 mill. kroner),
– forlengelse av Forsvarets bidrag til EU-operasjo-

nen i Middelhavet (Triton) (7,6 mill. kroner),
– utvikling og drift av nasjonalt hemmelig nett 

(32 mill. kroner),
– drift av nødstrømanlegg for Forsvarsdeparte-

mentet og Statsministerens kontor (3,4 mill. 
kroner) og

– reelle inntektsøkninger med tilsvarende 
utgiftsøkninger (192,2 mill. kroner). Økningen 
skyldes blant annet at det forventes flere større 
inntektsbringende avhendingsprosjekter i 2017
enn i 2016, herunder spesielt knyttet til avhen-
ding av arealer ved Flesland. 

Utover styrkingene listet over, foreslår regjerin-
gen, i tråd med den fremlagte langtidsplanen 
(Prop. 151 S (2015–2016)), en rekke kostnads-
reduserende tiltak for å omdisponere midler til 
høyere prioritert virksomhet i forsvarssektoren. 
Dette gjelder blant annet aktivitetsreduksjon i 
Kystjegerkommandoen/Taktisk båtskvadron og 
to av musikkorpsene, reduksjon i undervisnings-
tillegget, reduksjon i områdestrukturen i Heime-
vernet, reduksjon i Sjøheimevernet, utfasing av to 
mineryddefartøyer, avsluttet innleie av KV Åle-
sund, reduksjon i bidraget til FN-operasjonen i 
Mali (MINUSMA), utsatt miljørydding av utran-
gerte skyte- og øvingsfelt, reduksjon i vedlikehold 
av festningsverk, reduksjon i attachéstillinger, ef-
fektivisering av utdannings- og kursvirksomheten 
i Forsvaret og en ettårig reduksjon i FFIs frie 
virksomhetskapital.

Tabell 1.2 viser regjeringens oppfylling av 
langtidsplanen økonomiske forutsetninger frem 
mot 2020.

Del en av tabellen viser årlig opptrapping både 
knyttet til LTP-styrking og midlertidig tilleggs-
finansiering av nye F-35 kampfly med tilhørende 
baseløsning samt midlertidig tilleggsfinansiering 
av JSM.

Del to av tabellen viser planlagt nivå for intern 
omprioritering av midler til LTP-tiltak, etter innfri-
else av avbyråkratiserings- og effektiviseringskravet.

 Tabellen oppdateres årlig i forbindelse med 
utarbeidelse av Prop. 1 S.

Tabell 1.1 Økonomiske hovedstørrelser – status i 2017 med regjeringens budsjettforslag

(i 1000 kr)

Saldert budsjett 2016 
(2016-kroner)

Forslag 2017 
(2017-kroner)

Total forsvarsramme 48 892 262 50 948 190

Drift 33 677 631 35 675 831

EBA-investeringer 3 184 534 3 156 594

Materiellinvesteringer 12 030 097 12 115 765
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1 Foreløpig beregnet 2017-kroner
2 Tilsvarer 7,2 mrd. 2016-kroner
3 Knyttet til innsparing, endret personellstruktur og effektivisering

Den varige LTP-styrkingen på 1 140 mill. kroner 
er i tabell 1.3 fordelt på budsjettkapitler. I tillegg er 
det omdisponert 218,7 mill. kroner innenfor ram-

meområdet til ytterligere LTP-styrkinger. For 
nærmere omtale henvises til egne tabeller og 
tekst under respektive budsjettkapitler.

Tabell 1.2 Målsettingen i LTP

Bevilgningsmessig styrking mot 
2020 (mrd. 2017-kroner1)

2017 2018 2019 2020 Nytt nivå 
iht LTP2

Samlet 
styrking

Resultat-
grad 

(pst.)

Varig LTP-styrking 1,14 7,42 1,14 15,4

Midlertidig tilleggsfinansiering 
kampfly med baseløsning 4,47

Midlertidig tilleggsfinansiering 
JSM 0,32

Omprioritering av midler mot  
2020 (mrd. 2016-kroner)

Krav 
2017

2018 2019 2020 Krav iht. 
LTP 

17–20

Hittil 
realisert

Resultat-
grad 

(pst.)

Gevinstrealisering3 0,291 2,415 0,200 8,3

Avbyråkratiserings- og  
effektivitetsreformen -0,164 -0,656 -0,164 25,0

Netto omprioritering av midler 0,127 1,759 0,127 7,2
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1.5 Hovedprioriteringer i 2017 

Regjeringen følger opp langtidsplanen med for-
slag til en kraftig bevilgningsøkning fra 2017. I 
tråd med innretningen i Prop. 151 S (2015–2016), 
prioriterer regjeringen i sitt budsjettforslag for 
2017 tiltak som legger til rette for økt tilgjengelig-
het og utholdenhet. Rekkefølgen på de tre fasene i 
langtidsplanen er nøye vurdert ut fra hvordan vi 
kan bygge Forsvarets operative evne på en mest 
mulig effektiv og bærekraftig måte, og hvordan 
økonomien skal styrkes på en måte som kan om-
settes i forsvarssektoren.

I videreutviklingen av Forsvarets samlede 
kapabiliteter vil regjeringen prioritere økt tilgjen-
gelighet og utholdenhet fra 2017. Økte bevilgnin-
ger, modernisering og reform legger til rette for 
en historisk satsing på vedlikehold, anskaffelse av 
reservedeler og gjenoppbygging av beredskaps-
beholdninger. Vedlikeholdsetterslepet har bygget 
seg opp over mange år, og det har blitt tæret på 
beredskapsbeholdninger. Det er helt nødvendig å 
bygge denne «grunnmuren» først, som en avgjø-
rende forutsetning for å bygge et sterkere og mer 
bærekraftig forsvar. Det viktigste nå er å få den 
strukturen vi allerede har til å fungere.

Neste trinn i opptrappingen i langtidsplanen, 
fra 2018, vil legge til rette for å øke ambisjonene 
ytterligere. Da vil vi redusere klartidene, øke 
bemanningen ved operative avdelinger og styrke 
aktivitetsnivået. Vi vil bygge et bedre trent og 
bemannet forsvar med styrket reaksjonsevne.

I langtidsplanperiodens siste fase, fra 2019, 
fortsetter satsingen fra de to første fasene, og in-
vesteringer i nye, strategiske materiellsystemer 
begynner. Regjeringen foreslår investeringer i 
fremtidsrettede, strategiske kapasiteter, for blant 
annet å opprettholde situasjonsforståelsen og kon-
trollen i nordområdene.

Økte bevilgninger alene er ikke nok, og lang-
tidsplanen innebærer derfor også fortsatt moder-
nisering og reform. Regjeringen følger opp med 
forslag til en betydelig bevilgningsmessig økning, 
slik langtidsplanen forutsetter.

Forslaget til forsvarsbudsjett for 2017 inne-
bærer en reell økning med 366,6 mill. kroner 
sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 
denne økningen ligger blant annet 1 140 mill. 
kroner til oppfølging av langtidsplanen, som 
alene innebærer en historisk styrking av for-
svarsbudsjettet. Her er imidlertid også konse-
kvensjustert ut 1 100 mill. kroner i utsatte beta-

Tabell 1.3 LTP-satsing 2017

(mill. kroner)

Kapittel Styrking til 
LTP-tiltak

Internt omdisponert 
til LTP-tiltak

1710 Forsvarsbygg 13,0

1720 Felles ledelse og kommandoapparat 75,1 1,8

1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 13,0

1731 Hæren 212,0 4,3

1732 Sjøforsvaret 425,6 108,1

1733 Luftforsvaret 141,1 3,3

1734 Heimevernet 47,6 32,1

1735 Etterretningstjenesten 17,7

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon 29,0 2,7

1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser  
og vedlikehold 173,7

1790 Kystvakten 5,2 47,0

1795 Kulturelle og allmennyttige formål 6,5

SUM 1 140,0 218,7
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linger til anskaffelse av kampfly med baseløs-
ning, som ble utsatt fra 2015 til 2016 og nå er be-
talt. I kombinasjon med en rekke strukturelle til-
tak legger dermed budsjettforslaget grunnlaget 
for en langsiktig og bærekraftig utvikling av for-
svarsstrukturen med reell balanse mellom opp-
gaver, struktur og økonomi. For å nå disse mål-
settingene legger budsjettforslaget til rette for å 
prioritere følgende områder i 2017:
– Gjennom forslag til en markant bevilg-

ningsøkning som bedrer driftssituasjonen, øn-
sker regjeringen å bidra til økt tilgjengelighet 
og utholdenhet i Forsvaret. I tråd med Prop. 
151 S (2015–2016) vil regjeringen i 2017 prio-
ritere tiltak som forsterker grunnmuren som 
Forsvarets operative evne bygger på, her-
under øke vedlikeholdsgraden til Forsvarets 
materiell, samt anskaffe nødvendige reserve-
deler og beredskapsbeholdninger. Samtidig 
skal aktiviteten økes i Panserbataljonen, det 
skal seiles mer med fregattene og antall flyti-
mer vil øke for Bell 412-helikoptrene. Fornyel-
sen av materiellet starter opp i samsvar med 
langtidsplanen. I tillegg bedres den generelle 
driftssituasjonen i forsvarsgrenene og Heime-
vernet. Bevilgningsøkningen regjeringen 
foreslår i 2017 vil medføre en styrking av For-
svarets operative evne.

– En økning av bevilgningen til hovedleveransen 
av nye kampfly med baseløsning. Stortinget 
har allerede gitt bestillingsfullmakt for totalt 28 
F-35 for levering i perioden 2015–2020. I denne 
proposisjonen ber regjeringen om anskaffelse 
av ytterligere tolv fly, hvorav seks fly har plan-
lagt leveranse i 2021 og seks fly har planlagt 
leveranse i 2022. Gjennom arbeidet med en fel-
les bestilling av flyanskaffelser over flere år 
(Blockbuy), slik det er varslet gjennom 
Prop. 1 S (2014–2015) og Prop. 1 S (2015–
2016), er det oppnådd reduserte enhetspriser 
på flyene, og derved en lavere totalkostnad for 
den samlede anskaffelsen. I tillegg økes bevilg-
ningen til delutbetalinger på bestilte kampfly 
og til eiendoms-, bygge- og anleggsvirksomhet 
på den nye kampflybasen på Ørland. Denne 
satsingen på nye kampfly med baseløsning vil 
gi en betydelig styrking av forsvarsevnen. Ut-
viklingen av trinn 3 til Joint Strike Missile til de 
nye kampflyene fortsetter i tråd med tidligere 
stortingsvedtak.

– Hæren skal videreføre et høyt trenings- og 
øvingsnivå. Hæren vil få markant styrket be-
redskap og økt operativ evne gjennom bedring 
av kvaliteten og tilgjengeligheten på lagret ma-
teriell og forsyninger samt økt treningsnivå. 

2017 vil markere oppstarten på etablering av et 
jegerkompani ved Garnisonen i Sør Varanger.

– Sjøforsvaret styrkes betydelig, og vil sammen 
med Kystvakten løse sine oppdrag med høy 
kvalitet. En fregatt vil gjennom hele 2017 være 
kommandofartøy for NATOs stående mari-
time styrke (SNMG1). Både Sjøforsvaret og 
Kystvakten vil seile mer i 2017, sammenliknet 
med planlagt aktivitet i 2016, også i Nord-
Norge. NH90-helikoptrene innføres gradvis 
for bruk på Kystvaktens helikopterbærende 
fartøyer. 334-skvadron forberedes flyttet fra 
Bardufoss til Haakonsvern, og NH90 integre-
res for bruk på fregattene. Kystvaktversjonen 
av NH90 forblir på Bardufoss. Norge vil i 2017 
overta et nytt logistikkfartøy, noe som i 
vesentlig grad vil styrke evnen til å under-
støtte Sjøforsvarets fartøyer. Aktiviteten til 
Kystjegerkommandoen vil bli redusert, mens 
det vil bli etablert bordingskapasitet i 
Sjøforsvaret. To mineryddefartøyer blir faset 
ut i 2017. Aktivitetsøkningen fra 2016 til ubå-
ter og maritime patruljefly i nord videreføres i 
2017.

– Luftforsvarets høye aktivitetsnivå fra 2016 vil 
bli videreført i 2017. Flyging i Norge med nye 
kampfly og med nye redningshelikoptre 
representerer en viktig milepæl, og inne-
bærer samtidig en ny fase i Luftforsvarets om-
stilling. Bevilgningen til innfasing av NH90- 
helikoptrene økes. Ett DA-20 Jet Falcon (VIP) 
blir faset ut i 2017.

– Aktivitetsnivået i Heimevernet videreføres i 
2017 på samme nivå som for 2016 for innsats-
styrkene og områdestrukturen. Det høye tre-
ningsnivået på 90 pst. av innsatsstyrkene opp-
rettholdes, og i utvalgte tropper i innsatsstyr-
kene videreføres inntil 30 treningsdager i året. 
Områdestrukturen reduseres til 35 000. Sjø-
heimevernet reduseres, og antall Heimeverns-
distrikter reduseres fra 11 til 10. 

– Videre implementering av militærordningen 
vies vesentlig oppmerksomhet i 2017. Målet er 
å sikre rekruttering av spesialister og forlenge 
tiden hver enkelt står i samme stilling, slik at 
kompetansen og operativ evne styrkes. 

– Gode forberedelser er avgjørende for å sikre 
en vellykket og rettidig overgang til ny utdan-
ningsstruktur. I 2017 starter forberedelsene til 
omleggingen der regjeringen vil samle Forsva-
rets seks høyskoler organisatorisk. Skolene vil 
være geografisk der de er i dag. Nye Forsva-
rets høyskole vil få ansvaret for all nivå-
dannende utdanning og øvrig akkreditert 
utdanning i sektoren for både offiserer og spe-
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sialistbefal. Hovedtyngden av endringene skal 
forberedes i 2017, påbegynnes i 2018 og være 
gjennomført innen utgangen av 2019.

– En økning i bevilgningen til IKT-området skal 
bidra til å etablere et vedlikeholdsnivå og et 
sikkerhetsnivå som er bærekraftig og i stand til 
å møte dagens operative utfordringer. Regjerin-
gen vil i 2017 prioritere utskifting av materiell 
på dette området. Gjenbruk av IKT-systemer 
på tvers av etatene i forsvarssektoren skal prio-
riteres for å redusere den samlede porteføljen 
av systemer. Forsvarets evne til styring innen-
for IKT-området skal forbedres og organiser-
ingen skal forenkles for å klargjøre roller og 
ansvar.

– Det er identifisert et behov for å styrke arbei-
det med objektsikring. Dette gjelder både 
objekteiers forebyggende objektsikkerhet i 
henhold til sikkerhetsloven og objektsikring 
med sikringsstyrker. Det er i 2016 satt tyde-
lige krav og frister for gjennomføring av forbe-
dringstiltak for arbeidet med objektsikring 
med sikringsstyrker. Regjeringen vil i 2017 
blant annet prioritere anskaffelse av sperre-
materiell til HV som et konkret oppfølgingstil-
tak. Regjeringen vil styrke arbeidet med fore-
byggende objektsikkerhet. Det er iverksatt et 
arbeid i forsvarssektoren for å etablere status 
for sikring av skjermingsverdige objekter i 
henhold til lov om forebyggende sikkerhets-
tjeneste (sikkerhetsloven) og objektsikker-
hetsforskriften. Statusen vil bli benyttet som 
grunnlag for vurdering av ytterligere sikrings-
behov og etablering av sikringstiltak i hen-
hold til en helhetlig prioritering.

– Norsk sikkerhet avhenger både av NATO-
forsterkning i tråd med allierte forsvarsplaner 
og av bilaterale forsterknings- og forhåndslag-
ringsavtaler, fremfor alt med USA. Et nyut-
viklet NATO-planverk for hurtig innsetting av 
allierte styrker i Norges nærområder ferdig-
stilles i 2017. Norge har på forespørsel fra 
NATO forsterket alliansens planstaber for å 
ferdigstille og kvalitetssikre dette arbeidet. 
Nødvendig tilpasning av nasjonale planer 
gjennomføres parallelt med den allierte plan-
prosessen. Dette arbeidet vil synliggjøre alli-
ansens behov for vertslandsstøtte i form av 
mottaksapparat og tilgjengelig infrastruktur i 
Norge. Vertslandsstøttebataljonen styrkes i 
2017, og vil få utvidede oppgaver i form av 
mottak og understøttelse av allierte forsterk-
ninger.

På toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble det truk-
ket opp en tydelig strategisk retning for alliansens 
fremtidige innretning, og det ble besluttet kon-
krete tiltak for økt forsvarsevne, herunder evne til 
styrkeoppbygging, en robust kommando- og kon-
trollstruktur, samt tilstrekkelige ressurser til ka-
pabilitetsutvikling. Norge skal være vertskap for 
NATOs høyprofiløvelse i 2018. Øvelsen kalles Tri-
dent Juncture (TRJE) og avholdes hvert tredje år. 
Øvelsen i 2018 skal fokusere på artikkel 5-opera-
sjoner og kollektivt forsvar i et høyintensitets-
scenario med vekt på maritime strategier. Tilsva-
rende høyprofiløvelse i 2015, med Spania, Portu-
gal og Italia som vertsland, omfattet 30 nasjoner 
og mer enn 36 000 personer. Forberedelsene til 
øvelsen har begynt og vil intensiveres i 2017, og 
Norge støtter NATO i dette arbeidet.

Norge vil aktivt bidra til internasjonal innsats 
også i 2017. Med stor ustabilitet i Midtøsten og 
Nord-Afrika er behovet for internasjonal krise-
håndtering økende og etterspørselen etter norske 
militære styrkebidrag vil være stor. I 2017 vil 
Norge prioritere sin innsats i kampen mot ISIL 
gjennom bidrag til operasjon Inherent Resolve i 
Irak og Jordan. NATO har besluttet å videreføre 
Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan i 
2017. Norge vil fortsette å bidra med om lag 50 
personer til opplæring og støtte til den afghanske 
spesialpolitienheten Crisis Response Unit (CRU) i 
Kabul. Disse bidragene vil utgjøre hovedtyngden 
av Norges bidrag til internasjonal innsats i 2017. 
En fregatt vil i hele 2017 være kommandofartøy 
for NATOs stående maritime styrke (SNMG1) 
samt at vi vil stille bidrag til flere av NATOs reak-
sjonsstyrker. Norge vil videre bidra med styrker 
til et fremskutt nærvær med multinasjonale styr-
ker i Litauen (enhanced Forward Presence, eFP). 
Videre vil Norge fortsatt bidra til operasjonene i 
United Nations Truce Supervision Organization
(UNTSO i Midtøsten), United Nations Mission in 
South Sudan (UNMISS) og Multinational Force 
and Observers (MFO i Sinai). I 2017 vil Norge 
legge til rette for en rotasjonsordning for trans-
portfly i United Nations Multidimensional Integra-
ted Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), ba-
sert på videre norsk drift av leirfasilitetene som vil 
huse de ulike transportflybidragene i rotasjons-
ordningen. I tillegg vil Norge i 2017 bidra med 
personell til operasjonens analyseenhet All Sour-
ces Information Fusion Unit (ASIFU) og stabsoffi-
serer til styrkens hovedkvarter. Det norske mili-
tære bidraget til operasjon Triton i Middelhavet 
forlenges også inn i 2017.
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Personell og kompetanse

Kompetansereformen i forsvarssektoren videre-
føres i 2017, basert på Stortingets behandling av 
Innst. 384 S (2012–2013) til Meld. St. 14 (2012–
2013) «Kompetanse for en ny tid». Reformens 
hovedmålsetting er å gjøre sektoren til en mer 
moderne kompetanseorganisasjon. Dette vil bidra 
til økt operativ evne og beredskap. 

Stortingets behandling av Innst. 335 L og 
Innst. 336 S (2014–2015) til Prop. 111 LS (2014–
2015) og vedtak om innføring av ny ordning for 
militært tilsatte, herunder et spesialistkorps i tråd 
med NATO-standard, innebærer en historisk vik-
tig reform for Forsvaret. Militærordningen ble 
iverksatt 1. januar 2016 og implementeringen vil 
fortsette i 2017. Forsvaret utvikler nye systemer 
for tilsetting, disponering, avansement og utdan-
ning. Videre gjennomgås alle stillinger i den mili-
tære strukturen for å dreie personellstrukturen i 
retning av færre offiserer og flere spesialister.

Regjeringen ønsker å innrette utdannings-
systemet som et helhetlig system som leverer 
relevant, behovsprøvd, fleksibel, kostnadseffektiv 
og god militær utdanning i tråd med Prop. 151 S 
(2015–2016). Regjeringen vil vektlegge at imple-
menteringen av reformen skal legge til rette for å 
kunne se all utdanning og kompetanseproduksjon 
i Forsvaret i sammenheng.

Prop. 151 S (2015–2016) legger til grunn en 
styrking av operativ evne gjennom dreining av 
ressurser og årsverk fra stab- og støttestruktur til 
operativ virksomhet. Dette arbeidet pågår og vil 
fortsette i 2017 og de kommende årene.

Verneplikten er et viktig grunnlovsfestet prin-
sipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og 
staten. Vernepliktens formål er først og fremst å 
sikre Forsvaret det personellet og den kompetan-
sen det trenger for å løse sine oppgaver. Antallet 
vernepliktige som gjennomfører førstegangs-
tjeneste videreføres i 2017 på om lag samme nivå 
som i 2016. Verneplikten vil videreutvikles og til-
passes i tråd med Forsvarets behov. Forsvaret vil 
fortsatt legge vekt på tiltak som sikrer at verneplik-
tige i førstegangstjenesten har hensiktsmessig og 
oppdatert personlig bekledning, utstyr og fasilite-
ter, og at mannskapene ivaretas av kompetente 
ledere i en god organisasjonskultur. 1997-kullet er 
det første årskullet som omfattes av allmenn verne-
plikt, og sommeren 2016 startet de første som om-
fattes av lovendringen sin førstegangstjeneste i For-
svaret. Den helhetlige gjennomføringsplanen med 
fokus på kommunikasjon, kompetansekrav og 
seleksjonskriterier, eiendom, bygg og anlegg 
(EBA), personlig bekledning og utrustning (PBU), 

samt organisasjonskultur og ledelse, følges tett, jf. 
omtale i kapittel 6 Informasjonssaker. 

Regjeringens politikk for anerkjennelse og iva-
retakelse av personell før, under og etter tjeneste i 
militære operasjoner på vegne av Norge i inn- og 
utland skal videreutvikles i tråd med endrede 
behov. Regjeringen vil fortsatt legge vekt på å for-
midle samfunnets anerkjennelse av veteraner fra 
andre verdenskrig. Samarbeidet mellom de sju 
departementene som har ansvar for oppfølgings-
planen «I tjeneste for Norge» skal videreføres i 
2017. Evalueringen av handlingsplanen vil bli av-
sluttet våren 2017. Regjeringen vil fortsatt vekt-
legge økt kompetanse, bedre samhandling mel-
lom samfunnssektorene og kommunenes rolle og 
ansvar for anerkjennelse og ivaretakelse av vete-
ranene og deres familie.

Forenklingsarbeid, modernisering og bedre 
gjennomføringskraft – kontinuerlig forbedring og 
effektivisering 

Regjeringen viderefører og intensiverer et målret-
tet arbeid med kontinuerlig forbedring og effekti-
visering i forsvarssektoren, for intern ompriorite-
ring til høyere prioritert virksomhet og for å fri-
gjøre ressurser i tråd med avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen. 

I 2017 planlegges det med gevinstrealisering i 
hovedsak knyttet til følgende tiltak:
– Omorganisering av HR-området i Forsvaret 

ved å rendyrke strategiske, operasjonelle og 
transaksjonelle oppgaver. Hensikten er å effek-
tivisere og modernisere HR-området gjennom 
endringer innenfor både prosess, teknologi og 
organisasjon. Endringene vil føre til økt leve-
ransekvalitet og reduserte utgifter. Gevinster 
er planlagt realisert fra 2017.

– Sentralisering og profesjonalisering av 
driftsanskaffelses- og innkjøpsfunksjonene. 
Hensikten er å sikre og tilrettelegge for økt da-
takvalitet, reduserte kostnader og mer effekti-
visere anskaffelsesprosesser. Gevinster knyt-
tet til tiltaket er planlagt realisert fra 2017.

– Konkurranseutsetting av renholdstjenester i 
forsvarssektoren. Hensikten er å redusere sek-
torens utgifter til renholdstjenester. Gevinster 
knyttet til tiltaket realiseres også i 2017.

– Reduksjon av forsvarssektorens kostnader til 
EBA-investeringer. Hensikten med prosjektet 
er å redusere sektorens utgifter knyttet til 
EBA-investeringer gjennom blant annet økt 
bruk av standardiserte prosjekter, mer nøk-
terne brukerkrav og mer effektiv prosjektgjen-
nomføring.
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– Prosjekt for å optimalisere driftsprosessene i 
Forsvarsbygg. Prosjektet skal sikre at For-
svarsbygg innfører beste praksis for arbeids-
metodikk på tvers av sine markedsområder 
knyttet til forvaltnings- og vedlikeholdsstyring, 
anskaffelser og leverandøroppfølging, samt 
gjennomføring av drift og vedlikehold. I tillegg 
skal prosjektet avdekke eventuell duplisering 
av arbeidsoppgaver mellom ulike avdelinger i 
Forsvarsbygg, og eventuelt foreslå mer effek-
tive måter å organisere leveranseområdene på. 

Driftsoptimaliseringsprosjektet i Forsvarsbygg 
skal også vurdere forbedringer og effektivise-
ring av innkjøpsfunksjonen, herunder hvordan 
dette området samordnes med innkjøp innen-
for investeringsområdet.

1.6 Anmodningsvedtak

Tabell 1.4 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer

Sesjon Vedtak nr. Stikkord Omtalt side

2015–2016 505 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell 131

2015–2016 507 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell 131

2015–2016 508 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell 132

2015–2016 509 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell 132

2015–2016 510 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell 132
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2  Tryggingspolitikk

2.1 Tryggings- og forsvarspolitiske mål

Tryggingspolitikken til Noreg har som føremål å 
ta vare på Noreg sin suverenitet, territoriale inte-
gritet og politiske handlefridom. NATO-alliansen 
og det transatlantiske tryggingsfellesskapet er be-
rebjelken i norsk tryggingspolitikk. Noreg vil bi-
dra til å førebygge væpna konflikt, og arbeide for 
fred og stabilitet innanfor ein global, multilateral 
rettsorden basert på prinsippa nedfelte i FN-pakta. 

Forsvaret er eit grunnleggande og avgjerande 
tryggingspolitisk verkemiddel for å sikre norsk 
suverenitet, norske rettar og bevare norsk handle-
fridom mot militært og anna press. Forsvaret skal, 
saman med allierte, ha ein avskrekkande effekt 
ved at kostnadane ved å true eller angripe norsk 
tryggleik ikkje står i høve til ein mogleg gevinst. 
Forsvaret skal bidra til at det ikkje oppstår mili-
tære truslar mot Noreg. 

Forsvaret skal saman med allierte sikre kollek-
tivt forsvar av Noreg og andre allierte mot truslar, 
anslag og angrep. Ved deltaking i internasjonale 
operasjonar og kapasitetsbygging i utvalde land, 
skal Forsvaret førebygge krig og bidra til 
tryggleik og stabilitet.

Forsvaret skal bidra til samfunnstrygging 
gjennom støtte til, og samarbeid med, sivile sty-
resmakter ved terrorangrep og andre alvorlege 
hendingar, ulykker og naturkatastrofar.

2.2 Utviklingstrekk og utfordringar

2.2.1 Globale utviklingstrekk

Globalisering og auka internasjonal samhandel er 
grunnleggande positivt, men gjer oss på nokre 
område også meir sårbare. Tryggingspolitiske 
kriser andre stader i verda kan lett få konse-
kvensar for Noreg. Samstundes pregar geopoli-
tiske endringar utviklinga, særleg som følge av at 
det økonomiske tyngdepunktet i verda flyttar seg 
mot Asia og Stillehavsområdet. USA vender i au-
kande grad merksemda den vegen. Fleire stor-
makter som veks fram er kjenneteikna av ein 
kombinasjon av autoritære styresett, marknads-
økonomi og styrka militær evne. Nokre av dei yn-

skjer å stå fram som eit alternativ til det vestlege 
demokratiske verdisystemet og etablerte institu-
sjonar, og dette kan verke tiltrekkande på andre 
statar. Fleire land utanfor Europa og Nord-Ame-
rika aukar investeringane til forsvar. Samstundes 
medverkar den økonomiske krisa til å utfordre dei 
vestlege landa si evne til å handtere tryggingspoli-
tiske utfordringar. 

Utviklinga mot ein multipolar verdsorden ska-
per rom for rivalisering mellom stormakter som 
kan sette folkeretten og multilaterale løysingar un-
der press. Utviklinga vil ha innverknad på den glo-
bale stabiliteten, og vil også kunne påverke situa-
sjonen i vårt nærområde. Kina og Russland som 
vetomakter i FN markerer avstand til vestlege 
land i spørsmål som er viktige for internasjonal 
stabilitet og vern om menneskerettar. Folkeretts-
brot og usemje om mål og middel i det internasjo-
nale samarbeidet for fred og stabilitet undergrev 
den internasjonale tryggleiken. Desse globale 
utviklingstrekka vil truleg prege verda i lang tid, 
og norske nærområde og interesser vil også 
kunne bli påverka. Norske interesser er ikkje 
tente med at internasjonale spelereglar blir pressa 
av aktørar som set makt framfor rett.

Intern uro, konflikt og svake styresett skapar 
også grobotn for at terrororganisasjonar kan få 
fotfeste. Terrorangrep kan ramme alle land. Dei 
omfattande politiske og sosiale endringane i fleire 
land i Nord-Afrika og Midtausten sidan 2011 har 
ført til auka politiske, etniske og sekteriske kon-
fliktar, maktvakuum og ekstremisme. Mest dra-
matisk har dette utvikla seg i Libya, Jemen, Irak 
og Syria. Spreiinga til ISIL, med oppretting av filia-
lar langt utanfor grensene til Syria og Irak, er 
ytterlegare døme på at terrorgrupper drar nytte av 
svake statar med djupe interne konfliktar og at ter-
rortrusselen er eit globalt fenomen. Den interna-
sjonale innsatsen har fått effekt gjennom 2016. 
ISIL har tapt store landområde og er no under 
betydeleg press. 

2.2.2 Regionale utviklingstrekk

Europa er i endring. Kombinasjonen av krevjande 
interne og eksterne utviklingstrekk legg press på 
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politikk, økonomi, samhald og evne til å møte 
djuptgripande utfordringar med gode og effektive 
verkemedel. Den største flyktningkrisa sidan an-
dre verdskrigen kjem i tillegg til økonomiske og 
sosiale utfordringar som allereie finst i mange 
europeiske land. Politisk polarisering, radikalise-
ring og ekstremisme på vårt eige kontinent blir 
forsterka av den sosiale og politiske utviklinga og 
av framferda til ytre aktørar. Europa står overfor 
betydelege utfordringar som direkte og indirekte 
verkar inn på tryggingspolitikken. EU og NATO 
har i lang tid vore dei sentrale internasjonale for-
uma for eit tett og kontinuerleg samarbeid mellom 
landa i regionen, og dei har verka stabiliserande. 
Rolla til og utviklinga i NATO er avgjerande for 
den europeiske tryggleiken. Alliansen er eit aktivt 
uttrykk for det transatlantiske forholdet og USA si 
betyding for den europeiske tryggleiken. Følgene 
av folkerøystinga i Storbritannia i juni 2016 og at 
eit så stort medlemsland vil forlate EU skaper 
også usikkerhet, både for Storbritannia og EU. 

Den tryggingspolitiske situasjonen i Europa er 
endra som følge av Russland si annektering av 
Krim og destabiliseringa i Aust-Ukraina. Russisk 
vilje til å nytte militær makt mot ein nabostat og 
brot på folkeretten inneber at mellomstatlege kon-
fliktar har blitt aktuelle igjen etter ein lang periode 
der asymmetriske og statsinterne truslar har fått 
mest merksemd. Krisa i Ukraina har vist at den 
tryggingspolitiske situasjonen er krevjande og 
raskt skiftande, også i Europa. Russisk politisk og 
militær støtte til separatistane i Aust-Ukraina er 
framleis omfattande. Støtta gjer at den væpna 
kampen deira mot ukrainske styresmakter held 
fram. Det står att å sjå om den russiske strategien 
om å hindre eit samla Ukraina utanfor russisk 
kontroll lukkast, og kva følger denne politikken 
får for landet og europeisk tryggleik på sikt. 

Faren for spreiing av masseøydeleggings-
våpen og ballistisk våpenteknologi er framleis stor 
og urovekkande. Trusselen mot NATO sitt territo-
rium frå presisjonsstyrte våpen og missilar med 
ulik rekkevidd held fram. Dette er bakgrunnen for 
vektlegginga i NATO av missilforsvar. Det er også 
i fleire land ei auka satsing på bruk av verdsrom-
met for militære føremål. 

2.2.3 Nordområda

Regjeringa si satsing på nordområda held fram i 
2017. Situasjonen i nord blir framleis vurdert som 
stabil. Dei overordna målsettingane knytte til sta-
bilitet og samarbeid ligg fast. Samstundes er tryg-
gings- og forsvarspolitikken eit grunnelement i 
nordområdearbeidet til regjeringa. Rolla til For-

svaret er i hovudsak suverenitetshevding, over-
vaking og myndigheitsutøving. 

Med minkande havis i Arktis har det i fleire år 
vore aukande kommersiell interesse for transitt 
gjennom Nordaustpassasjen. Likevel er trafikken 
framleis avgrensa, og lite tyder på at spådommen 
om stor kommersiell trafikk vil bli ein realitet i 
nær framtid. Regjeringa ser positivt på at kommer-
siell berekraftig aktivitet i nordområda aukar. 
Dette er i samsvar med norsk nordområdepoli-
tikk. Merksemda generelt rundt olje- og gassføre-
komstane i regionen har blitt noko mindre, som 
følge av reduserte prisar på verdsmarknaden og 
dyre utvinningskostnadar.

Arktis og nærområda til Noreg er av sentral 
militærstrategisk betyding for Russland som base-
område for den russiske kjernefysiske avskrek-
kings- og gjengjeldingsevna. Den sentrale rolla 
Nord-Atlanteren og Barentshavet spelar i det rus-
siske forsvarskonseptet inneber at det vil vere eit 
mål for Russland å ha kontroll over hav- og land-
område i norske nærområde i ein situasjon med 
auka militær spenning ein annan stad. Dette kan 
vere aktuelt i ein situasjon med auka spenning 
mellom Russland og NATO i Europa, eller i ein 
situasjon der verken NATO eller Noreg er ein 
direkte part i konfliktane til Russland. Den 
russiske militære utviklinga er derfor ein sentral 
faktor i den samla vurderinga av tryggings- og 
forsvarspolitiske utfordringar i Noreg sine nær-
område. 

Regjeringa legg vekt på å engasjere nære alli-
erte i nordområda. Dette er eit viktig tema i den 
tryggingspolitiske dialogen med allierte. Fleire 
allierte land viser stadig større interesse for 
utviklinga i nord og har ytra ønske om tettare 
samarbeid og auka nærvær i nord i form av tre-
ning og øving. Det er viktig for Noreg at allierte 
har kjennskap til den politiske og militære 
utviklinga i området, og har ei oppdatert situa-
sjonsforståing av militær og anna relevant aktivitet 
i regionen. 

2.2.4 Russland 

Russisk maktbruk utanfor eigne grenser, kombi-
nert med utviklinga i russisk politikk, økonomi og 
levekår, vil halde fram med å prege vurderinga av 
tryggingssituasjonen i Europa og norske nærom-
råde. Gjennom krigen i Georgia i 2008, anneksjo-
nen av Krim våren 2014 og destabiliseringa i Aust-
Ukraina har russiske makthavarar vist vilje til å 
bruke eit breitt spekter av verkemiddel, inkludert 
militærmakt og brot på folkeretten, for å opprett-
halde politisk dominans og innverknad. 
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Russiske tryggingsstrategiar og militære dok-
trinar viser at styresmaktene ønsker innverknad i 
russiske nærområde. Dette inneber spesielt å hin-
dre ytterlegare NATO-utviding, etablering av ba-
sar og utplassering av militære kapasitetar nære 
den russiske grensa og i deler av det Russland 
omtaler som sitt interesseområde. Russiske leia-
rar gir uttrykk for manglande tillit til vestlege land 
sine intensjonar, særleg rolla til NATO i Baltikum 
og i Aust-Europa. Styresmaktene uttrykker også 
misnøye med at vestlege land ikkje tar omsyn i 
område som Moskva oppfattar som sin legitime 
interessesfære. Den russiske framferda bidrar til 
å underminere statar sin sjølvråderett. 

Russland har som ambisjon å på nytt etablere 
landet som ei stormakt. Militært inneber dette ei 
truverdig regional og global strategisk avskrek-
kingsevne med kjernevåpen, samt tilstrekkeleg 
konvensjonell evne til å unngå eller handtere ein 
konflikt. Russisk bruk av militærmakt i Syria 
syner globale stormaktsambisjonar og den strate-
giske interessa dei har i Midtausten. Ikkje sidan 
krigen i Afghanistan på sluten av 1970- og gjen-
nom 1980-talet har Russland gjennomført militære 
operasjonar utanfor det tidlegare sovjetområdet. 

Russland har gjennom militærreforma som 
blei starta i 2008 investert tungt i militærmakta. 
Den politiske viljen til å prioritere forsvar har 
halde fram trass i nedgangen i økonomien. Styr-
kinga av den militære evna er demonstrert gjen-
nom fleire og meir komplekse øvingar og militære 
operasjonar. Moderniseringa vil truleg halde 
fram, og det vil styrke den russiske militære kapa-
siteten. Russland har styrkt den konvensjonelle 
evna og ein kjernevåpenkapasitet som gjennom 
mange år har vore ein sentral del av det russiske 
forsvarskonseptet. Den militære reaksjonsevna er 
styrkt gjennom auka evne til rask flytting av styr-
kar, høgare beredskap for delar av den militære 
strukturen og ei kvalitetsheving av kommando- og 
kontrollstrukturen. Effekten er redusert russisk 
reaksjonstid og potensielt svært kort varslingstid 
for motparten i ein eventuell konflikt. Reaksjons-
tida er avhengig av type innsats, men vil kunne va-
riere frå veker ned mot mindre enn timar. I løpet 
av det neste tiåret vil den russiske militærmakta 
disponere fleire typar kryssarmissil med lang rek-
kevidde, stor presisjon og høg gjennomtrengings-
evne. Dei langtrekkande presisjonsvåpna sett 
Russland i stand til å gjennomføre angrep frå store 
avstandar, og med kort varslingstid.

Russland er i dag ikkje ein direkte militær 
trussel mot Noreg. Den militære utviklinga i Russ-
land forsterkar likevel asymmetrien i forholdet til 
Noreg. Russland vil derfor vere ein sentral faktor i 

norsk forsvarsplanlegging. Russland ser ikkje 
Noreg som ein del av sin såkalla interessesfære. 
Russiske handlingar i Ukraina har derfor ikkje ein 
direkte overføringsverdi til norske forhold. Den 
russiske måten å gå fram på, kombinert med for-
dekte militære og ikkje-militære verkemiddel, vil 
samstundes kunne vere representativ for korleis 
Russland vil kunne opptre i ei kompleks krise 
også i våre nærområde.

Med det krevjande forholdet mellom NATO 
og Russland er det avgjerande å unngå misforstå-
ingar. For å vareta tryggleiken i sjøområda i nord 
og ein stabil og føreseieleg situasjon i nærområda 
våre, har regjeringa oppretthalde den direkte linja 
mellom Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) 
og Nordflåten, samvirket innanfor kystvakt og 
grensevakt, samarbeidet om søk og redning og 
mekanismane i Incidents at Sea-avtalen. For å mot-
verke ein fortsatt negativ utvikling mellom Russ-
land og NATO, og unngå misforståingar i sam-
band med trening og øving, er det viktig med dia-
log og tillitsskapande tiltak. Derfor blir det viktig å 
vidareføre og oppdatere eksisterande avtalar og å 
etablere nye mekanismar som bidrar til openheit 
om militær aktivitet. Wien-dokumentet, avtalen 
om opne luftrom (Open Skies) og avtalen om kon-
vensjonelle styrkar i Europa (CFE) er slike eksis-
terande mekanismar. Russland suspenderte CFE-
avtalen einsidig i 2007, og NATO slutta å dele in-
formasjon med Russland i 2011. Innanfor ramma 
av NATO-Russland-rådet er det praktiske militære 
samarbeidet suspendert, men det er viktig å opp-
retthalde politisk dialog. 

2.2.5 Cyber, terror og masse- 
øydeleggingsvåpen

Frå å vere eit samfunnstryggleiksproblem har 
trusselen om angrep i det digitale rommet (cyber-
domenet) potensial til å øydelegge heile sam-
funnsfunksjonar og til å sette statar ut av spel. 
Trusselen er aukande, og kjem frå både statlege 
og ikkje-statlege aktørar. Det kan ofte vere van-
skeleg å slå fast kven angriparen er, og kva som er 
føremålet med angrepet. Dei mest alvorlege trus-
lane i det digitale rommet er framand etter-
retningsverksemd og moglege sabotasjehandlin-
gar. Russiske og kinesiske aktørar står fram som 
dei mest aktive aktørane bak nettverksbaserte 
etterretningsoperasjonar retta mot Noreg. Nett-
verksbasert sabotasje utgjer ein alvorleg, men 
førebels langt mindre spesifikk trussel. Slike 
sabotasjeoperasjonar vil fyrst og fremst vere aktu-
elle i ein alvorleg krisesituasjon, og då i kombina-
sjon med andre verkemiddel. NATO-toppmøtet i 
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Wales stadfesta at cyberangrep kan få like alvor-
lege konsekvensar som angrep med konvensjo-
nelle våpen og at dei derfor er omfatta av Atlanter-
havspaktas artikkel 5 om kollektivt forsvar. Cyber-
domenet har i dag blitt ein integrert del av mili-
tæroperasjonar, og cyberkapabilitetar vil derfor 
vere viktige element for eit forsvar, sjølv om cyber-
kapabilitetar åleine neppe vil kunne avgjere mel-
lomstatlege konfliktar.

Terrorisme som fenomen er fyrst og framst 
ein trussel mot samfunnstryggleiken, men terro-
ren sin karakter har potensial til å ramme og 
lamme både samfunn og regionar. Ei aukande 
rivalisering mellom ISIL og Al Qaida kan bidra til 
auka terrorfare. Dei to ekstremistgruppene kon-
kurrerer i stor grad om dei same rekruttane og 
finansielle kjeldane. Globalt har talet på terroran-
grep auka dei siste ti åra, der Sør-Asia er regionen 
som er utsett for flest angrep. Samstundes viser 
angrepa i Frankrike, Belgia, Danmark, Tyrkia og 
Tunisia i 2015 og 2016 at terrortrusselen også har 
implikasjonar for europeisk tryggleik. Framand-
krigarar som returnerer til vestlege land med 
kamperfaring utgjer ei fare for at menneska i sår-
bare lokalmiljø kan bli ytterlegare radikaliserte, 
samstundes som mange av angrepa er utførte av 
individ og grupper som har blitt radikaliserte i sitt 
heimland. 

Spreiing av masseøydeleggingsvåpen er ein 
alvorleg trussel mot internasjonal tryggleik. 
Spreiing av kjernevåpenkompetanse til ustabile 
statar står i ei særstilling med sitt potensial for 
skade. Slike våpen på avvege kan føre til regional 
destabilisering og moglege våpenkappløp. Kje-
miske og biologiske våpen og spreiing av tekno-
logi om langtrekkande leveringsmiddel vil kunne 
true europeisk tryggleik og føre til internasjonale 
reaksjonar.

Samstemt koordinering og prioritering i 
NATO og EU om handteringa av desse kom-
plekse utfordringane er krevjande, ikkje minst på 
grunn av at medlemslanda har ulike oppfatningar 
av truslane.

2.2.6 NATO og det transatlantiske 
samarbeidet

NATO er inne i ei tid med store endringar, sam-
stundes som det er ei krevjande utvikling i tryg-
gingssituasjonen. Under NATO-toppmøtet i Wars-
zawa i juli 2016 bekrefta medlemslanda vilje til å 
halde fram den langsiktige tilpassinga av NATO, 
med forsterka vekt på avskrekking og kollektivt 
forsvar. Toppmøtet var ei klar markering av at 
NATO-landa står samla for å forsvare alliansen si 

befolkning og territorium mot utfordringane frå 
aust og sør. I Warszawa blei det vedteke å styrke 
det allierte nærværet i aust gjennom konseptet en-
hanced Forward Presence (eFP). Toppmøtet ved-
tok også eit rammeverk for å fremje stabilitet i alli-
ansen sine sørlige naboland, gjennom å styrke 
den politiske dialogen og det praktiske samarbei-
det med partnarland i Midt-Austen og Nord-
Afrika. 

Regjeringa er tilfreds med at strategiske utfor-
dringar i Nord-Atlanteren blei konstatert og fram-
heva på toppmøtet. Den militærstrategiske 
utviklinga frå russisk side, særleg i det maritime 
domenet, er til bekymring for alliansen. Det er 
også positivt for Noreg at NATO no sett fart på ei 
gjennomgåing av kommando- og kontrollstruktu-
ren. 

Vedtaket i Warszawa om å auke det allierte 
nærværet i aust (EFP) inneber at NATO i 2017 vil 
plassere ei bataljonsstridsgruppe i kvar av de tre 
baltiske landa og Polen, basert på rotasjon av alli-
erte styrkar. Tiltaka er utforma med sikte på å 
berolige dei allierte i området og avskrekke Russ-
land, men utan at spenninga i Europa aukar. Ved-
taket vil vere i tråd med NATO sin to-sporspolitikk 
overfor Russland med vekt på avskrekking, samti-
dig som ein er open for ein periodisk og meinings-
full dialog.

Alliansen har tre kjerneoppgåver: kollektivt 
forsvar, internasjonal krisehandtering og trygg-
leikssamarbeid med partnarar. Etter to tiår prega 
av krisehandtering utanfor NATO-området, som 
operasjonane på Balkan, i Libya, i det Indiske hav 
og i Afghanistan, har den auka vektlegginga av 
avskrekking og kollektivt forsvar festa seg i heile 
alliansen. Dei kollektive forsvarsoppgåvene har 
prioritet, mellom anna gjennom dei mange tiltaka 
for styrka beredskap og reaksjonsevne (som blei 
vedtekne på Wales-toppmøtet i 2014). 

NATO-samarbeidet er tufta på transatlantisk 
solidaritet og samarbeid, der aktiv amerikansk 
deltaking er avgjerande både for forsvar av allian-
sen og avskrekking. Både for alliansen og Noreg 
er det avgjerande at amerikanske styresmakter 
held fram engasjementet sitt og støtta til NATO i 
åra framover. USA står i dag for ein svært stor del 
av dei totale forsvarsutgiftene i NATO, og signali-
serer aukande misnøye med nedgangen i for-
svarsbudsjetta i fleire europeiske land. Europeisk 
innsats er viktig for å bevare forsvarsevna og bidra 
til ei betre byrdefordeling. Trass i økonomikrisa 
vil NATO framleis kunne vareta ambisjonsnivået 
sitt, men ein vil for fleire sentrale kapasitetar vere 
avhengig av USA. Alliansen vil særleg vere avhen-
gig av USA ved eventuelle større operasjonar 
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knytte til kollektivt forsvar, eller når alliansen er 
engasjert fleire stader på same tid. For NATO er 
det derfor viktig å bygge opp felles kapasitetar på 
strategisk viktige område og at kommando- og 
kontrollmekanismane utviklas i tråd med ut-
viklinga.

Med bakgrunn i dette er det viktig at alle 
NATO-land følger opp ambisjonen om å bevege 
seg i retning av å bruke to pst. av brutto nasjonal-
produktet (BNP) på forsvar innan ein tiårsperiode, 
og om å bruke minimum 20 pst. av forsvarsbud-
sjetta på investeringar. Trenden med store kutt i 
forsvarsbudsjetta ser ut til å vere snudd i nokre 
land, og tonegivande land som Tyskland og Stor-
britannia har auka sine forsvarsbudsjett etter 
mange år med kutt og nedgang. Noreg har lukkast 
med å stanse nedgangen i forsvarsbudsjettets del 
av BNP, har auka budsjetta, og har samstundes ein 
investeringsdel som ligg over målsettinga til 
NATO på 20 pst. (over 25 pst. i 2016). 

Russisk maktbruk mot Ukraina har i særleg 
grad aktualisert den grunnleggande oppgåva kol-
lektivt forsvar. Tiltaka inneber at NATO tilpassar 
seg ein endra tryggingspolitisk situasjon, og er i 
samsvar med norske interesser og prioriteringar. 
Omstillinga er viktig for at alliansen skal kunne 
bevare truverdet og forsvarsevna. Noreg vektlegg 
saman med fleire sentrale allierte i denne saman-
hengen betydinga av å utarbeide ein maritim stra-
tegi som varetar allierte interesser i ei usikker tid. 
Utviklinga i NATO sitt sørlege grenseområde ska-
per også uro, og alliansen arbeider aktivt med å 
finne tiltak retta mot denne situasjonen. Dei svake 
statsdanningane i land i Nord-Afrika og Midt-
austen har dei seinare år skapt store utfordringar 
knytt til folkevandring og auka fare for spreiing av 
terrorisme. Sjølv om dette fyrst og fremst er noko 
anna enn ein militær utfordring, kallar situasjonen 
på bruk av militære virkemiddel til støtte for sivile 
styresmakter. Den nye militære operasjonen i 
Middelhavet er eit døme på dette. NATO vil vente-
leg legge større vekt på tiltak som bidrar til stabili-
sering i den sørlege regionen. 

NATO sitt hovudføremål med partnarskap er å 
engasjere land utanfor alliansen i dialog og samar-
beid om tryggingspolitiske spørsmål. Den prak-
tiske dimensjonen av dette samarbeidet handlar 
om evne til militært samvirke og kapasitetsbyg-
ging i forsvarssektoren. Etter Russland si fram-
ferd i Ukraina er det militære samarbeidet med 
Russland suspendert. For fleire partnarland er 
samarbeidet eit verktøy for reform og modernise-
ring. I dette arbeidet har Noreg konsentrert sam-
arbeidet med landa på Vest-Balkan, Ukraina og 
Georgia, samt på samarbeid med organisasjonar 

som FN, EU og Den afrikanske union (AU). Det 
vil venteleg bli større behov for slik innsats i land i 
Nord-Afrika, Midtausten og i regionen kring Svar-
tehavet. Fleire partnarar og færre ressursar vil 
uansett krevje klarare prioriteringar. Dette under-
bygger behovet for fleksible format, samstundes 
som ein bør engasjere fleire land og aktørar utan-
for Europa i tryggingspolitisk dialog. 

NATO si evne til å løyse heile spekteret av 
oppgåver som skissert i det strategiske konseptet, 
er avhengig av at alliansen har dei naudsynte mili-
tære kapasitetane. Den såkalla «forsvarspakka» 
som blei vedteke på toppmøtet i Chicago i 2012, 
og vidareført på Wales-toppmøtet i 2014, er sentral 
for å betre den framtidige militære evna. Pakka 
omfattar tre hovudområde: Smart Defence, Conne-
cted Forces Initiative og NATO Forces 2020. Sen-
tralt står tiltak for meir effektivt fleirnasjonalt sam-
arbeid om å skaffe kritiske kapasitetar, samt auka 
vektlegging av trening og øving for å betre evna til 
operativt samvirke, også med partnarland.

Handlingsplanen for styrka nærvær og styrka 
reaksjonsevne (Readiness Action Plan, RAP) er 
sentral for utviklinga i NATO. Handlingsplanen 
legg opp til ei styrking av NATO sin beredskap og 
operative evne, mellom anna gjennom oppdate-
ring av beredskapsplanane til NATO og planane 
for forsvar av territoriet til alliansen. Dette vil 
legge til rette for hurtig forsterking til alle delar av 
alliansen, inkludert nordområda. NATO sine reak-
sjonsstyrkar – NATO Response Force (NRF), har 
auka i størrelse og fått kortare reaksjonstid. I til-
legg er den hurtige reaksjonsstyrken i NRF, Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF), i god ut-
vikling. Vidare er multinasjonale kommando- og 
kontrolleiningar etablerte i seks austlege allierte 
land: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Bulgaria og 
Romania. Etableringar i Ungarn og Slovakia følger 
etter i 2017. Føremålet er å styrke det kollektive 
forsvaret, mellom anna ved å betre evna til mottak 
av hurtige utrykkingsstyrkar.

Dei såkalla forsikringstiltaka for medlemsland 
langs NATOs austlege grense, og avskrekking 
overfor Russland, er også ein del av handlings-
planen. Tiltaka inkluderer nærvær gjennom meir 
øving og trening i dei austlege medlemslanda, og 
rotasjon av deployerte land-, sjø- og luftstyrkar. 
Denne aktiviteten held fram, med norsk deltaking, 
og vil venteleg stå høgt på alliansen sin dagsorden 
dei komande åra. 

For å nå målet om at NATO har dei naudsynte 
kapabilitetane som er definerte gjennom NATO
Defence Planning Process (NDPP), må det til ei 
styrking av den europeiske forsvarsevna. Det er 
særleg viktig at evna til kollektivt forsvar blir vare-



2016–2017 Prop. 1 S 31
Forsvarsdepartementet
tatt i samband med utvikling av kapabilitetar. Frå 
norsk side blir det lagt vekt på å føre fellesfinansi-
ering og fellesløysingar for allierte kapasitetar vi-
dare, både for eksisterande og nye kapasitetar. 
Slike fellesprosjekt medverkar til å knyte alliansen 
saman, og er viktige i eit byrdefordelingsperspek-
tiv. Dei er naudsynte for å kunne realisere dei 
mest kostnadskrevjande og kritiske kapasitetane, 
som europeiske statar elles ikkje vil kunne skaffe 
fram aleine. Noreg tar til orde for å tilpasse felles-
budsjetta i NATO til auka politiske ambisjonar for 
å unngå at nye viktige oppgåver går ut over arbei-
det med kjerneoppgåvene til alliansen. 

Trening og øving vil vere viktig for partnar-
samarbeidet, den regionale kompetansen og det 
transatlantiske samarbeidet. Det vil også vere vik-
tig i nordisk samanheng, i ramma av Enhanced 
Opportunities Programme (EOP), kor Sverige og 
Finland inngår. Det vil vere ein synleg demonstra-
sjon av samhald, og av vilje til å møte utfordringar 
mot den felles tryggleiken. Dette skal gjere 
NATO betre i stand til å møte heile spekteret av 
utfordringar dei komande åra. 

NATO har fleire gonger, mellom anna i det 
strategiske konseptet frå 2010, slått fast at sprei-
ing av masseøydeleggingsvåpen og ballistisk mis-
silteknologi er ein aukande trussel. Det er ei av 
dei største utfordringane alliansen står overfor i 
åra som kjem. Frå norsk side støttar regjeringa 
etableringa av eit alliert missilforsvar. Dette vil 
styrke evna til kollektivt forsvar av medlemslanda. 
Eit felles missilforsvarssystem er viktig for det 
framtidige transatlantiske forsvarssamarbeidet, 
og er i samsvar med prinsippet om at tryggleiken 
skal vere like god for alle medlemslanda. 
Systemet har no ein mellombels kapasitet som 
inneber at alliansen har kommando og kontroll 
over eit avgrensa missilforsvarssystem i Europa. 
Arbeidet med å identifisere moglege norske bi-
drag til NATO sitt missilforsvar held fram. Ei av-
gjerd om eventuelle konkrete bidrag blir tatt 
seinare. Trass i at Russland har blitt invitert til eit 
samarbeid om missilforsvar, har etableringa av eit 
alliert ballistisk missilforsvar lenge møtt sterk 
motstand frå Russland. Verken Russland eller 
andre tredjeland kan forvente å kunne gripe inn i 
alliansen sin rett til kollektivt sjølvforsvar. 

2.2.7 FN

FN-pakta gir Tryggingsrådet i FN ansvar for å 
sette i verk kollektive tiltak for å fremme fred og 
global tryggleik. I tillegg til maktbruk legitimert 
av folkeretten, er FN den einaste globale instan-

sen som kan legitimere bruk av makt, og den vik-
tigaste arenaen for å søke mellomstatlege løysin-
gar på truslar mot internasjonal fred og tryggleik. 
Ut frå mandata frå Tryggingsrådet kan FN anten 
gjennomføre operasjonane sjølv, eller be med-
lemsland eller organisasjonar som NATO, EU 
eller AU om å gjennomføre dei på vegner av FN. 
Døme på dette dei seinare åra er operasjonane til 
NATO i Afghanistan og Libya.

Dei siste ti åra har talet på fredsoperasjonar 
auka. Med deltaking frå om lag 120 medlemsland 
leiar FN no 16 fredsbevarande operasjonar med 
om lag 120 000 personell. Dei fleste av konfliktane 
i dag er interne, prega av ein vanskeleg tryggings-
situasjon, mange krigførande partar og vald mot 
sivilbefolkninga. Vern av sivile er derfor ei hovud-
oppgåve for FNs fredsoperative verksemd. Dette 
krev tydelege mandat, robuste og velkvalifiserte 
styrkar og tett samarbeid med nasjonale styres-
makter og frivillige organisasjonar. Stadig fleire 
FN-leia operasjonar har blitt utrusta med robuste 
mandat dei seinare åra, der det har vore autorisert 
å bruke militærmakt for å verne sivile. 

Noreg vil halde fram arbeidet med å styrke 
FNs fredsoperative evne. Dette skal skje gjennom 
militær deltaking i FNs fredsbevarande operasjo-
nar, gjennom samarbeid med land i sør om opplæ-
ring og kapasitetsbygging og gjennom å tilby 
ekspertise til arbeidsgrupper og prosjekt, samt bi-
stand til FNs planleggingsapparat. For å lukkast 
med å modernisere FN sine fredsoperasjonar er 
det avgjerande å få auka ressurstilgangen og vida-
reføre reformprosessen der Noreg kan spele ei 
viktig rolle som tilretteleggar. 

Det er avgjerande at mandata frå Tryggings-
rådet i FN er tydelege, og at medlemslanda har 
klar vilje og evne til å gjennomføre dei. Tryggings-
rådet har, med referanse til prinsippet om Respon-
sibility to Protect, vist seg handlekraftig ved å rea-
gere på akutte situasjonar som i Elfenbeinskysten 
og Libya. Diverre har Tryggingsrådet vist seg ute 
av stand til å komme til semje om handling i krisa 
i Syria. 

Det er viktig for internasjonal fred og 
tryggleik at FN lukkast som fredsbevarande orga-
nisasjon. Den breie multinasjonale deltakinga i 
operasjonane gir FN styrke, og det er uheldig at 
det i fyrste rekke er land frå sør som deltek med 
styrkar i FN-leia operasjonar. Behovet for spesiali-
serte einingar er stort, og utviklinga i FN på dette 
området går no i riktig retning. Noreg har over tid 
vore pådrivar for at bidrag frå vestlege land kan gi 
FN betre føresetnadar for å løyse dei komplekse 
oppgåvene som moderne fredsoperasjonar krev. 



32 Prop. 1 S 2016–2017
Forsvarsdepartementet
2.2.8 EU

Noreg og EU har i stor grad felles tryggingspoli-
tiske interesser. Arbeidet i EU med tryggings- og 
forsvarspolitikk (Common Security and Defence 
Policy, CSDP) er i stadig utvikling. EU har i dei 
seinare åra, og særleg i samband med Ukraina-
krisa, blitt ein stadig viktigare utanrikspolitisk 
aktør også i samband med tryggingspolitiske situ-
asjonar. Utviklinga er naudsynt og positiv i lys av 
at vi i nærområda våre ser ei urovekkande utvik-
ling. I tillegg til Russland si folkerettsstridige 
annektering av Krim, er det ustabilitet i Sahel, 
Nord-Afrika og Midtausten. Forholdet mellom 
NATO og EU er her særleg viktig for å kunne 
sikre ein saumlaus respons i møtet med fleirnasjo-
nale og grenseoverskridande tryggingsutfordrin-
gar. Det er brei semje i begge organisasjonane om 
å styrke det tryggings- og forsvarspolitiske samar-
beidet for betre å kunne handtere den strategiske 
utviklinga i Europas nærområde. Det er identifi-
sert ei rekke konkrete område der NATO og EU 
vil utvikle felles løysingar, sjølv om Kypros-usemja 
framleis set grenser for slikt samarbeid. Dette 
gjeld spesielt handtering av såkalla hybride trus-
lar, gjensidig deltaking på øvingar, kapasitetsbyg-
ging, maritime aktivitetar, cyberforsvar og kapabi-
litetsutvikling. Det er frå norsk side av stor bety-
ding at NATO varetar hovudansvaret for det kol-
lektive forsvaret i medlemslanda, medan EU sup-
plerer med eit breiare spekter av verkemiddel for 
krisehandtering i EUs nærområde. Med utgangs-
punkt i felles tryggingspolitiske interesse søker 
Noreg eit tett samarbeid med EU for at norske 
posisjonar og prioriteringar blir tekne omsyn til. 
Den nye globale tryggingsstrategien i EU frå juni i 
år vil vere sentral for den vidare utviklinga av både 
den felles utanriks-, sikkerhets- og forsvarspolitik-
ken, og for Noreg sitt samarbeid med EU på dette 
feltet. 

Folkerøystinga i Storbritannia i juni 2016 på-
verkar dynamikken i europeisk politikk og sam-
arbeid. Ei britisk utmelding av EU vil truleg få 
konsekvensar for forholdet mellom EU og NATO, 
og utviklinga innanfor EU. Dei komande forhand-
lingane mellom Storbritannia og EU om vilkåra 
for utmeldinga vil bli kompliserte og krevjande. 
Det blir viktig også for Norge å sjå kva for følger 
denne utviklinga vil ha for EU sin felles tryggings- 
og forsvarspolitikk når ein så sentral aktør går ut 
av EU. 

Verksemda til EU innanfor tryggings- og for-
svarspolitisk materiellsamarbeid, forsking, nyska-
ping og utvikling av europeisk forsvarsindustri 
har konsekvensar for norsk forsvarspolitikk og 

forsvarsindustri. Direktivet for forsvarsmateriell 
og tryggingsanskaffingar inneber at sal av forsvars-
materiell har blitt ein del av den indre marknaden, 
og fell inn under EØS-avtalen. Derfor er direktivet 
implementert også i Noreg. Samarbeidsavtalen 
med det europeiske forsvarsbyrået (European De-
fence Agency, EDA) gir oss høve til å delta aktivt i 
byrået sine prosjekt og program. Samarbeidet er 
tett og omfattande, og utviklar seg på fleire nivå, 
mellom anna gjennom deltaking i EDA sitt 
styrande organ. Noreg har gjennom denne del-
takinga blitt ein stadig viktigare partnar for EDA.

2.2.9 Nord-europeisk og nordisk 
forsvarssamarbeid

Regjeringa legg vekt på å halde fram eit aktivt og 
omfattande internasjonalt samarbeid som medver-
kar til tryggleik og stabilitet. Utviklinga i vår eigen 
region går i retning av tettare tryggings- og for-
svarspolitisk samarbeid. Det er i dag ei tett 
kopling mellom samarbeid i ramma av det nor-
diske (Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO), 
det nordisk-baltiske, Nordsjø- og Northern Group-
samarbeidet. Sistnemnde er eit uformelt samar-
beid som i tillegg til dei nordiske og baltiske landa 
inkluderer Tyskland, Storbritannia, Nederland og 
Polen. Slik blir fleire nære allierte tatt med i sen-
trale spørsmål som vedkjem dei nordiske landa og 
nærområda. 

Dagens tryggingspolitiske situasjon har ført 
med seg ei endring i måten dei nordiske landa 
tenker tryggleik og forsvar. Regjeringa vil priori-
tere å føre vidare det nordiske forsvarssamarbei-
det på dei områda der føresetnadene for å lukkast 
er størst. Finland overtar formannskapen i 
NORDEFCO i 2017. Samarbeidet er styrkt dei 
siste åra, og Sverige og Finland har tatt viktige 
skritt for auka samarbeid med NATO. 

Austersjøen er kjerneområde for Sverige, 
Finland, Danmark, Polen og dei tre baltiske landa. 
Den auka militære aktiviteten i regionen pregar 
både nordisk forsvarssamarbeid, nordisk-baltisk 
forsvarssamarbeid og forholdet mellom Russland 
og NATO i større grad enn tidlegare. Det er ein 
samanheng mellom Austersjø-regionen og nord-
områda i russisk militær strategi som understre-
kar behovet for god tryggingspolitisk dialog og 
samarbeid, både mellom dei nordiske landa, i ei 
nordisk-baltisk ramme og mellom dei nordiske 
landa, NATO og EU. 

Innanfor NORDEFCO held den tette tryg-
gingspolitiske dialogen fram, også med tema som 
krisehandtering og beredskap. Det blir arbeidd 
målretta for auka samarbeid innanfor luftover-
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vaking, etablering av sikre kommunikasjonsliner, 
auka effekt av trenings- og øvingssamarbeid, styr-
king av dei nordiske landa si evne til internasjonal 
innsats og vidareutvikling av kapabilitets- og mate-
riellsamarbeid. 

2.3 Tryggings- og forsvarspolitiske 
prioriteringar

Norsk tryggings- og forsvarspolitikk må legge til 
grunn at endringar i dei tryggingspolitiske om-
gjevnadane våre kan kome svært raskt. Utfordrin-
gar mot europeisk og transatlantisk tryggleik må 
møtast med fast og føreseieleg samarbeid. Den 
meir utfordrande tryggingspolitiske situasjonen 
har konsekvensar for den operative ambisjonen 
vår, satsinga på Forsvaret og internasjonalt samar-
beid. Noreg må vere i stand til å ta større ansvar 
for eigen tryggleik. Samstundes vil regjeringa 
legge betre til rette for tettare samarbeid med alli-
erte, og for alliert trening og øving i Noreg. For-
svaret si operative evne må styrkast. Regjeringa 
har derfor i Langtidsplanen for forsvarssektoren 
fastsatt dei tryggings- og forsvarspolitiske priori-
teringane som skal gjelde for sektoren i tida fram-
over, jf. Prop. 151 S (2015–2016).

Ut frå dei tryggings- og forsvarspolitiske måla 
og utviklingstrekka skal følgande prioriteringar 
gjelde for den vidare utviklinga av Forsvaret: For-
svaret av Noreg og NATO sitt kollektive forsvar 
skal styrkast, og evna til internasjonal innsats skal 
haldast ved like. I tillegg vil vidareutvikling av 
totalforsvaret bli vektlagt for å sikre at dei samla 
ressursane i samfunnet blir nytta til det beste for 
ei effektiv handtering av utfordringar mot både 
samfunns- og statstryggleiken.

2.3.1 Styrke forsvaret av Noreg

Den nasjonale forsvarsevna skal styrkast. Forsva-
ret av Noreg skjer innanfor ramma av NATO sitt 
kollektive forsvar. Tette relasjonar til sentrale alli-
erte, interoperabilitet, trening og øving, nærvær 
og alliert støtte har betyding for avskrekking og 
for norsk og alliert forsvarsevne i fred, krise og 
væpna konflikt. Norsk tryggings- og forsvarspoli-
tikk skal legge til rette for at allierte forsterkingar 
er på plass så tidleg som mogeleg i ein situasjon 
som kan utvikle seg til ein krisehandterings- eller 
rein militær operasjon. Noreg må likevel aleine 
kunne handtere tryggingspolitiske kriser, anslag 
og angrep av eit visst omfang, og sjølv opprett-
halde ein beredskap som gjer oss i stand til å 
kunne engasjere ein motstandar i alle domene, 

inntil alliert støtte er på plass. Ei slik evne vil, 
saman med planar for allierte forsterkingar, kon-
krete førebuingar for slik forsterking og ein tyde-
leg kommunisert garanti om alliert støtte, virke 
avskrekkande. Forsvaret av Noreg skal styrkast 
ved å føre vidare situasjonsforståing, etterretning 
og evne til krisehandtering, styrke reaksjonsevne, 
kampkraft og uthald, legge til rette for allierte for-
sterkingar, styrke bi- og fleirnasjonalt samarbeid 
og auke det militære nærværet og trenings- og 
øvingsaktiviteten.

Forsvaret sine daglege operasjonar i fredstid 
dannar grunnlaget for å oppdage, avverje og om 
naudsynt handtere tryggingspolitiske episodar og 
kriser. Rettidig varsling er utgangspunktet for gode 
og raske avgjerder. God situasjonsforståing i nær-
områda våre er naudsynt for å kunne fatte gode av-
gjerder og for å bruke Forsvaret best mogleg. For-
svaret må ha tilstrekkeleg evne til overvaking for å 
kunne handtere situasjonar som oppstår, om 
naudsynt saman med allierte. Noreg er ein maritim 
nasjon med ansvar for store havområde, og mari-
tim overvaking er ein premiss for god situasjons-
forståing. Etterretningstenesta skal føre vidare 
evna si til å bidra til at nasjonale styresmakter har 
tilstrekkeleg situasjonsforståing. Effektiv krise-
handtering på nasjonalt nivå fordrar også evna til å 
ta strategiske avgjerder raskt, på tvers av sektorar, 
og opp mot NATO, FN og andre samarbeidspartna-
rar. Den nasjonale forsvarsevna er avhengig av eit 
koordinert og øvd krisehandteringsapparat på alle 
nivå for å sikre koordinerte avgjerder mellom ulike 
sektorar, mellom politisk og militært nivå, og 
mellom Noreg og allierte.

Noreg si forsvarsevne kan ikkje lenger basere 
seg på lange varslingstider. Den operative evna er 
eit produkt av reaksjonsevne, kampkraft og 
uthald. For at Forsvaret i ein krisesituasjon skal 
kunne reagere tilstrekkeleg raskt, må dei opera-
tive kapasitetane og støttefunksjonane kunne bli 
gjort tilgjengelege på kortare tid. Reaksjonsevne 
handlar om å kunne vere på rett stad, til rett tid, 
og med rett kapasitet for å oppnå ønska effekt. 
Forsvaret må også ha relevant kampkraft og ut-
hald til å gjennomføre operasjonar over tid. Vi må 
sørge for at norsk militærmakt ikkje enkelt kan bli 
sett ut ved å råke kritisk infrastruktur. Aktive til-
tak for vern, spreiing av militær infrastruktur og 
robust kommunikasjonsinfrastruktur kan redu-
sere sårbarheit og støtte opp om forsvarsevna. 
Betydinga av fortifikatoriske tiltak, både for lei-
ingsfunksjonar og operative kapasitetar, har fått 
ny aktualitet for forsvarsevna. Truslar i det digi-
tale rommet må bli oppdaga tidleg. Forsvarssekto-
ren må forbetre dei førebyggande tryggingstiltaka 
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mot cyberangrep, og vidareutvikle evna til å 
avdekke slike angrep. Evna til å handtere cyber-
angrep, ved å sette i verk relevante mottiltak, skal 
også vidareutviklast.

Forsterking av Noreg med allierte styrkar har 
vore sentralt i norsk tryggingspolitikk og -strategi 
gjennom heile etterkrigstida. Ein aktiv alliansepo-
litikk er derfor heilt naudsynt. Det blir viktigare å 
knyte NATO og nære allierte tettare til Noreg og 
norske interesser i det daglege, i kriser og i kon-
flikt. USA er vår viktigaste allierte og det bilate-
rale forholdet er framleis heilt sentralt for norsk 
tryggleik. Avtalane om amerikansk førehandslag-
ring er spesielt viktige. Desse avtalane skal vidare-
førast, vidareutviklast og harmoniserast med alli-
erte og nasjonale planverk. Planverka må også bli 
trena og øvde. 

Vi må legge forholda til rette for at alliert 
støtte kan kome raskt på plass. Ved ei alvorleg 
tryggingspolitisk krise eller væpna konflikt, må 
Noreg ha tilstrekkeleg evne til effektivt mottak av 
og støtte til allierte forsterkingsstyrkar slik at 
desse kan delta i operasjonar. Det vil bli lagt auka 
vekt på evna til operativt samvirke med allierte 
forsterkingsstyrkar. Noreg må fyrst og fremst in-
tensivere samarbeidet med utvalde allierte som 
kan sørge for bilateral og alliert forsterking av 
Noreg. Samarbeid med nære allierte blir også vik-
tigare for å kunne gå saman om bidrag til interna-
sjonal krisehandtering. Samarbeid vil i auka grad 
tvinge seg fram for å kunne kjøpe, drifte og ope-
rere kapabilitetar Noreg har behov for, og for å 
sikre evna til å operere saman og for å konsultere 
om tryggingspolitiske spørsmål. 

I tillegg til å vidareutvikle det nære forholdet 
til USA, vil Noreg prioritere å styrke det bindande 
bi- og fleirnasjonale samarbeidet med dei nord-
europeiske landa Storbritannia, Tyskland og 
Nederland. Samarbeidet med Frankrike og Polen 
blir også styrkt. Dei nordeuropeiske landa har ein 
betydeleg tryggingspolitisk og militær interesse-
fellesskap som støttar opp om det breiare sam-
arbeidet i NATO. Deltaking i fleirnasjonale sam-
arbeidsfora innanfor alliansen er derfor viktig. 
Samarbeid med andre allierte og NATO sine part-
narland blir prioritert der det er i norsk interesse. 
Vidareutviklinga av det nordiske forsvarssamar-
beidet held fram på område som gir tryggingspoli-
tisk, kapasitetsmessig og operativt utbytte. Den 
nordeuropeiske tryggings- og forsvarspolitiske 
dialogen i Northern Group er viktig som eit forum 
for informasjonsutveksling og tillitsbygging mel-
lom landa i regionen. 

Norsk tryggings- og forsvarspolitikk må vekt-
legge militært nærvær i land-, sjø-, luft- og cyber-

domenet. Å være til stades regelmessig i form av 
daglege operasjonar kommuniserer norske 
interesser, sikrar naudsynt politisk og militær situ-
asjonsforståing og gir kortare reaksjonstid. Det er 
derfor viktig å prioritere militært nærvær med 
relevant operativ evne i nærområda våre, særleg i 
nord, for å skape ein føreseieleg og stabil situ-
asjon. Fredstidsnærvær blir varetatt gjennom ein 
kombinasjon av militære basar, operativ aktivitet 
og øving og trening med nasjonale, fleirnasjonale 
og allierte styrkar. Nærvær over tid fordrar basar 
og militær infrastruktur med gode trenings- og 
øvingsområde i strategisk viktige og operativt 
relevante område. 

2.3.2 Styrke NATO sitt kollektive forsvar

Noreg arbeider aktivt for at NATO-alliansen skal 
vere ein effektiv tryggingspolitisk garantist for 
alle medlemslanda. NATO er både ein politisk og 
militær tryggingsallianse der medlemslanda soli-
darisk er klare til å verne felles territorium, ver-
diar og interesser. NATO er ein unik tryggings-
organisasjon med ein integrert militær struktur, 
eit integrert stabsapparat og ei permanent til-
gjengeleg politisk avgjerdsmekanisme, Det nord-
atlantiske rådet. Det politiske verdifellesskapet 
blant medlemslanda i rådet er viktig for å styrke 
evna til planlegging, konsultasjonar og gjennom-
føring av vedtak. 

NATO må ha naudsynt politisk handlekraft og 
militær kampkraft for å avskrekke ein potensiell 
motstandar frå å true eller angripe alliansens med-
lemsland. Det er derfor ein overordna prioritet å 
styrke NATO si evne til kollektivt forsvar (artikkel 
5) gjennom å bidra til å styrke NATO som for-
svarsallianse og som transatlantisk tryggingspoli-
tisk konsultasjonsforum (artikkel 4). Fornya vekt-
legging av den kollektive forsvarsevna til NATO 
er i tråd med langsiktige norske prioriteringar og 
vil framleis vere sentralt i det norske arbeidet opp 
mot NATO. 

Den krevjande tryggingssituasjonen i Europa 
er ei tydeleg påminning om betydinga av at USA 
er engasjert og til stades i regionen vår. Dette for-
drar ei betre transatlantisk byrdefordeling – poli-
tisk, militært og økonomisk – ved at europeiske 
land stansar kutta i forsvarsbudsjetta og bidrar 
med relevante kapasitetar for å løyse militære 
oppgåver også utanfor NATO-området. Noreg vil 
vektlegge å bidra med sin del av NATO sine samla 
kapabilitetar slik at alliansen er i stand til å løyse 
oppgåvene sine, samt å bidra til å følge opp Readi-
ness Action Plan, roande tiltak i Aust-Europa og re-
levante bidrag til langsiktig tilpassing av alliansen. 
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Det er eit mål for Noreg å bidra regelmessig og 
substansielt til NATOs ståande styrkar og bered-
skapsstyrkar. Slik blir norske bidrag til NATO sitt 
kollektive forsvar også ei investering i forsvaret av 
Noreg når Alliansen si evne styrkast.

2.3.3 Bidra til internasjonal innsats

Den internasjonale utviklinga viser at det framleis 
er eit stort behov for internasjonal innsats for fred 
og tryggleik, både i form av internasjonale opera-
sjonar og kapasitetsbygging. Slik støtte kan inklu-
dere tryggleikssektorreform for å betre eit land si 
evne til å vareta eigen tryggleik, men det kan også 
omfatte freds- og stabiliseringsoperasjonar. For-
svaret vil oppretthalde evna til internasjonal inn-
sats i 2017.

Det er i norsk interesse å bidra til å verne om 
internasjonal fred og tryggleik. Norske militære 
styrkar bør i størst mogleg grad søke samarbeid 
med nære allierte og utvalde partnarar ved inter-
nasjonale bidrag. Internasjonal innsats i allierte 
rammer er ei investering som skal sikre at også vi 
mottar alliert støtte om vi treng det. Forsvaret si 
evne til internasjonal innsats er avgjerande for å 
yte slike bidrag. Internasjonal innsats inkluderer i 
tillegg til deltaking i internasjonale operasjonar, 
ulike former for trening og øving i utlandet, delta-
king i styrkeregister, roande tiltak og kapasitets-
bygging. Omfanget av slik deltaking må avstem-
mast med kor tilgjengelege styrkane er, og med 
behovet for nasjonal beredskap.

Forsvaret har gjennom mange år hatt eit høgt 
nivå på deltakinga i internasjonale operasjonar. 
Dei siste åra har talet på norsk militært personell i 
operasjonar i utlandet blitt redusert. Samstundes 
er norske bidrag i dag lokaliserte på fleire stader i 
utlandet enn tidlegare, med relativt mange og små 
bidrag. Dette gjer oppdraga krevjande å følge opp 
og evna til uthald og vedlikehald over tid blir sett 
under press. Slike forhold vil gå inn i vurderingar 
om framtidig internasjonal innsats.

2.3.4 Vidareutvikle totalforsvaret

Sivil støtte til Forsvaret har hatt lita merksemd dei 
siste tjue åra, etter å ha vore eit høgt prioritert om-
råde både på sivil og militær side under den kalde 
krigen. Forsvaret har på same tid blitt meir avhen-
gig av sivile leveransar. Det er derfor naudsynt 
med fornya vektlegging av sivil støtte til Forsva-
ret. Forsvaret skal i 2017, i nært samarbeid med 
sivile styresmakter, vidareføre arbeidet med å 
planlegge og førebu sivil støtte til Forsvaret i tryg-
gingspolitisk krise og væpna konflikt. Forsvarsde-

partementet har i denne samanhengen innleia dia-
log med Helse- og omsorgsdepartementet, Sam-
ferdsledepartementet, Olje- og energideparte-
mentet og Nærings- og fiskeridepartementet. 
Hensikta er å kartlegge, og om naudsynt betre, 
aktuelle verkemiddel som regelverk (lover og for-
skrifter) og samarbeids- og beredskapsorgan. 
Basert på Forsvarets logistikkbehov vil arbeidet 
starte med å få på plass naudsynt sivil støtte i form 
av varer, tenester og tilgang til infrastruktur.

Det sivil-militære samarbeidet må fungere 
godt. Sivil støtte er heilt naudsynt for å opprett-
halde og vidareutvikle relevant forsvarsevne inn-
anfor realistiske økonomiske rammer. Forsvaret 
sitt fortløpande behov for sivil støtte blir i dag i 
hovudsak varetatt gjennom kommersielle kon-
traktar, sjølv om ein framleis kan nytte rekvisisjon 
i medhald av beredskapslovene. Som del av opp-
dateringane av eigne og allierte forsvarsplanar for 
Noreg vil det også i 2017 bli prioritert å konkreti-
sere Forsvaret sine behov for sivil støtte, samt å 
gjennomgå avtalar for dette. 

Samvirket mellom Forsvaret og sivilsamfunnet 
beskrivast gjennom handlingar og tiltak i det 
nasjonale beredskapssystemet (NBS), som inne-
held Beredskapssystem for Forsvaret (BFF) og 
Sivilt beredskapssystem (SBS). Beredskapssys-
temet reviderast no årleg og er heilt sentralt for å 
få fram korleis beredskapsplanverk og andre ord-
ningar på militær og sivil side skal kunne virke 
saman der dette er naudsynt ved førebuing på, 
eller under, ei krise.

Alle ressursane i Forsvaret er i utgangspunk-
tet tilgjengelege for å støtte politiet og andre sivile 
styresmakter ved behov i krisesituasjonar. Støtta 
må vere innanfor rammene av bistandsinstruksen. 
Det er i tida etter terrorhandlingane 22. juli 2011 
sett i verk ei rekke tiltak i forsvarssektoren for å 
betre evna til å støtte sivil krisehandtering. Mel-
lom anna er det etablert permanent helikopter-
beredskap, som også kan støtte politiet, og bered-
skapshelikoptra har fått redusert responstid til ein 
time. Forsvarets spesialkommando er på kontinu-
erleg nasjonal kontraterrorberedskap. Tiltak er 
sette i verk for å styrke Heimevernets evne til ob-
jektsikring. Det er lagt auka vekt på målretta 
øvingssamarbeid mellom Forsvaret og politiet, og 
samarbeidet mellom Politiets tryggingsteneste 
(PST) og Etterretningstenesta er styrkt.

Forsvaret si støtte til det sivile samfunnet skal i 
større grad vere styrande for innretning på og for 
å dimensjonere Forsvaret sine kapasitetar innan-
for områda maritim kontraterror og smittevern-
transport. Vidare skal ein gjere nærare vurderin-
gar av korleis og i kva grad dette også skal gjelde 
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innanfor områda bombeberedskap og eksplosiv-
rydding, CBRNE (kjemiske, biologiske, radioak-
tive, nukleære midlar og eksplosivar)-beredskap, 
transport, redningsteneste, rekognosering og 

overvaking, ingeniørstøtte, ekspertise, spesialut-
styr, IKT-støtte og EOS-tenestenes handtering av 
truslar i det digitale rommet.
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3  Rapport for verksemda 2015

3.1 Forsvarsdepartementet 

2015 var det tredje året i langtidsplanen for for-
svarssektoren «Et forsvar for vår tid» for perioden 
2013–2016. Regjeringa følgde i 2015 opp langtids-
planen i samsvar med Stortinget sine vedtak. 

Hovudprioriteringane i 2015 var:
– styrke den operative evna i Hæren, Sjøfor-

svaret og Heimevernet,
– styrke investeringane i forsvarssektoren og 

særskilt arbeidet med hovudleveransen av nye 
kampfly,

– styrke forsvarssektoren si evne til å støtte det 
sivile samfunnet og bidra til samfunns-
tryggleik,

– styrke evna til å bidra til IKT-tryggleiken på 
tvers av samfunnssektorane,

– styrke veteransatsinga,
– starte realiseringa av målsettingane i kompe-

tansereforma og førebu innføring av allmenn 
verneplikt og

– sluttføre omlegginga av Noreg sine militære 
bidrag i Afghanistan.

Samarbeid om samfunnstryggleik 

Det har i 2015 vore lagt stor vekt på å utvikle evna 
i forsvarssektoren til å støtte sivile styresmakter i 
arbeidet med å vareta samfunnstryggleiken. 
Samla sett har Forsvaret si evne til å bidra til sam-
funnstryggleik vore god. Særleg viktige bistands-
ressursar er Kystvakta, Heimevernet, eksplosiv-
ryddetenesta, spesialstyrkane samt fly- og heli-
kopterkapasitetane.

Beredskapen for Bell-helikoptera på Rygge og 
Bardufoss blei frå 1. januar 2015 endra frå to timar 
til ein time for å kunne gi raskare bistand til poli-
tiet. Helikoptera på Rygge kan yte handhevingsbi-
stand til politiet, og frå 1. oktober blei myndigheit 
til å avgjere slik bistand delegert til sjefen for For-
svaret sitt operative hovudkvarter. 

Stortinget vedtok i juni 2015 lovfesting av For-
svaret sin bistand til politiet i politilova. Mellom 
anna som følge av dette blei instruks om Forsva-
rets bistand til politiet (bistandsinstruksen) opp-
datert i november. Ei arbeidsgruppe blei sett ned 

for å gjere ein heilskapleg gjennomgang av 
bistandsinstruksen, og den skal levere tilrådinga 
si i 2016.

Det blei gjennomført ei rekke samvirkeøvingar 
mellom Forsvaret og sivile styresmakter. For sam-
arbeidet med politiet i terrorberedskapen er den 
årlege kontra-terrorøvinga Gemini særleg relevant. 
Det blei også gjennomført ei rekke øvingar som 
omfatta sivilt-militært samarbeid på regionalt og 
lokalt nivå. Forsvaret har deltatt i fleire sivil-
militære samordningsfora, som mellom anna Sen-
tralt totalforsvarsforum og fylkesberedskapsråda.

Arbeidet med å utvikle ein nasjonal strategi for 
beredskap knytt til hendingar med kjemiske (C), 
biologiske (B), radioaktive (R), nukleære midlar 
(N) og eksplosivar (E) (CBRNE) heldt fram i 
2015. Dette er eit samarbeid mellom justissekto-
ren, helsesektoren og forsvarssektoren.

Samarbeidet i NATO 

NATO er inne i ei tid med store endringar, sam-
stundes som tryggingssituasjonen har ei 
krevjande utvikling. Derfor er det vedtatt ei rekke 
tiltak for å styrke forsvarsevna i alliansen, og ei 
omstilling av NATO som bidrar til at alliansen til-
passar seg ein endra tryggingspolitisk situasjon i 
Europa og i nærområda til alliansen. Arbeidet 
med ei langsiktig tilpassing av NATO har vore 
hovudfokus fram mot og etter toppmøtet i Wars-
zawa sumaren 2016, med fokus på kollektivt for-
svar og truverdig avskrekking. 

Etter to tiår prega av krisehandtering utanfor 
NATO-området, som operasjonane på Balkan og i 
Afghanistan, har den auka vektlegginga av av-
skrekking og kollektivt forsvar festa seg i heile 
alliansen. Dei kollektive forsvarsoppgåvene har 
prioritet, mellom anna gjennom dei mange tiltaka 
for styrkt beredskap og reaksjonsevne. 

NATO har forsterka sitt konsept for hurtigre-
aksjonsstyrkane, NATO Response Force (NRF). 
Det er mellom anna utvikla ein ny hurtigreak-
sjonsstyrke som ein del av NRF, som er kalla Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF). VJTF skal 
kunne rykke ut ved behov på svært kort varsel. 
Noreg tok, saman med Tyskland og Nederland, 
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på seg å etablere ein pilot-hurtigreaksjonsstyrke i 
2015 som ledd i utviklinga av NRF. Noreg vil stå på 
beredskap igjen i både 2017 og 2019.

Arbeidet med dei såkalla Assurance Measures, 
som er roande tiltak overfor medlemslanda langs 
NATO sin austlege grense, og avskrekking over-
for Russland, går også vidare. Tiltaka gjeld mel-
lom anna nærvær gjennom auka trening og øving 
i dei austlege medlemslanda og rotasjon av de-
ployerte land-, sjø- og luftstyrkar. I tillegg har 
NATO gjort tiltak for å handtere utfordringar på si 
sørlege flanke.

Arbeidet med å styrke det transatlantiske sam-
haldet er også intensivert, særleg byrdefordelinga 
mellom USA og Europa og behovet for eit meir ef-
fektivt europeisk forsvar. Medlemslanda i NATO 
er samde om å snu den negative utviklinga i for-
svarsbudsjetta. 

Fleirnasjonalt samarbeid om nye kapasitetar 
og om å auke evna til operativt samvirke er ein 
prioritet. Noreg samarbeider med andre land i ei 
rekke fora, inkludert den tysk-leda Framework 
Nations Concept-gruppa og initiativet til Storbri-
tannia for eit fleirnasjonalt operativt samarbeid i 
den såkalla Joint Expeditionary Force (JEF). 
Noreg underteikna i november 2015 ein samar-
beidsavtale (Memorandum of Understanding) om 
JEF, for å legge til rette for samarbeidet fram-
over. Den bilaterale kontakten med nære allierte, 
så som USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland 
og Frankrike, medverka også til å synliggjere 
moglegheiter for samarbeid innanfor tryggings-
politikk, operativ verksemd og kapabilitetssamar-
beid. 

Alliansen arbeidde vidare med å styrke kon-
takt og samarbeid med viktige partnarland og an-
dre internasjonale organisasjonar som EU, FN og 
Den afrikanske unionen (AU).

Nordisk samarbeid 

Det nordiske forsvarssamarbeidet, Nordic Defence 
Cooperation (NORDEFCO), hadde i 2015 ei god 
utvikling innanfor fleire felt, mellom anna som ei 
plattform for styrkt dialog om tryggingspolitikk, 
samarbeid i internasjonale militære operasjonar, 
samt eit tettare trenings- og øvingssamarbeid. 

Det nordiske samarbeidet om militære kapabi-
litetar heldt fram. Samarbeidet har som føremål å 
styrke nasjonal kapasitet, samt å betre ressursut-
nyttinga og evna til samvirke mellom forsvaret til 
dei nordiske landa. Områder av særleg interesse 
har i 2015 vore luftovervaking og utveksling av 
radardata, alternative landingsplassar for fly, 
sikker kommunikasjon mellom dei nordiske 

landa, og utvikling av luftforsvarsøvinga Arctic 
Challenge Exercise.

Det nordiske samarbeidet er nært knytt til 
samvirke med dei baltiske landa. Det nordisk-
baltiske forsvarssamarbeidet blei styrkt i 2015 
gjennom område som kommunikasjon, cyberfor-
svar, trening og øving, leda av Danmark, Estland 
og Noreg. I 2015 leverte dei nordisk-baltiske 
landa gode resultat gjennom Nordic-Baltic Assis-
tance Program (NBAP) som har bidrege til kapasi-
tetsbygging i Ukraina og Georgia. Noreg har leda 
opprettinga av eit Joint Training and Evaluation 
Centre (JTEC) som utgjer hovudkomponentane i 
NATO si støttepakke til Georgia. 

Dei nordiske landa har delteke i EU- og FN-
operasjonane i Mali. 

Støtta til AU heldt fram og er eit godt døme på 
verdien av det nordiske samarbeidet. Dei nor-
diske landa har gitt råd og finansiell støtte til opp-
rettinga av den aust-afrikanske innsatsstyrken 
East African Standby Force (EASF), som har 
hovudsete i Kenya og omfattar fleire land i regio-
nen. EASF skal kunne handtere kriser på det afri-
kanske kontinentet. AU erklærte innsatsstyrken 
fullt operativ i 2015. Styrken skal kunne brukast 
for fredsoperasjonar i Afrika, og vil utgjere ein vik-
tig reiskap for AU i deira målsetting om å fremme 
tryggleik i Afrika.

Samarbeid med Russland 

Det bilaterale militære samarbeidet mellom Russ-
land og Noreg har sidan den kalde krigen vore ein 
viktig del av den politiske målsettinga om å bidra 
til eit ope, føreseieleg og gjensidig tillitsfullt for-
hold mellom Noreg og Russland. På grunn av 
Russland sitt militære inngrep i Ukraina og den 
folkerettsstridige annekteringa av Krim i 2014, 
har Noreg innstilt det bilaterale militære samar-
beidet med Russland inntil vidare. Det blei sam-
stundes lagt til grunn at samvirket med Russland 
på område som er av vesentleg betyding blir vida-
reført. Dette gjaldt samvirket innanfor kystvakt, 
grensevakt, den opne linja mellom dei operative 
hovudkvartera til Forsvaret og Nordflåten, samar-
beid om søk og redning og vidareføring av meka-
nismane i Incidents at Sea-avtalen. I 2015 blei det 
gjennomførd konsultasjonar om Incidents at Sea-
avtalen i Moskva og eit protokollmøte i Arkhan-
gelsk innanfor ramma av Kystvaktsamarbeidet. Å 
ta opp att det militære samvirket med Russland, 
vil vere avhengig av vidare russiske handlingar og 
det generelle forholdet mellom Russland og Ves-
ten. Norsk posisjon her vil bli utforma i nær dialog 
med våre allierte. Det operative samvirket innan-
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for dei områda som Noreg har ei eigeninteresse 
av å vidareføre, fungerer tilfredsstillande.

Personellområdet 

Reforma knytt til personell og kompetanse for for-
svarssektoren var også i 2015 eit høgt prioritert 
arbeid. Arbeidet med kompetansereforma, jf. 
Meld. St. 14 (2012–2013), er ei strategisk satsing 
som vil halde fram i fleire år. 

Som del av arbeidet med langtidsmeldinga for 
forsvarssektoren blei det sett i gang ein full gjen-
nomgang av utdanningssystemet i Forsvaret. 

Alle verksemdene har dokumenterte krav og 
forventningar til leiarar. Desse er innarbeidde i 
verksemdene sine HR-prosessar. Verksemdene 
koordinerte i 2015 gjennomføringa av ei eiga med-
arbeidarundersøking til same år og periode, for å 
skape moglegheit for samanlikning på tvers. 

Styringa av Forsvaret innanfor HR-området 
blei orientert rundt satsingsområda leiing, kom-
petanse og kultur for kontinuerleg forbetring. 
Områda er henta frå HR-strategien for forsvars-
sektoren.

Stortinget sitt vedtak om å innføre ei ny ord-
ning for militært tilsette (militærordninga), jf. 
Innst. 355 L og Innst. 336 S til Prop. 111 LS (2014–
2015), inneber ei historisk viktig reform for For-
svaret. Ein viktig del av denne reforma er inn-
føringa av eit spesialistkorps som særskilt vil 
bidra til eit løft for dei som tidlegare gjekk under 
nemninga avdelingsbefal og verva. Hensikta med 
ordninga er å legge grunnlaget for ein balansert 
personellstruktur som styrker Forsvaret si opera-
tive evne. I forlenginga av vedtaket i Stortinget 
blei det utarbeidd og fastsett retningslinjer for 
personellforvaltninga i forsvarssektoren. I sum 
utgjer desse to styringsdokumenta eit felles 
rammeverk for forvaltninga av både militært og 
sivilt tilsette i heile sektoren. Arbeidet med å få på 
plass eit slikt felles rammeverk representerer ein 
milestolpe i arbeidet med kompetansereforma.

Effektivisering

I tråd med regjeringa sitt program for å effektivi-
sere, har Forsvarsdepartementet sett i gong eit 
arbeid for å betre og effektivisere arbeidsopp-
gåver og arbeidsprosessar i departementet.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Regjeringa fremma ein ny langtidsplanproposisjon 
for Stortinget i vårsesjonen 2016. Arbeidet blei 
sett i gong hausten 2014 ved at forsvarssjefen fekk 

mandat frå regjeringa til å levere eit fagmilitært 
råd. Proposisjonen byggar på ei rekke analysar og 
utgreiingar som regjeringa og Forsvaret har initi-
ert. For å belyse status internt i forsvarssektoren, 
og endringsbehov i høve til omverda generelt og 
den tryggingspolitiske utviklinga spesielt, blei det 
gjennomført ei strategisk grunnlagsanalyse med 
deltaking frå Etterretningstenesta, Forsvarets for-
skingsinstitutt (FFI) og Nasjonalt tryggingsorgan 
(NSM). Arbeidet blei avslutta ved årsskiftet 2014/
2015. 

På grunnlag av mellom anna funna i den strate-
giske grunnlagsanalysen fremma forsvarssjefen 
hausten 2015 eit fagmilitært råd til korleis Forsva-
ret skal kunne møte framtidas utfordringar. For-
svarssjefen legg i rådet vekt på ei prioritering av 
Forsvaret si evne til å løyse dei viktigaste og mest 
krevjande oppgåvene, og at Forsvaret i ramma av 
NATO sitt kollektive forsvar skal ha ei 
avskrekkande verking og dermed saman med 
NATO bidra til ein krigsførebyggande terskel. Han 
legg spesielt vekt på ei betydeleg styrking av evna 
til å reagera raskt nok, og styrkt bemanning av den 
strukturen Forsvaret alt har, slik at denne kan 
utnyttast betre. Forsvarssjefen anbefalte ei klar 
styrking av forsvarsbudsjettet, og omtala samstun-
des konsekvensane for Forsvaret og forsvarsevna 
av å vidareføre 2015-budsjettetnivået. Regjeringa 
legg derfor opp til ei historisk auke i forsvarsbud-
sjettet frå 2017 og utover i planperioden.

Parallelt har NSM utarbeidd eit tryggleiks-
fagleg råd på oppdrag frå regjeringa. NSM fram-
hevar to mål som særskilt tungtvegande: evna til å 
fatta gode avgjersler, og evna til å kunne gjennom-
føre desse gjennom sikre digitale løysingar av 
tilstrekkeleg kvalitet. For å kunne oppnå desse 
måla foreslår NSM 72 konkrete tiltak. Ei uavhen-
gig gruppe nedsett av regjeringa, beståande av 
ekspertar innanfor forsvars- og tryggingspolitikk, 
la våren 2015 fram ei utgreiing av Forsvaret sine 
føresetnader for å kunne løyse dei mest krevjande 
oppgåvene sine knytte til tryggingspolitisk krise 
og krig. Ekspertgruppa trekk fram evna til 
avskrekking som grunnleggande for norsk sikker-
heit, og at denne evna må byggast opp gjennom 
nærvær av norske og allierte styrkar i fred. 
Gruppa skriv også at ein må ha evne til raskt å 
kunne flytte norske og allierte styrkar dit behovet 
måtte oppstå. Gruppa trekkjer fram kampfly, 
ubåtar og langtrekkande våpen som avgjerande 
for slik avskrekking. 

Forsvarets forskingsinstitutt har levert ei 
rekke rapportar som omhandlar både operative 
og økonomiske tilhøve, og ytterlegare modernise-
ring og effektivisering i sektoren. 
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Regjeringa sette også ned eit vernepliktsutval 
for å gje ei anbefaling om ei vernepliktsordning 
for framtida. Utvalet leverte si innstilling til for-
svarsministeren i oktober 2015. Utvalet anbefaler 
ei vidareføring av ein vernepliktsmodell basert 
på 12 månadars førstegongsteneste som norm, 
og å byte ut forsvarssjefens styrkjebrønn med ei 
øva reserve i kvar forsvarsgrein. Utvalet gjekk 
igjennom dei militærfaglege, forsvarspolitiske og 
samfunnsrelaterte aspekta ved verneplikta. Ut-
valet gav ei rekke tilrådingar om korleis verne-
pliktsordninga kan utviklast for betre å dekke 
behova til Forsvaret i framtida. Tilrådingane er 
nytta i arbeidet med utvikling av ny langtidsplan 
for forsvarssektoren.

3.2 Økonomiske rammer 

Stortinget vedtok ei utgiftsramme for forsvarsbud-
sjettet for 2015 på 43 787,9 mill. kroner. Dette var 
ein reduksjon på 30 mill. kroner frå Prop. 1 S 
(2014–2015), hovudsakeleg knytt til ein auke i 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma. 
Endringar i året gjorde at budsjettet blei redusert 
til 43 414 mill. kroner, det vil seie ein reduksjon på 
373,9 mill. kroner. Denne reduksjonen er knytt til 
tilbakeføring av 1 100 mill. kroner i samband med 
kampflyanskaffinga som nærare forklart i avsnitta 
under.

Frå 1. januar 2015 blei det innført ei nettoord-
ning for budsjettering og regnskapsføring av 
meirverdiavgift for ordinære statlege 
forvaltingsorgan. Ordninga skal nøytralisere 
meirverdiavgifta i statlig sektor og bidra til ein 
meir effektiv ressursbruk ved at meirverdi-
avgifta ikkje lenger er til hinder for at billigaste 
alternativ veljast. Forsvarsdepartementet inn-
arbeidde i 2015, på bakgrunn av reforma, eit 
samla trekk i budsjettramma på 2 023,9 mill. kro-

ner. Reforma er provenynøytral og er såleis ein 
teknisk endring.

I behandlinga av Prop. 1 S (2014–2015) blei det 
mellom anna gitt ei rammeauke på 1 038 mill. kro-
ner knytt til anskaffing av nye kampfly med 
baseløysing og 307,8 mill. kroner til gjennomføring 
av utviklingsløpet for Joint Strike Missile trinn 3. 
Vidare blei det løyvd 64,1 mill. kroner til den 
særskilte kompensasjonsordninga for veteranar 
med psykiske belastningsskadar som følge av 
deltaking i utanlandsoperasjonar og 81,5 mill. kro-
ner for å sikre stabil naudstraumforsyning i Stats-
ministerens kontor og Forsvarsdepartementets 
lokalar. 

F-16 var i 2015 hardt ramma av sprekkdannin-
gar, og det blei i Revidert nasjonalbudsjett for 
2015 tilleggsløyva 30 mill. kroner for å dekke 
delar av meirutgiftene. Vidare blei 9,7 mill. kroner 
tilleggsløyva knytt til beredskapsøvingar for 
Hæren og ekstra øvingar i nord for Heimevernet. 
For å dekke meirutgifter i samband med general-
sekretær Stoltenberg sin stab i NATO blei det til-
leggsløyva 8,2 mill. kroner.

Løyvinga til kampflyanskaffingar blei i 2015 
redusert med 1 100 mill. kroner. Reduksjonen var 
basert på at ein del kontraktar først blei inngått i 
desember 2015, og såleis ikkje kom til utbetaling 
før i 2016. Budsjettet for 2016 blei derfor tilsva-
rande auka med 1 100,0 mill. kroner. Løyvinga i 
omgrupperinga blei netto redusert med 816,3 
mill. kroner grunna meirinntekter på 278,7 mill. 
kroner og ei tilleggsløyving på 5 mill. kroner. 

I tillegg til dette kom lønns- og soldatkompen-
sasjon på 100,3 mill. kroner og auka inntekter på 
573,4 mill. kroner. 

Endringar i løyvinga er vist i detalj i tabell 3.1 
Endringar i løyvinga 2015.

Utover desse endringane hadde forsvarssekto-
ren til disposisjon overførte midlar frå 2014 på til 
saman 2 433,7 mill. kroner.
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3.3 Måloppnåing i Forsvaret 

3.3.1 Leveransar

Leveransekravet til Forsvaret er gitt frå regjeringa 
og Stortinget som ni oppgåver, fordelt på bered-
skap for krise og krig, daglege operasjonar, inter-
nasjonal innsats og støtte til samfunnstryggleiken. 
Oppgåvene har vore stabile over tid, noko som gir 
eit godt bilete på utviklinga dei siste åra. Dei gjel-
dande krava til Forsvaret for krise og krig møter 
ikkje den gjeldande tryggingspolitiske situasjonen 
godt nok. Forsvaret har ikkje fullt ut vore i stand 
til å møte dei krava som den tryggingspolitiske 
utviklinga krev, med omsyn til beredskap for al-
vorleg krise og krig. Høg aktivitet har over mange 
år blitt prioritert framfor vedlikehald og logistikk-
beredskap. Manglane har bygd seg opp over 
mange år, og har blitt langt meir synlege som 

følge av at Forsvaret blir brukt meir som eit 
tryggingspolitisk verkty. Som følge av den tryg-
gingspolitiske situasjonen ønskte regjeringa å pri-
oritere annleis. Heller ikkje NATO var førebudd 
på denne utviklinga. Beredskap handlar om at 
norske og allierte styrker må bli klar til rett tid, på 
rett stad med rett kapasitet. Krava til kor raskt 
Forsvaret skal kunne vere klar skjerpast gradvis, 
og i 2015 har fleire einingar betra si reaksjonstid. 
Betring i reaksjonsevna avheng mellom anna av 
treningsnivå, vedlikehald, beredskapslager, perso-
nell og planverk. I tillegg er støttestrukturen, som 
logistikk, sanitet og cyber, avgjerande for at For-
svaret skal kunne bygge opp styrkar samstundes. 
Sjølv om Forsvaret har utfordringar med dei mest 
krevjande oppgåvene er det viktig å poengtera at 
Forsvaret leverer mykje godt og heilt i tråd med 
dei krava som blir stilte av NATO.

Tabell 3.1 Endringar i løyvinga 2015

+/- Innstilling Proposisjon (i 1 000 kr)

+ Innst. 360 S (2014–2015) Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger  
og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 342 067

+ Innst. 357 S (2014–2015) Prop. 133 S (2014–2015) Endringar i statsbudsjettet 2015  
under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for til-
legg til utskrivne vernepliktige mannskap») (soldatproposi-
sjonen) 1 032

+ Innst. 80 S (2014–2015) Prop. 153 S (2014–2015) Endringer i statsbudsjettet 2015  
under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjø-
forsvaret og Luftforsvaret) (omdisponering innanfor ramma) 0

+ Innst. 373 S (2014–2015) Prop. 128 S (2014–2015) Endringar i statbudsjettet 2015 under 
Finansdepartementet og Kommunal- og moderniserings-
departementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det stat-
lege tariffområdet 2015 mv.) 99 270

- Innst. 93 S (2015–2016) Prop. 18 S (2015–2016) Endringar i statsbudsjettet 2015  
under Forsvarsdepartementet -816 280

= Rammereduksjon -373 911
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Vurderinga til Forsvarsdepartementet av operativ 
evne i 2015 var i samsvar med forsvarssjefens 
vurdering. Generelt var evna til Forsvaret til å 
løyse oppgåver i den låge delen av krisespekteret 
«mykje god» til «god». I krig og den høgare delen 
av krisespekteret er evna «mindre god».

Vurderinga av operativ evne har vore eit viktig 
bakteppe for Forsvarsdepartementet i arbeidet 
med regjeringa si framlagde langtidsplan for 
2017–2020 (Prop. 151 S (2015–2016)). Basert på 
regjeringa sine hovudprioritetar for langtidsperio-
den, vil tre operative satsingsområde stå sentralt 
og bli særskilt prioriterte i perioden. Regjeringa 
søker for det fyrste å styrke den operative evna 
gjennom å auke tilgjenge og uthaldsevne frå 2017. 
Det vi har av militære ressursar må fungere. For 
det andre ser regjeringa behovet for å redusere 
klartidene for våre militære einingar, auke beman-
ninga ved operative kapasitetar, auke aktivitet og 
nærvær frå 2018, og spesielt i nordområda. For 
det tredje vil regjeringa investere i moderne stra-
tegiske kapasitetar som bidreg til auka operativ 
evne frå 2019.

Operasjonar og dagleg verksemd nasjonalt 

Forsvaret løyser daglege nasjonale operasjonar, 
slik som grensevakt, kongevakt, kystvakt, over-
vaking og hevding av suverenitet. Grensevakta 
har gjennom heile 2015, i ein spesielt krevjande 
situasjon, løyst vakthald og Schengen-oppgåver i 
tett samarbeid med politiet. Kongevakta har også 
løyst sine oppgåver i samarbeid med politiet. Kyst-
vakta hadde fleire tokt i nord i 2015 enn i 2014, 
sjølv om ikkje målsettinga for 2015 blei nådd fullt 
ut på grunn av eit større behov for vedlikehald. 
Forseinking med nye maritime helikopter har ført 
til noko redusert kapasitet, sidan Lynx-helikopte-
ret blei utfasa i 2015. Likevel har Forsvaret i 2015 
hatt god evne til å overvake og hevde suverenitet 
over norsk område. Desse daglege operasjonane 
er eit viktig fundament i norsk tryggingspolitikk. 
Forsvaret har løyst oppgåvene trass i utfordrin-
gane som er nemnt ovanfor. 

Tabell 3.2 Utvikling av operativ evne 2014–2015

Forsvaret sine oppgåver i Prop. 73 S (2011–2012) Forsvarsdepartementet  
si vurdering av operativ  
evne 2014

Forsvarsdepartementet  
si vurdering av operativ  
evne 2015

Utgjere ein krigsførebyggande terskel med  
basis i NATO-medlemskap

Mindre god Mindre god

Forsvare Noreg og allierte mot  
alvorlege truslar, anslag og angrep innanfor 
ramma av NATO sitt kollektive forsvar

Mindre god Mindre god

Hindre og handtere episodar og tryggings-
politiske kriser med nasjonale ressursar, 
inkludert legge til rette for alliert engasjement 
om naudsynt

Mindre god i det øvre 
krisespekteret,  
mykje god i det lågare  
krisespekteret

Mindre god i det øvre 
krisespekteret, 
mykje god i det lågare  
krisespekteret

Sikre eit nasjonalt avgjerdsgrunnlag gjennom 
tidsmessig overvaking og etterretning

God God

Hevde norsk suverenitet og suverene rettar God God

Utøve myndigheit på avgrensa område God God

Delta i fleirnasjonal krisehandtering,  
inkludert fredsstøttande operasjonar

Mykje god Mykje god

Bidra til internasjonalt samarbeid på det  
forsvars- og tryggingspolitiske området

God God

Bidra til å vareta samfunnstryggleiken  
og andre sentrale samfunnsoppgåver

Mykje god Mykje god
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Figur 3.1 Utvikling i Sjøforsvaret si segling

Mykje av materiellet til Forsvaret er krevjande å 
helde i operativ stand og krev ekstra vedlikehald, 
og det er fortsatt utfordringar med tilgang på re-
servedelar. Etterslep av reservedelar har bygd 
seg opp over fleire år, men er blitt gjort ekstra 
tydeleg som følge av den tryggingspolitiske situa-
sjonen. Samstundes har valutasituasjonen gitt 
større utgifter enn planlagt. Forsvaret har likevel 
klart å oppretthalde nasjonal verksemd på ein god 
måte og har auka både flyging og segling i nord-
områda i høve til 2014. I 2015 sette Forsvaret heli-
kopter på ein times beredskap til støtte for politiet 
både i nord og sør. Trass i enkelte utfordringar 
møtte Forsvaret alle oppmodingar om bistand frå 
politiet. I tillegg gjennomførte Forsvaret i 2015 
den største øvinga i Finnmark på fleire år.

Figur 3.2 Utvikling i Sjøforsvaret sin aktivitet i 
Nord-Noreg

Regjeringa la i 2015 til rette for å styrke den opera-
tive evna til Hæren. Mellom anna blei krava til re-
aksjonstid skjerpa, og klartida for Brigade nord 
betydeleg redusert i høve til året før. Dei einin-
gane som i 2015 stod på beredskap for NATO, 
med Telemark bataljon som kjerne, har hatt ei 
særleg kort klartid gjennom heile året. 

Kysteskadren fekk også skjerpa klartid på en-
kelte av sine einingar, og generelt var den opera-
tive evna god i 2015 for dei med kortast klartid. 
Kysteskadren hadde noko lågare aktivitet i 2015 
enn føresett på enkelte einingar. Det skuldas først 
og fremst tekniske utfordringar med ubåtar og 
mineryddefarty. Samstundes blei det gjennomført 
fleire seglingstimar enn i 2014 og andelen av seg-
lingsdøgn i Nord-Noreg var høgare enn føresett, 
noko som var ei viktig prioritering for å møte den 
endra tryggingspolitiske situasjonen.
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Figur 3.3 Utvikling i Luftforsvaret sin aktivitet

Luftforsvaret blei råka av to negative hendingar i 
2015. Ein kraftig vekst i dollarkursen gav utfor-
dringar i drifta, og på slutten av året blei det 
påvist sprekkar på F-16 kampflya, som medførte 
omfattande kontroll og vedlikehald. I tillegg blei 
det uventa forseinkingar i leveransen av dei nye 
NH90-helikoptera. Forseinkingane på NH90 
skuldast test mot fartøy og oppbygginga av 
reservedelslager, og at den sjette maskinen fekk 
utsett levering frå andre kvartal 2015 til januar 
2016. Det er forventa ein ti års forseinking på 
den totale leveransen. Med F-16-fly på kontinuer-
leg NATO-beredskap og eit høgt aktivitetsnivå 
for dei maritime patruljeflya har Luftforsvaret 
medverka til overvaking og etterretning. I 2015 
blei beredskapen for Bell 412 til støtte for politiet 
sett på ein times beredskap på Rygge og 
Bardufoss.

Heimevernet har øvd som føresett i 2015 og 
har fleire tenestedøgn enn året før. Heimevernet 
har kort reaksjonstid og er ein landsdekkande 
ressurs. Heimevernets einingar har svært kort 
klartid og har i tillegg til å stå på beredskap for 
krise og krig ytt bistand til politiet ved ei rekke 
høve.

Figur 3.4 Utvikling i Heimevernet si trening

Forsvarets spesialstyrkar (FS) har oppretthalde si 
gode operative evne gjennom heile året. Beredskap 
og øving i 2015 har vore tilfredsstillande. FS sitt 
bidrag til internasjonale operasjonar er framleis ein 
viktig del av det totale bidraget frå Forsvaret, og er 
ein høgt verdsatt kapasitet av våre allierte. 

Nasjonal og alliert trening og øving 

Det har i 2015 vore stor øvingsaktivitet for både 
Forsvarets operative hovudkvarter og for land-, 
luft- og sjøstyrkane. Nivået av utanlandske besøk 
for trening og øving på norsk territorium var høgt. 
Øvingsverksemda tok utgangspunkt i den opera-
tive statusen for styrkane våre og oppdraga dei 
skal løyse. Styrkar som stod på beredskap for opp-
dukkande episodar og kriser, samt styrkebidrag 
til operasjonar i utlandet, fekk høgste prioritet. 
Samstundes var det naudsynt med trening og 
øving av kommandostrukturen, med fokus på 
evne til å planlegge og leie operasjonar. Den nasjo-
nale evna til krisehandtering og hevding av suve-
renitet blei øvd, og det var ei styrking av øvings-
samarbeidet med sivile instansar og styresmakter, 
særleg med politiet. Trenings- og øvingsaktivite-
ten blei i stort gjennomført i samsvar med planen 
for verksemda gjennom året.
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Figur 3.5 Utvikling i Hæren si øving

Figuren viser ein nedgang i gjennomført aktivitet samla sett 
for Hæren i 2015. Hans Majestet Kongens Garde og Garniso-
nen i Sør-Varanger har ikkje hatt ein nedgang i aktiviteten. 
Reduksjonen skuldast at Hæren har endra måten å berekna ak-
tiviteten til Brigade Nord, slik at talet samla sett ikkje er sa-
manliknbart med tidligare rapportert aktivitet. Slik sett var 
omfanget av aktiviteten for Hæren i 2015 på høgde med aktivi-
teten året før. I tillegg til interne øvingar deltok Hæren på fel-
lesoperative øvingar med tilpassa bidrag. Hæren gjennomførte 
også ei ekstraordinær beredskapsøving saman med Heimever-
net i 2015. 

For hovudkvarteret og kommandostrukturen blei 
det gjennomført ein serie med øvingar, mellom 
anna øvinga Gram. Hensikta var å øve beredskap 
og planverk. Øvingane blei i all hovudsak gjen-
nomførte med gode resultat. I tillegg blei det gjort 
tiltak for at forsvarsgreinene skulle få eit 
fellesoperativt utbytte under gjennomføring av 
deira feltmessige trenings- og øvingsaktivitetar. I 
hovudsak gjekk det ut på at der greinvise øvingar 
hadde dels same målsettingar så skulle ein søke å 
øve saman. Øvingane blei såleis arena for felles-
operativ aktivitet (fellesoperativ arena). 

Øvingsaktiviteten i Noreg og i utlandet var 
betydeleg og viktig. Det blei gjennomført større 
øvingar. I øvinga Arctic Challenge deltok fly frå ni 
land, og i øvinga Joint Viking i Finnmark deltok 
større forband for første gong på mange år. Joint 
Viking besto av ti større og mindre øvingar. Orga-
niseringa blei omfattande og kompleks og øvings-
konseptet er nå revidert for å optimalisere 
ressursbruk og effekt.

Saman med Nederland og Tyskland har Noreg 
delteke i nybrottsarbeidet med å utvikle NATO 
sin nye hurtige reaksjonsstyrke, Very High Readi-
ness Joint Task Force (VJTF). Denne styrken skal 
kunne bli klar til utrykking på vegner av NATO på 
berre få dagar. I juni 2015 blei konseptet prøvd ut 

for første gong, da VJTF-styrken deployerte til 
øvinga Noble Jump i Polen. Her utgjorde Brigade 
Nord ved Telemark bataljon kjernen i det norske 
bidraget. 

I 2015 blei det også gjennomført ei NATO-
øving i Noreg, Dynamic Mongoose, og Noreg del-
tok på to NATO-øvingar i utlandet. Desse var 
NATO si høgprofiløving Trident Juncture og kon-
traterrorøvinga Njord Viking. Trident Juncture blei 
gjennomført i Italia, Spania og Portugal i septem-
ber 2015. Noreg bidrog med luftvern, fregatt, 
kampfly, minerydder, elektronisk krigføringsfly 
og eit team av eld-leiarar frå Hæren for flystøtte. 

Den årlige kontraterrorøvinga Gemini mel-
lom politiet og Forsvaret blei gjennomført i Troms 
politidistrikt i juni som ei uvarsla alarmøving. Her 
øvde politiet og Forsvaret i tråd med bistands-
instruksen. Heimevernet gjennomførte ei rekke 
øvingar på regionalt og lokalt nivå med politiet og 
sivile styresmakter. 

I Revidert nasjonalbudsjett 2015 blei det gitt 
tilleggsløyving til Hæren og Heimevernet for 
ekstra beredskapsøving i Finnmark. Hausten 2015 
blei det gjennomført ei større uvarsla alarmøving 
for Hæren og Heimevernet som hadde til hensikt 
å teste reaksjonsevne, vakthald, sikring og forsvar 
av strategiske punkt. Øvinga innebar mellom anna 
overføring av ei mekanisert kompanistrids-
gruppe frå Telemark bataljon på Rena til 
Halkavarre skytefelt ved Garnisonen i Porsanger. 
Der blei det gjennomført skarpskyting. Heime-
vernet deltok med innsatsstyrkar og deira opp-
drag var mellom anna sikring av vitale objekt i 
Alta med støtte frå Hæren. Øvinga gav eit særs 
godt utbytte for alle involverte partar.

Forsvar mot digitale truslar 

Cyberforsvaret og Etterretningstenesta var også i 
2015 sentrale i arbeidet med å styrke evna til å 
bruke og forsvare det digitale rommet. Cyberfor-
svaret førte vidare implementeringa av Nettverks-
basert Forsvar (NbF) for å sikre at Forsvaret sine 
samla kapasitetar på tvers av forsvarsgreiner og 
nivå blir effektivt utnytta. I 2015 blei det særleg 
vektlagt tiltak for å oppretthalde beredskap, og for 
å auke Forsvaret si operative evne. Forseinkingar 
i planlagde IKT-investeringar skaper utfordringar 
med å nå måla om at Forsvarets skal utnytte dei 
samla kapasitetane meir effektivt. Etterretnings-
tenesta leverte godt i 2015. Dagens situasjons-
bilde og tryggingspolitiske utfordringar krev at 
tenesta har fokus på utfordringar i det digitale 
rommet.
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Revisjon av planverk 

Det har dei seinare åra vore fokusert på å gå gjen-
nom og oppdatere hovudelementa i det operative 
planverket knytt til forsvar av norsk territorium, 
og beredskapsplanane for dei enkelte einingane i 
Forsvaret. Dette omfattande arbeidet, som er nær-
are omtalt i Prop. 73 S (2011–2012), har resultert i 
eit komplett oppdatert nasjonalt planverk. 

Forsvaret bidrog i 2015 også til å revidere dei 
eksisterande forsvarsplanane til NATO for våre 
område. 

Forsvaret si evne til å vareta oppgåvene ved 
krise og krig avheng mellom anna av oppdaterte 
og relevante nasjonale og allierte planverk. Å 
halde planverket oppdatert er eit kontinuerleg 
arbeid som samstundes avdekkjer utfordringar 
knytt til beredskap og operative behov. Med eit 
komplett nasjonalt planverk på plass er Forsvaret 
betre rusta til å kunne forsvare landet i fred, krise 
og krig saman med våre allierte.

 Forsvaret si støtte til samfunnstryggleik

Forsvaret deltok også i 2015 i søk- og rednings-
aksjonar, og gav bistand etter førespurnad frå poli-
tiet og andre ansvarlege sivile styresmakter i sam-
band med ulykker, naturkatastrofar og andre 
fredstidskriser. Forsvaret ytte viktig støtte gjen-
nom mellom anna Kystvakta, Heimevernet, søke- 
og redningstenesta og innanfor eksplosivrydding.

Vern mot kjemiske, biologiske, radiologiske og 
nukleære middel og eksplosivar (CBRNE-vern)

Forsvaret heldt fram arbeidet med å vidareutvikle 
kapasitetane for å verne personell og materiell 
mot verknader av CBRNE-middel. Det blei særleg 
arbeidd med å styrke desse kapasitetane i sam-
svar med målsettingane i gjeldande langtidsplan 
(2013–2016) og Forsvaret sine planar for å styrke 
CBRNE-vernet. Det er framleis manglar på fleire 
område innanfor CBRNE-vern. Desse utfordrin-
gane er i hovudsak innanfor kompetanse, organi-
sering og manglar på moderne materiell. CBRNE-
vernet skal styrkast primært for å dekke dei mili-
tære behova til Forsvaret, men dette vil også 
styrke evna til å støtte sivile styresmakter. Arbei-
det med modernisering og materiellinnkjøp blei 
ført vidare gjennom året. Forsvaret opprettheldt 
gjennom året nasjonal beredskap for akutt hand-
saming av eksplosivar.

Norske styrkar i utlandet 

Forsvaret sitt bidrag til operasjon Inherent Resolve
i Irak erstatta Afghanistan som det største mili-
tære bidraget i 2015. Noreg sitt bidrag til Bagdad 
og Erbil bidrog med kapasitetsbygging av dei ira-
kiske tryggingsstyrkane og bidrog til den interna-
sjonale koalisjonen sin kamp mot ISIL i Irak. 
Hovudstyrken var forlagt i Erbil der Pershmerga-
styrkar blei trena, medan styrken i Bagdad var 
engasjert i treninga av dei irakiske tryggings-
styrkane.

Operasjon Resolute Support Mission (RSM) 
erstatta ISAF-operasjonen i Afghanistan 1. januar 
2015. Hovudoppdraget for Noreg var framleis spe-
sialstyrkebidraget til støtte for den afghanske spe-
sialpolitieininga Crisis Response Unit (CRU 222) i 
Kabul og støtte til den afghanske General 
Command of Police Special Units (GCPSU). RSM 
inneber ei fortsetjing av rådgivingsverksemda. 
Noreg har hatt personell til RSM-hovudkvarteret i 
Kabul medan oppdraget til anna støttepersonell 
blei avslutta i løpet av året. I november 2015 
avslutta Noreg sitt bidrag til den afghanske krigs-
skolen i Qargha utanfor Kabul. Noreg hadde også 
eit fåtal stabsoffiserar i Train Advice Assist 
Command - North (TAAC N) i Mazar-e Sharif for å 
vareta samarbeidet med Tyskland. Desse stillin-
gane blei avslutta hausten 2015. 

Noreg deltok i 2015 i FN-operasjonen United 
Nations Multidimensional Integrated and Stabili-
zation Mission in Mali (MINUSMA). Hovudopp-
draget var bidraget til analyse- og etterretnings-
eininga All Sources Information Fusion Unit 
(ASIFU), inkludert leirdrift for denne eininga. 
Noreg har også støtta med stabspersonell til MI-
NUSMA-hovudkvarteret i Bamako. Forsvaret 
støtta også leiretableringa til Sverige i Timbuktu i 
Mali, med norske mentorar og norsk ingeniørma-
teriell og leirinfrastruktur. Noreg stilte i løpet av 
året styrkesjef i United Nations Peacekeeping Force 
in Cyprus (UNFICYP). Dette var den første kvin-
nelege styrkesjef i ein av FN sine fredsbevarande 
operasjonar. Ut over dette deltok Noreg med per-
sonell i United Nations True Supervision Organiza-
tion i Midt-Austen og Multinational Force and 
Observers i Sinai.

Eit norsk C-130J transportfly støtta den bri-
tiske operasjonen GRITROCK for å fly materiell til 
og frå Sierra Leone, som ein del av den internasjo-
nale innsatsen mot Ebola-epidemien i Vest-Afrika. 
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Forsvaret hadde også militært personell i Ko-
sovo Force (KFOR) i Kosovo, NATO Headquarter 
in Sarajevo (NATO HQ Sarajevo) i Bosnia & Her-
zegovina, Combined Maritime Forces (CMF) i 
Bahrain, og til NATO Shipping Centre (NSC) i 
Northwood i England. 

Noreg deltok i EU sin yttergrenseoperasjon 
Triton i Middelhavet med fartyet MV Siem Pilot. 
Forsvaret støtta politiet med personell om bord på 
fartyet. 

Luftforsvaret stilte kampfly til Baltic Air Poli-
cing i perioden mai til august 2015.

Dei ståande reaksjonsstyrkane til NATO 

Noreg deltok med ein fregatt i den ståande mari-
time styrken i NATO (SNMG1) frå august til 
desember 2015. Styrken opererte i Nord-Europa. 
Noreg deltok også frå mars i den ståande mine-
ryddingsstyrken til NATO (SNMCMG1). Desse 
bidraga var samstundes del av det norske bidraget 
til NATO Response Force (NRF). Noreg hadde eit 
sivilt farty på beredskapskontrakt for strategisk 
sjøtransport (Ro-Ro skip) heile året. Einingar frå 
Brigade Nord, med mellom anna Telemark batal-
jon og eit artilleribatteri inngjekk som ein del av 
det Tysk-Nederlandske korps på høg beredskap 
heile året som ledd i Interim-VJTF. I tillegg bidrog 
Noreg med enkelte mindre bidrag som minedyk-
karar, sjøkontrolloffiserar, offiserar til felles logis-
tikkhovudkvarter og offiserar til det polske spesi-
alstyrkehovudkvarteret. Seks F-16 kampfly var del 
av reaksjonsstyrkane på lågare beredskap.

Strategisk sjø- og lufttransport 

Noreg deltok i 2015 i den vidare utviklinga av dei 
fleirnasjonale kapasitetane innanfor strategisk sjø- 
og lufttransport, og utnytta desse kapasitetane 
gjennom:
– Movement Coordination Centre Europe

(MCCE) i Eindhoven i Nederland med 27 med-
lemsnasjonar. Medlemskapet gjer at transport-
kapasitetane til nasjonane blir nytta betre og 
ved ein meir kosteffektiv koordinering landa 
imellom.

– Multinational Implementation Arrangement
(MIA) med ti medlemsnasjonar, som i 2015 be-
sto av 14 transportskip (Ro-Ro) med totalt 
37 000 lastemeter. Avtalen sikrar medlems-
nasjonane tilgang på strategisk sjøtransport-
kapasitet.

– Strategic Airlift Interim Solution (SALIS). 
NATO Support Agency (NSPA) forhandla på 
vegner av 12 deltakarnasjonar fram ein kon-

trakt for å sikre tilgang til såkalla outsized cargo
lufttransportkapasitet frå 2006. Avtalen er for-
lenga til utgongen av 2016. Kontrakten inneber 
at nasjonane får tilgang på strategisk lufttrans-
port med to fly av typen AN-124 innan 24 timer, 
ytterlegare to fly som kan bli aktivert innan 
seks dagar og ytterlegare to fly innan ni dagar. 
I dag omfattar avtalen tilgang til fly av typen 
AN-124, AN-225 og Il-76. 

– Noreg slutta seg i 2008 til det multilaterale sam-
arbeidet Strategic Airlift Capability (SAC) i 
NATO for å skaffe alliansen og medlemsnasjo-
nane strategisk lufttransportkapasitet ved kjøp 
av tre strategiske transportfly av typen Boeing 
C-17. Noreg har 400 årlege flytimar (360 til opp-
drag/40 til trening av flybesetningar) og flya 
blir opererte frå flybasen i Papa i Ungarn. 
Eininga har vore fullt operativ sidan hausten 
2011.

Kjønnsperspektiv i operasjonar 

Forsvaret fekk i 2015 fleire oppdrag knytt til å inte-
grere eit kjønnsperspektiv i militære operasjonar, 
i tråd med regjeringa sin handlingsplan for kvin-
ner, fred og tryggleik 2015–2018. Forsvaret starta 
arbeidet med å implementere oppdraga i 2015. 
Mellom anna blei kjønn og kjønnsperspektivet tatt 
opp som tema på befals- og offisersutdanninga til 
Forsvaret. Kompetansemiljøet ved Forsvarets 
høgskole blei styrkt med to stillingar for å støtte 
Forsvaret i å implementere handlingsplanen. Sam-
arbeidet med det nordiske kompetansesenteret 
for gender i militære operasjonar (NCGM) blei 
styrkt.

Det er viktig at kjønnsperspektivet er inklu-
dert i operasjonsspesifikk utdanning og trening. 
For å integrere dette i den operative søyla av For-
svaret er det avgjerande at Forsvaret sitt operative 
hovudkvarter (FOH), Forsvarsstaben og greinsta-
bane har personell med eit særskild ansvar for å 
vareta kjønnsperspektivet. Forsvaret skal derfor 
planlegge for å etablere eit fagnettverk for dette 
personellet i 2016 med Forsvarets høgskole 
(FHS) som fagansvarleg. FHS gir FOH råd om 
kjønnsperspektivet i samband med operasjons-
planlegging.

Noreg hadde i 2015 ein offiser ved det nor-
diske gendersenteret i Sverige, som er NATO sitt 
Department Head på utdanning og trening av per-
sonell i kjønnsperspektiv i operasjonar. Forsvarets 
spesialstyrker utmerker seg både på grunn av den 
kvinnelege jegertroppen som er etablert, og på 
grunn av opplæringa av kvinneleg afghansk politi 
i kriseresponseininga. I Afghanistan illustrerer 
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den afghanske spesialpolitieininga i Kabul, der 
kvinneleg politi gjer teneste, at eit kjønnsperspek-
tiv kan ha ein operativ effekt i operasjonar. Det er 
framleis naudsynt å auke kompetansen på områ-
det i Forsvaret, og særskilt på integrering av eit 
kjønnsperspektiv i trening, øving og operasjonar.

Forsvarsretta tryggingssektorreform 

Oppbygging av utsette statar sin tryggleikssektor 
blir ein jamt meir sentral del av forsvarssektoren 
sin internasjonale innsats. Utsiktane til varig fred 
og stabilitet aukar når desse landa sjølve får an-
svar for og evne til å trygge eiga framtid. 

Noreg støtter dette langs to spor. Eitt spor er 
direkte samarbeidsprogram med utvalde land, 
knytt til å betre evna deira til demokratisk kontroll 
over eigne væpna styrkar, og til å betre evna deira 
til sjølve å støtte internasjonal tryggleik, ved å ta 
del i internasjonale fredsoperasjonar. Noreg har 
slikt samarbeid med fleire land på Vest-Balkan, 
samt Georgia og Ukraina.

Det andre sporet er knytt til vår deltaking med 
einingar i fleirnasjonale operasjonar som har som 
mål å bygge opp dei væpna styrkane til særs 
utsette land slik at dei sjølve kan motstå trugsmål 
og åtak frå ikkje-legitime væpna grupperingar. 
Døme på slik innsats er vår innsats i Resolute 
Support Mission i Afghanistan og Inherent Resolve
i Nord-Irak. NATO, EU og USA etterspør slik inn-
sats i stigande grad, og Noreg leier eit nordisk-
baltisk samarbeid som vil setje oss enda betre i 
stand til å yte effektiv innsats innanfor dette 
emnet. Dette samarbeidet gjeld oppretting av eit 
treningssenter (Joint Training and Evaluation 
Centre, JTEC) i Georgia som starta opp hausten 
2015.

Noreg har lenge deltatt aktivt i NATO sitt inte-
gritetsprogram (Building Integrity) og er fagan-
svarleg for dette området i NATO. Noreg fortsette 
si leiarrolle for NATO sitt regionale program inn-
anfor området i Søraust-Europa.

3.3.2 Økonomi 

Gjeldande langtidsplan for perioden 2013–2016 
har som strategisk mål at forsvarssektoren blir ut-
vikla med eit langsiktig perspektiv som sikrar at 
økonomiske ressursar, oppgåver og ambisjons-
nivå er i samsvar med kvarandre. Kostnadseffekti-
vitet og rasjonell drift er vektlagde som ein føre-
setnad for å utvikle og understøtte dei operative 
leveransane som Forsvaret er pålagd. Luftforsva-
ret står framfor ei stor omstilling, og det er avgje-
rande at førebuingane held fram slik at dei nye 

kampflya kan takast i bruk frå 2017. Løyvingane til 
kampflyprogrammet blei i tråd med dette mellom-
bels styrkt med 1 038 mill. kroner i saldert bud-
sjett for 2015.

Mindreforbruket i 2015 på 759,3 mill. kroner 
skriv seg hovudsakleg frå lågare framdrift enn 
føresett i dei store investeringsprosjekta som 
kampflykjøpet og baseløysinga på Ørlandet i 2014 
og 2015. Av den grunn blei løyvinga til kampflyan-
skaffingar i 2015 redusert med 1 100 mill. kroner 
basert på at ein del kontraktar først blei inngått i 
desember 2015, og såleis først kom til utbetaling i 
2016. Budsjettet for 2016 blei derfor tilsvarande 
auka med 1 100 mill. kroner. 

Auka utgifter for å vedlikehalde F-16 på grunn 
av ikkje føresette sprekkdanningar og enkelte 
IKT-system førte med seg strenge tverrpriorite-
ringar allereie tidleg i budsjettåret. I tillegg gjorde 
høg dollarkurs at Forsvaret fekk over 200 mill. 
kroner i auka valutautgifter. Operativ aktivitet blei 
skjerma i balanseringa, noko som mellom anna 
har ført til ei forskyving av vedlikehald og investe-
ringar. Avsetningane til operasjonar i Afghanistan 
er redusert noko raskare enn føresetnadene i 
langtidsplanen, og dette har gitt økonomisk hand-
lingsrom til å styrke Cyber-forsvaret, spesialstyr-
kane, aktivitetar i Sjøforsvaret og Luftforsvaret 
med til saman 170 mill. kroner. Utviklinga over 
mange år har vist at ressursane knytte til drift og 
vedlikehald av nye høgteknologiske våpensystem 
ikkje har vore tilstrekkelege. Dette har særleg 
gått ut over vedlikehald, kjøp av reservedelar, opp-
bygging av beredskapslager og dermed den ope-
rative tilgangen til styrkane. Sjølv om 2015 har 
hatt eit tilfredsstillande driftsresultat, opplever 
sektoren ein underliggande risiko sett mot lang-
siktig bærekraft og måloppnåing i perioden 2013–
2016. Dette er ein utfordring regjeringa sin nyleg 
framlagte langtidsplan for perioden 2017–2020 
varetek. 

3.3.3 Interne prosessar

Forsvarleg forvaltning og styring av verksemda

Forsvarleg styring og forvalting av verksemda er 
ein føresetnad for forbetring i forsvarssektoren. 
Dette arbeidet har høg merksemd i styringsdia-
logen Forsvarsdepartementet har med Forsvaret, 
og i styringa internt i etaten. Det omfattande og 
langsiktige arbeidet med å forbetre styringa og 
forvaltinga av tildelte ressursar i Forsvaret blei 
ført vidare i 2015.

Det er ein uttalt ambisjon for forsvarssektoren 
å unngå merknader frå Riksrevisjonen. Dette krev 
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forbetring på område der svakheter er avdekte, 
men også tiltak for å unngå feil i framtida. For-
svarssjefen sin milestolpeplan for forsvarleg for-
valting har vore ein viktig reiskap i oppfølginga av 
tiltak som er sette i verk mellom anna for å unngå 
merknader. Arbeidet har halde fram med å gi for-
betringar i 2015. Målsettinga er å legge til rette for 
god oppgåveløysing gjennom systematisk oppbyg-
ging av kompetanse og rutinar for og etterleving 
av intern kontroll.

Organisasjon og styrkestruktur 

Hæren heldt fram med si modernisering av mate-
riell. Det blei ikkje gjort store endringar i base- og 
støttestrukturen i 2015. Arbeidet med å moderni-
sere og vidareutvikle infrastrukturen til grense-
vakta heldt fram. Brigade Nord har hatt ei positiv 
utvikling gjennom auka bemanning, stor merk-
semd på beredskapsarbeid og dei fellesoperative 
øvingane. Brigade Nord heldt fram med omstil-
linga av Panserbataljonen til å bli ei eining med be-
tre reaksjonsevne, som kan reagere hurtig i nord.

Organisasjonen til Sjøforsvaret inkludert Kyst-
vakta blei ført vidare i 2015. 

Utviklinga av framtidig basestruktur for Luft-
forsvaret heldt fram i 2015. 332-skvadron i Bodø 
blei lagd ned som F-16-skvadron i 2015 og føre-
buinga til å bli den første skvadronen med F-35 på 
Ørland starta opp. Kampflyberedskap med F-16 
(QRA) blei utført frå Bodø. Dei to første F-35 flya 
blei teke imot av Noreg og vert nytta til opplæ-
ringsføremål i USA. Luftforsvarets utdanningsin-
spektorat blei lagd ned og oppgåvene overførde til 
Luftforsvarsstaben. Det er ved utgongen av 2015 
tatt imot fem NH90-helikopter som det blei gjort 
prøving og opplæring for på Bardufoss. Det blei 
gjennomførd testing av systema og nokre opera-
sjonar med NH90 for Kystvakta. Moderniseringa 
av luftkommando- og kontrollstrukturen heldt 
fram. Det nye kommando- og kontrollsystemet 
Air Command and Control System (ACCS) som 
blei installert på Sørreisa i 2014 er fortsatt under 
testing og evaluering. 

Heimevernet blei i 2015 ført vidare med elleve 
distriktsstabar og nærvær i alle landsdelar. Styr-
kane har blitt vidareutvikla for å korte reaksjons-
tida og lette mobiliseringa. Etableringa av Sjø-
heimevernet som ein integrert del av heimeverns-
distrikta heldt fram.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fort-
sette arbeidet med å effektivisere og modernisere 
logistikkverksemda for å tilpasse leveransane til 
behova i den operative strukturen. FLO støtta 
også Forsvaret sine einingar i internasjonale ope-

rasjonar. Det blei i 2015 vedteke at investerings-
staben og dei fem kapasitetsdivisjonane i FLO 
skulle skiljast ut og bli ein del av den nye etaten 
Forsvarsmateriell som blei etablert 1. januar 2016.

Cyberforsvaret førde i 2015 vidare leveransar 
og aktivitet på same nivå som i 2014. Dei heldt 
fram arbeidet med effektiv informasjonsutveks-
ling for å støtta felles situasjonsforståing, og auka 
tempo og presisjon i kommandokjeda. 

Forsvarets sanitet førde vidare leveransar og 
aktivitetar for å støtte Forsvaret sine operative 
behov. Arbeidet med utvikling av dei felles sanitet-
styrkane heldt fram. Avviklinga av Troms militære 
sjukehus blei fullført.

Materiell og infrastruktur

Materiellinvesteringar 

Materiellinvesteringane i Forsvaret skal med-
verke til å tilpasse den framtidige strukturen til 
oppgåver og utfordringar, og betre den eksiste-
rande strukturen der dette er naudsynt. Omfanget 
av og framdrifta i investeringane blir tilpassa dei 
gjeldande økonomiske rammene og struktur-
planane.

Alle dei tildelte midlane i 2015 under kapittel 
1760, post 45, inkludert meirinntekter, blei om-
sette. Status og framdrift i dei einskilde materiell-
prosjekta i kategori 1 er omtalte under prosjekta i 
del I, kapittel 4 Investeringar.

Dei største materiellinvesteringane til Hæren i 
2015 var pansra køyrety (IVECO og CV-90) med 
tilhøyrande delsystem, fjernstyrte våpenstasjonar 
og kommando-, kontroll- og informasjonssystem. 

Dei største materiellinvesteringane til Sjøfor-
svaret var utbetalingar til dei nye fregattane, inn-
kjøp av nye sjømålsmissilar (NSM), samt oppgra-
dering av ubåtar.

Dei største materiellinvesteringane til Luftfor-
svaret var oppgradering av F-16 kampfly og NA-
SAMS II, oppdatering av sensorar for militær luft-
romsovervaking. I tillegg blei oppgraderingspro-
sjekta P7186 Elektrooptisk og infrarødt sensor-
system og P7189 Flyoppdatering førte vidare for 
P-3 maritime overvakingsfly.

I 2015 blei dei to første F-35 kampflya levert. 
Saman med to fly som etter planen skal leverast i 
2016 skal desse nyttast til trening av norske flyg-
arar i USA. Treninga med F-35 er i gong og den 
første norske flygaren flaug F-35 i november 2015. 
Ved handsaminga av Innst. 489 S (2012–2013) til 
Prop. 136 S (2012–2013), slutta Stortinget seg til 
leveranseplanen for hovudanskaffinga av flya. I 
tråd med denne planen har Stortinget til no gjeve 
fullmakt til å tinge til saman 28 F-35. Trinn 3 i ut-
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viklinga av det norske missilet Joint Strike Missile
held fram, og den første vellukka slipptesten, i 
arbeidet med å kvalifisere missilet for integrasjon 
på F-35, er gjennomført.

Innanfor soldatsystema var dei største materi-
ellinvesteringane knytte til beskyttingsutstyr for 
soldaten, som vestar som beskyttar mot eld frå 
handvåpen, vernedrakter for CBRN og vidare inn-
føring av personlege våpen. 

Innanfor området informasjonsinfrastruktur 
var dei største investeringane knytte til lands-
dekkande fiberinfrastruktur, nye samhandlingste-
nester, avgjerdsstøtte til Kystvakta, oppgradering 
av taktiske radioar i Hæren samt nye transporta-
ble kommunikasjonsmodular. Innanfor etable-
ringa av eit felles integrert forvaltingssystem blei 
det førebudd for innføring av første del av 
logistikkprosjektet.

Dei største investeringane innanfor logistikk-
området var knytte til bygginga av nytt logistikk- 
og støttefarty og til oppgradering av søke- og påvi-
singspanservognene for CBRN-middel. Investe-
ring innanfor ingeniørmateriell til bruk på 
vegaksar og flyplassar heldt fram. Det blei også 
nytta investeringsmidlar til ulike typar logistikk- 
og køyretymateriell til Forsvaret. Det blei i tillegg 
nytta investeringsmidlar både til geografisk kart-
legging og sanitetsmateriell. 

Nybygg og nyanlegg 

Prosjekta for å legge til rette for innføring av 
NH90-helikoptra, som omfattar etableringa av 
helikopterbase på Bardufoss og helikopter-
detasjement på Haakonsvern, har hatt stor fram-
drift i 2015. Desse prosjekta skal være ferdige i 
2016. Vidare blei fleire prosjekt på Bardufoss 
overleverte i andre tertial i 2015, og er tatt i 
bruk. Dette gjeld kjøkken- og messebygget, in-
frastrukturen og mannskapsforlegninga. Byg-
ginga av den andre av dei to nye stasjonane for 
grensevakta gjekk for fullt i 2015, og stasjonen på 
Jarfjord blir ferdig i 2016. I 2015 blei rullebanene 
på flystasjonane til Forsvaret på Andøya og Bodø 
asfaltert. Det er nytta store delar av løyvinga på 
prosjekt for å sikre vilkåra for framtidig bruk av 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Dette er arbeid 
med reguleringsplaner, støy, kulturminner mv.. 
Vidare er deler av tildelinga nytta til å gjennom-
føre ENØK-prosjekt i Forsvarets bygg. I 
desember 2015 blei Forsvarets første null-energi-
bygg, som er bygd på Haakonsvern, overlevert. 
Eit nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell på 
Rena blei også ferdig i 2015. I 2015 har det vore 

store utbetalingar i prosjekt for å etablere den 
nye kampflybasen på Ørland. Prosjektet for eit 
nytt skvadronsbygg, vedlikehaldsbygg, hovud-
infrastruktur på basen og rullebane kom i gong.

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeid 

Fellesanskaffinga til NATO av IKT-systemet Air 
Command and Control System (ACCS) til mellom 
anna Air Control Center Recognized Air Picture 
Production Center Sensor Fusion Post (ARS) Sør-
reisa blei ført vidare som eit av dei større pro-
sjekta under fellesfinansierte bygge- og anleggs-
arbeid i 2015. EBA-delen er i all hovudsak fullført, 
men forseinkingar i programvaredelen gjer at pro-
sjektet tidlegast blir ferdig i slutten av 2017. 

Avhending av overskotsmateriell 

Forsvaret avhenda materiell ved sal i 2015 for om 
lag 44,7 mill. kroner. I tillegg blei noko materiell 
avhenda ved vederlagsfrie overføringar, der dette 
var tenleg. 

Forsking og utvikling (FoU) 

FoU-aktivitetane som vert finansierte over for-
svarsbudsjettet er i hovudsak innretta mot tekno-
logi for militære føremål, utvikling av konsept for 
militære operasjonar og støtte av og tilretteleg-
ging for investeringar. Mykje av FoU-innsatsen 
har vore knytt til pågåande og framtidige materiell-
anskaffingar. FoU-aktivitetar utgjer også grunnla-
get for forskingsbasert undervising ved Forsvaret 
sine skular. Forsvarets forskingsinstitutt utfører 
ein vesentleg del av FoU-aktivitetane, og Forsva-
rets høgskole er hovudaktør innanfor forskings-
basert undervisning.

I 2015 var forskingsinnsatsen mellom anna 
retta inn mot å støtte arbeidet med anskaffing av 
nye kampfly og analyser for mogeleg anskaffing 
av ubåtar, IKT-tryggleik, tryggingspolitikk og 
samfunnstryggleik, støtte til vidare utvikling av 
den vedtekne forsvarsstrukturen og bidrag til det 
fagmilitære rådet til forsvarssjefen og i langtids-
planarbeidet. 

Forskingsprosjekta i regi av Forsvarsdeparte-
mentet på HR-området blei førte vidare på nivå 
med 2014. Forskinga var mellom anna retta mot 
forhold knytt til innføringa av allmenn verneplikt 
og støtte til planprosessar innanfor personell og 
kompetanse. Det blei også sett i gong arbeider 
som skal gi kunnskap om innføringa av ny 
personellordning.
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Næringssamarbeid og samarbeid med offentlege 
verksemder nasjonalt og internasjonalt 

Forsvarsdepartementet førte i 2015 vidare regje-
ringa sin aktive politikk for industrisamarbeid 
med leverandørar og offentlege verksemder 
nasjonalt og internasjonalt, i samband med For-
svaret sine investeringar. Dette er naudsynt mel-
lom anna for å vareta nasjonale omsyn til 
tryggleiksinteresser. Næringslivet tok del i alt frå 
kompliserte og integrerte prosessar, til levering 
av enklare materiell, varer og tenester.

Forsvarsdepartementet la fram Meld. St. 9 
(2015–2016) «Nasjonal forsvarsindustriell stra-
tegi» til Stortinget hausten 2015. Meldinga blei 
behandla våren 2016 ved Innst. 185 S (2015–2016). 
Hovudmålet med denne meldinga var å vareta na-
sjonale omsyn til tryggleiksinteresser gjennom å 
oppretthalde og utvikle vidare ein internasjonalt 
konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Strate-
gien skal sikre eit godt samarbeid mellom for-
svarssektoren og forvarsindustrien basert på for-
svarssektoren sine behov for kostnadseffektive 
leveransar av materiell og tenester. Eit av dei bær-
ande prinsippa i samarbeidet er tidleg dialog mel-
lom aktørane, som vil bli ført vidare gjennom eta-
blerte møteplassar. Strategien fører vidare det 
nære samarbeidet mellom forsvarssektoren, for-
skingsmiljøa og industrien innanfor prioriterte 
teknologiske kompetanseområde. Strategien fast-
held at nasjonale tryggingsinteresser og Forsva-
rets behov er førande for forsvarssektoren sine 
materiellanskaffingar. Det er lagt til grunn at 
anskaffingane skal baserast på prinsippet om kon-
kurranse og ikkje-diskriminerande likebehand-
ling så lenge nasjonale tryggingsinteresser ikkje 
skaper behov for unntak. Strategien legg til grunn 
at Noreg i aukande grad vil samarbeide med 
andre statar om anskaffing av forsvarsmateriell. 
Vidare legg strategien til rette for tydelege og 
stabile rammevilkår for eksportaktiviteten til 
norske bedrifter. Ordninga med støtte frå 
styresmaktene til marknadsføring og industri-
samarbeid er vidareført. 

3.3.4 Menneske, læring og utvikling 

Haldningar, etikk og leiing (HEL)

Arbeidet med haldningar, etikk og leiing (HEL) 
blei ført vidare i 2015. Dei tre pilarane for arbeidet 
har vore dei formelle oppdraga til etatane, verdi-
grunnlaget for heile sektoren og for kvar etat, og 
dei lokale handlingsplanane. Arbeidet har såleis 
både strategiske og meir lokale sider. Det har 

vore arbeidd med å integrere HEL-perspektivet i 
dagleg drift, mellom anna i form av dilemma-
trening og faglege samlingar i ulike einingar. 
Etisk råd for forsvarssektoren brukte 2015 til å be-
søke etatar og einingar, og adresserte i tillegg 
etiske dilemma når det gjeld droner og autonome 
våpen, ny militærordning og totalforsvaret. Til 
dømes drøfta rådet det etiske og folkerettslege 
skiljet mellom sivile og militære ved bruk av kon-
trahering. Senter for integritet i forsvarssektoren 
(SIFS) heldt fram som NATO sin faglege leveran-
dør av kurs og seminar på området integritetsbyg-
ging og anti-korrupsjon. Ukraina har vore eit 
fokusområde i 2015. 

Mobbing og seksuell trakassering

Mobbing og seksuell trakassering fekk mykje 
merksemd i 2015. Vernepliktsundersøkinga tydde 
på at det framleis var høg førekomst av mobbing 
og trakassering, men at det var noko lågare enn 
året før. Det blei sett i gong ny forsking på områ-
det, i regi av FFI. I tillegg har anna forsking frå 
FFI følgt desse områda over fleire år. Leiarar i For-
svaret har hatt stor merksam på mobbing og tra-
kassering, og mellom anna har likestillingskonfe-
ransen til forsvarssjefen, i 2015 og tidlegare år, 
ført til å betre kunnskapen og kompetansen om-
kring kjønn. 

Veteranar

Regjeringa sin oppfølgingsplan «I tjeneste for 
Norge» som blei lagt fram 26. august 2014 har 
som mål å vidareutvikle det forpliktande samar-
beidet mellom Arbeids- og sosialdepartementet 
(ASD), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet (BLD), Helse- og omsorgsdepartemen-
tet (HOD), Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet (KMD), Justis- og beredskapsdeparte-
mentet (JD), Utanriksdepartementet (UD) og 
Forsvarsdepartementet (FD). Samarbeidet mel-
lom departementa vert vurdert som avgjerande 
for å vareta samfunnet sitt felles ansvar for å aner-
kjenne personell som har gjort teneste på vegner 
av Noreg, og familiane deira. Tiltaka i planen blei 
sette i verk i 2015, men ikkje alle er sluttførte. Det 
er framleis utfordringar knytte til kompetanse om 
mogelege konsekvensar av tenesta og til samar-
beid mellom ulike tenesteytande sektorar. Regje-
ringa sin oppfølgingsplan rettar søkelyset mot 
kommunane sitt ansvar og rolle, mellom anna 
gjennom ein årleg nasjonal veterankonferanse. 
Samarbeidet med veteran- og arbeidstakarorgani-
sasjonane er ein viktig del av prosessen. 
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Det nordiske samarbeidet på veteranområdet 
har hatt fokus på verdsetting av veteranar og deira 
familiar og på forsking på området.

70-årsjubileet for frigjeringa av Noreg gav 
høve til å vise respekt og takksemd overfor våre 
veteranar frå andre verdskrigen. Krigen omfatta 
alle samfunnssektorar og heile befolkninga. Alle 
som gjorde motstand mot okkupasjonsmakta 
medverka i den endelege sigeren. 

Regjeringa utarbeidde ei eiga minnemedalje 
som blei gitt til dei som gjorde ein innsats, enten 
på militær eller sivil side. Regjeringa hadde fem 
prioriterte arrangement i 2015: Holocaustdagen 
27. januar, angrepet på Noreg 9. april, frigjerings- 
og veterandagen 8. mai, frigjeringa av Narvik 28. 
mai og Kongen sin tilbakekomst til Noreg 7. juni, 
alle med deltaking frå regjeringa. Forsvarsmi-
nisteren deltok på 13 markeringer i inn- og utland.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

For å nå Forsvaret sine HMS-mål blir det utarbeidd 
årlege HMS-handlingsplanar. Forsvarsdepartemen-
tet legg vekt på eit inkluderande arbeidsliv med eit 
lågt sjukefråvær og med helsefremmande tiltak. 
Forsvaret har vore ein IA-bedrift i mange år. Det 
blei arbeidd med å etablere og sette i gong rutinar 
som fortløpande sikrar balanse mellom oppgåver 
og ressursar. Dette gjerast for å redusere overtids-
belasting, ulukker og skadar. Kompetanseoppbyg-
ginga er viktig for å sikra gode haldningar og vare-
taking av arbeidsgivaransvaret. Eit felles HMS-
styrings- og rapporteringssystem (HMS i FIF) er 
utvikla og blei implementert, for mellom anna 
yrkesrelatert skade og sjukdom. 

Forsvaret hadde i 2015 eit godt rus- og sjølv-
mordsførebyggande arbeid. Det gjennomførast i 
tillegg regelmessige medarbeidarundersøkingar 
med konkrete oppfølgingstiltak. Informasjon om 
HMS og dialog med dei tilsette gjennomførast på 
alle nivå i heile organisasjonen. Det vert arbeidd 
aktivt med å vidareutvikle ein godt fungerande 
verneorganisasjon (FHAMU), med aktive verne-
ombod og lokale Arbeidsmiljøutval. HMS-arbeidet 
i Forsvaret blir tett følgd opp ved HMS-revisjonar 
ved utvalte einingar. Det er høgt trykk på HMS-
arbeidet i alle ledd i organisasjonen, mellom anna 
bygging av HMS-kompetanse i militær utdanning.

Personellstruktur 

Ved utgongen av 2015 var kvinnedelen blant mili-
tært tilsette i Forsvaret på 10,5 pst.. Det var ein 
auke på 0,3 pst. samanlikna med 2014. På sivil side 
var kvinnedelen 33 pst., som året før. Samla sett 

var kvinnedelen i Forsvaret på 17 pst., om lag som 
i 2014. Kvinnedelen på militær side var høgast 
blant kontraktbefal, der han var på 20 pst., og 
lågast på nivået brigader/flaggkommandør, der 
han var på 4 pst.. Det fanst ingen kvinnelege gene-
ralløytnant/viseadmiral eller general/admiral. På 
befalsskulane gjekk kvinnedelen ned frå 24,5 pst. i 
2014 til 16,1 pst. i 2015. Dette er utvikling over eit 
år, og er såleis kortsiktig. Den store auken i kvin-
nedelen har såleis kome i førstegongstenesta. 
Dette er, vel å merke, før allmenn verneplikt for 
kvinner og menn blei innført. Dei første som kjem 
under ny ordning vil tenestegjere frå og med 2016. 
Trenden med at fleire kvinner frivillig søker seg til 
Forsvaret har vara over fleire år. Denne utviklinga 
kan legge til rette for ein høgare kvinnedel blant 
dei tilsette om nokre år. 

På slutten av 2015 hadde Forsvaret 17 227 års-
verk. Det langsiktige arbeidet med endring av per-
sonellstrukturen heldt fram i 2015, og vil bli ført 
vidare i 2016 med fokus på implementering av 
militærordninga og allmenn verneplikt.

Figur 3.6 Utvikling i årsverk i Forsvaret, 
gjennomsnitt for året

Gjennomgåande hadde Forsvaret i 2015 ein til-
fredsstillande kompetansestruktur, sjølv om det 
på nokre område blei rapportert om manglar. I 
produksjonsstrukturen gjeld dette særskilt innan-
for personellgrupper med ansvar for klargjering 
av fly og farty for trening og operasjonar samt be-
manning av Heimevernet og Forsvaret sin sanitet. 
Forsvaret har kontinuerleg merksemd på kompe-
tanseplanlegging med tiltak for å styrka rekrutte-
ringa til utsette område.

Eit system for kompetansestyring nådde ein 
milestolpe i oktober 2014 då HRM i FIF blei sett i 
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drift, men det er ennå mange utfordringar å 
arbeide vidare med i 2016. Det har særleg vore 
utfordringar knytt til modul for vernepliktsforval-
tinga, men også på funksjonalitet knytt til dispone-
ringsprosessen. 

Søkinga til utdanning var generelt sett mykje 
god i 2015. Talet på verva var omtrent det same 
som året før.

Kvinner, fred og tryggleik

I februar blei handlingsplanane til regjeringa om 
kvinner, fred og tryggleik 2015–2018 lansert. Dei 
fire hovudområda for norsk satsing er fredspro-
sessar og fredsforhandlingar, internasjonale ope-
rasjonar, fredsbygging og humanitære kriser. For 
Forsvaret inneber dette ei rad med oppdrag, med 
hovudvekt på operativ planlegging, gjennom-
føring og evaluering. Arbeidet har starta med å 
konkretisere og utføre oppdraga. I tillegg til foku-
set på operasjonar, er det sett i verk tiltak for å 
styrke kompetansen når det gjeld kjønnsperspek-
tivet i operasjonar. Innføringa av allmenn verne-
plikt for begge kjønn i 2016 er eit bidrag som på 
sikt kan betre kjønnsbalansen i dei militære styr-
kebidraga. Handlingsplanen har såleis ført til ein 
ny giv på dette fagområdet.

Auka kvinnedel i operative einingar og styrke-
bidrag til internasjonale operasjonar er eit sat-
singsområde i regjeringa sin handlingsplan om 
kvinner, fred og tryggleik 2015–2018. Dette er ei 
langsiktig satsing. Kvinnedelen vil variere, og kan 
ikkje samanliknast frå år til år, ettersom ulike 
einingar reiser ut frå eit år til eit anna. I nokre 
einingar er det fleire kvinner enn i andre. Når det 
gjeld kvinner i operative einingar, var det i 2015 
fokus på pilotprosjektet med kvinnelege jegerar i 
Forsvarets spesialstyrkar. Eit anna oppdrag i 
handlingsplanen er fleire kvinnelege leiarar i in-
ternasjonale operasjonar. Dette er eit langsiktig 
arbeid. I 2015 var ein av FN sine militære styrke-
sjefar ei norsk kvinne. Ho var den første kvinne-
lege styrkesjefen i ein FN-operasjon nokon sinne.

Militærordninga

I april 2015 godkjente Stortinget ein ny mili-
tærordning som skal erstatte den gjeldande befals-
ordninga og ordninga for verva personell. Hen-
sikta er å styrke erfaringsbasert kompetanse og 
den operative evna. Den nye ordninga inneber til-
setting av militært personell som offiserar, befal, 
grenaderar og konstablar i staden for yrkesbefal, 
avdelingsbefal, kontraktsbefal og spesielle katego-
riar befal og verva. Tilsettingslengda (til 35 eller 

60 år) vil bli avgjort av kompetanse og ikkje kva 
tilsetningsforhold ein har. Det er forhandla fram 
tilpassingar i lønn for spesialistane.

Den nye ordninga vil dermed gi to ulike karri-
erevegar. Ein som sikrar at dei som ønskjer ei 
horisontal karriere får mogelegheit til det, og ein 
som legg til rette for vertikal karriere for offiserar.

Forsvarsdepartementet har på bakgrunn av 
Stortingets vedtak utarbeida retningslinjer for per-
sonellforvaltninga i forsvarssektoren som gir 
føringar for den nye ordninga.

I 2015 blei førebuingane til den nye ordninga 
gjennomførte. Nye grader er utarbeidd for dei nye 
spesialistane. Ordninga omfattar også eigen profe-
sjonsutdanning og fagutdanning for spesialistar. 
Rammene for desse kursa har blitt etablerte, og 
prøvekurs har vore gjennomført. 

Eit fåtal offiserar og befal blei i 2015 tilsette 
som spesialistar som ein prøveordning, for å bidra 
i førebuingane som Forsvaret gjennomfører. Ord-
ninga blei innført frå 1. januar 2016 og skal være 
ferdig implementert innan 2020.

Verneplikta 

Behovet til Forsvaret er styrande for talet på ver-
nepliktige som blir kalla inn til og avtener første-
gongsteneste. I 2015 hadde Forsvaret behov for å 
kalla inn 8 076 soldatar til teneste. Totalt 22 093 
kvinner og menn blei klassifiserte som teneste-
dyktige på sesjon i 2015. Av desse var 7 600 kvin-
ner. Talet på kvinner som har møtt til sesjon har 
auka mykje dei siste åra, og har ein auke på om 
lag 3,0 pst. frå 2014 til 2015. 

Det møtte totalt 8 740 personar til teneste i 
2015, der 1 421 var kvinner (17,6 pst.). Dette er 
ein auke frå 2014 då talet var 1 618 kvinner (16,0 
pst.). Første dag av utdanninga hadde Forsvaret 
8 151 mannskap til militær opplæring, og av dei 
var 1 364 kvinner. Det totale fråfallet i 2015 var på 
589 personar. Fråfallsprosenten under første-
gongstenesta var dermed 6,7 pst. (4,0 pst. for 
kvinner). Dette er ein betydeleg nedgang frå 
2014, då fråfallsprosenten var på 17,6 pst. 
(5,5 pst. for kvinner). Av mannskapa som møtte 
til førstegongsteneste i 2015, fullførde 7 741 tene-
sta, av dei 1 279 kvinner (16,5 pst.). Det var ein 
auke på 4,3 pst. frå 2014. 

Forsvaret er den største lærebedrifta i Noreg 
med 616 lærlingar i 2015, fordelt på 31 ulike lære-
fag. Talet på lærlingar var omlag som i 2014, med 
ein svak nedgang på om lag 1,0 pst. frå 2014. Talet 
på lærlingar har likevel i 2014 og 2015 vore det 
høgste på mange år. Kvinnedelen av lærlingane 
var 23,4 pst., noko som er ein auke frå 2014 
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(21,8 pst.). I 2015 bestod heile 97,6 pst. av lærlin-
gane fagprøva (96,9 pst. i 2014). 

1. juni 2012 blei siviltenesta lagt ned. Dette 
førde til ein auke i talet på søknader om fritak. I 
2014 søkte 275 vernepliktige om fritak, og 237 søk-
nader blei løyvd. For 2015 var den samla mengda 
204 søknadar, og 174 blei løyvd. Samanlikna med 
2014 er det ein samla nedgang på 71 søknadar.

I 2015 blei 3 204 vernepliktige overførte til dis-
ponering og teneste i Heimevernet, 562 til Sivilfor-
svaret og ingen til Politireserven. 

Regjeringa fremja 14. oktober 2014 ein lovpro-
posisjon for Stortinget om innføring av allmenn 
verneplikt. Lovendringane trådde i kraft 1. januar 
2015. Noreg er dermed det første NATO-landet 
som gir både menn og kvinner lik plikt til å verna 
om interessene til staten, verdiar og territorium. 
Frå og med 2015 er alle norske kvinner som er 
fødd i 1997 og seinare vernepliktige, og dei første 
vernepliktige kvinnene vil møta til teneste somma-
ren 2016. For å sikre ein god innføring av allmenn 
verneplikt, rapporterte Forsvaret på dei fem prio-
riterte områda i ein gjennomføringsplan.

Revisjon av tryggingsloven

Forsvarsdepartementet har sidan 2011 arbeidd 
med revisjon av tryggingsloven, jf. omtale i Prop. 
1 S (2014–2015) og Prop. 1 S (2015–2016). I 2015 
oppnemnde regjeringa eit utval som skal kome 
med forslag om nytt lovgrunnlag for førebyg-
gande nasjonal tryggleik (tryggingsutvalet). Ut-
valet skal levere ein rapport i form av ein NOU i 
løpet av hausten 2016. Regjeringa har dessutan 
ført vidare arbeidet med forslag til einskilde 
endringar i den tryggingsloven som gjeld i dag. 

Revisjon av personellovene

I 2014 sette Forsvarsdepartementet i verk arbei-
det med ein heilskapleg revisjon av lov 29. juli 
1953 nr. 28 om Heimevernet, lov 17. juli nr. 29 om 
verneplikten og lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvars-
personell. Våren 2015 sende Forsvarsdepartemen-
tet forslag til ny lov om verneplikt og teneste (for-
svarsloven) på vanleg høyring. Forsvarsdeparte-
mentet sitt forslag var å slå saman dei tre lovene 
og lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militær-
teneste grunna overtydingar. Lovforslaget samla 
alle lovene som regulerer verneplikt og teneste i 
Forsvaret, og fritak for teneste i Forsvaret. Lovar-
beidet har tatt del i prosjektet «Klare lover for inn-
byggerne». Føremålet med lovarbeidet har vore å 
gjere regelverket lettare tilgjengeleg og språkleg 
oppdatert, og samstundes sikre større legitimitet.

3.4 Kulturverksemda i forsvars-
sektoren 

Forsvaret si eining for kultur og tradisjon har 
bidrege til å gjere 75-års minnet for angrepet på 
Noreg til ei verdig markering og 70-års minne 
etter frigjeringa av Noreg til ei fest for heile 
nasjonen. 

Forsvarsmuseet opna i samsvar med planen ei 
utstilling om det tyske overfallet i 1940, samt ei ut-
stilling med Krigskorset som tema.

Forsvarets musikk gjennomførde i 2015 opp-
drag for å dekke Forsvaret sitt behov. I dette inn-
går å utføre oppdrag for kongehuset, Stortinget 
og regjeringa, og å oppretthalde den militære 
musikktradisjonen. Forsvarets musikk har også i 
2015 gjennomført ulike arrangement i det offent-
lege rom. 

3.5 Forsvarsrelaterte organisasjonar 

Forsvarsdepartementet tildeler driftsstøtte og 
prosjektstøtte til forsvarsrelaterte frivillige organi-
sasjonar og verksemder. Dette blir gjort for å sti-
mulere sivilsamfunnet til aktivitet som fremmer 
kunnskap og merksemd om norsk tryggings- og 
forsvarspolitikk, eller som støttar opp om Forsva-
ret sine oppgåver. For 2015 var posten på om lag 
53 mill. kroner. 

I 2015 fekk 11 organisasjonar driftsstøtte. I til-
legg kan organisasjonar og verksemder med for-
svarsrelaterte prosjekt søke om prosjektstøtte. 
Tidlegare har både Forsvarsdepartementet og 
Forsvaret tildelt midlar til organisasjonar som 
arbeider for å synleggjera, ta i vare og heidre vete-
ranar. Forvaltingsansvaret for tilskottsmidla til ve-
teranrelaterte verksemder blei frå budsjettåret 
2015 delegert til Veteranavdelinga i Forsvarssta-
ben. Årsrapport med oversikt over tildelingar for 
2015 ligg på heimesida til Forsvarsdepartementet. 

3.6 Forsvarsbygg, Nasjonalt 
tryggingsorgan og Forsvarets 
forskingsinstitutt

3.6.1 Forsvarsbygg 

Verksemda til Forsvarsbygg spenner over alle 
aspekt knytt til utvikling, drift og avhending av 
eigedomar, bygg og anlegg i forsvarssektoren. 
Dette omfattar også varetaking av dei nasjonale 
festningsverka. 

Forsvarsbygg har i 2015 arbeidd målretta med 
å betre evna til forsvarleg forvalting, og dei har 
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vist gode resultat. Forsvarsdepartementet har tett 
dialog med Forsvarsbygg, og følger opp at For-
svarsbygg held fram å prioritere god internkon-
troll og styring av verksemda.

Det var i 2015 ei betring i tilstandsgraden for 
dei nasjonale festningsverka, medan tilstandsgra-
den i den ordinære porteføljen viste ein svak tilba-
kegong frå året før. Utviklinga i det berekna beho-
vet for ei oppgradering dei siste fem åra viser ein 
svak betring. Samla sett viser utviklinga i til-
standsgrad og behovet for ei oppgradering at til-
standen for sektorens bygningsmasse har vore 
stabil over tid.

Festningane står i hovudsak fram som godt ved-
likehaldne anlegg. Det blei gjennomført vedlike-
hald, utvikling og fornying for nær 80 mill. kroner i 
2015, og det er registrert ei klar betring i tilstands-
graden. 3,3 millionar menneske besøkte dei 14 fest-
ningane i 2015. Det var ein auke frå 2014.

Investeringsverksemda i Forsvarsbygg er 
omtala under punkt 3.3.3 Interne prosessar – Mate-
riell- og infrastruktur.

Forsvarsbygg sitt nasjonale kompetansesenter 
for beskyttelse og sikring av statleg eigedom, 
bygg og anlegg hadde i 2015 ei auke i oppdrag på 
3,0 pst. mot kundar utanfor forsvarssektoren sa-
manlikna med året før. Sal av tenester har auka 
med 76,0 pst. sidan senteret blei etablert i 2012.

Dei auka pensjonsutgiftene i Forsvarsbygg blei 
i 2015 dekka inn ved at einskilde planlagde 
investeringsprosjekter ikkje blei gjennomførte. 
Forsvarsbygg er plassert i premiekategori «Fiktive 
fond» for utrekning av pensjon i Statens pensjons-
kasse. Ordninga inneber at Forsvarsbygg er ekspo-
nert for renterisiko, og at pensjonsutgiftene der-
med mellom anna svingar med utviklinga i finans-
marknaden.

Forsvarsbygg tok i 2015 over forvaltinga av 
bustad- og kvartertenestene frå Forsvaret. Der-
med fekk leietakarane berre ein aktør å halde seg 
til, noko som legg til rette for eit betre butilbod til 
det personellet som kjem inn under ordninga. For-
svaret har framleis full råderett over bustader og 
kvarter som ein personalpolitisk reiskap.

I 2015 hadde Forsvarsbygg eit nettoresultat frå 
avhending og sal av eigedom på 154 mill. kroner. 
Dette var noko høgare enn budsjettkravet. 

3.6.2 Nasjonalt tryggingsorgan 

Både langtidsplanen for forsvarssektoren for 
2013–2016 (Prop. 73 S (2011–2012)) og stortings-
meldinga om samfunnstryggleik (Meld. St. 29 
(2011–2012)), løfta fram rolla til Nasjonalt tryg-
gingsorgan (NSM) som eit sentralt sektorovergri-

pande direktorat for vern av informasjon og infra-
struktur av verdi for samfunnskritiske og andre 
viktige samfunnsfunksjonar. Oppfølginga av lang-
tidsplanen innebar auka ambisjonsnivå for NSM i 
2015, særskilt innanfor handtering av hendingar, 
objekttryggleik, tilsyn, kompetanse og løysingar 
til informasjonstryggleik.

NSM blei i 2015 utvikla vidare som direktorat 
for å synleggjera leveransar og legge til rette for 
betre samhandling mellom alle aktørar innanfor 
fagfeltet. For verksemder underlagde tryggings-
lova sitt verkeområde har dette også vore positivt 
for evna deira til å førebygge og handtere tryg-
gingstruande hendingar. 

NSM utarbeidde i 2015 ei eiga risikovurde-
ring, «Risiko 2015». Rapporten peikte på 
aukande risiko for at sentrale kritiske funksjonar, 
samfunnsviktig infrastruktur, skjermingsverdig 
informasjon og menneske blir råka av spionasje, 
sabotasje, terror og andre alvorlege handlingar. 
Utviklinga er forårsaka av ei rekke faktorar, frå 
teknologisk utvikling og manglande sikring til 
tryggingspolitiske endringar og nye truslar. 
Samstundes er sårbarheitene store. Fordi sam-
funnet blir stadig meir digitalisert og bunde 
saman av datanettverk, blir sektorane meir inn-
byrdes avhengige av kvarandre. Dette er trender 
NSM peika på i «Sikkerhetsfaglig råd» som blei 
gitt til forsvars- og justisstyresmaktene i septem-
ber 2015. Rapporten «Helhetlig IKT-risikobilde» 
blei levert i oktober 2015. Disse tre rapportane 
gir samla og kvar for seg innsikt i tryggings-
tilstanden i Noreg. I tillegg bidrar NSM til den 
årlege risiko- og trusselvurderinga som Politiets 
tryggingsteneste, NSM og Etterretningstenesta 
utarbeidde i fellesskap.

NSM avdekka i 2015 alvorlege sårbarheiter i 
norsk kritisk infrastruktur. Døgndrift på Noreg 
sitt nasjonale senter for handtering av alvorlege 
dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og 
informasjon (NorCERT) har gjort det mogeleg å 
oppdage og handtere dataangrep. Det totale talet 
på saker var høgare i 2015 enn i 2014, sjølv om 
talet på alvorlege dataangrep har blitt noko redu-
sert. Dette skyldast mellom anna at hendingane 
har auka i kompleksitet og at NorCERT har gjort 
ei tydelegare prioritering av bistand til handtering 
av kvar sjølvstendige hending. 

NSM har ei sentral rolle som rådgjevar og rett-
leiar for verksemder med skjermingsverdige 
objekt som skal tryggast. Etterspurnaden etter 
slike rettleiingstenester er stor. NSM styrkte i 
2015 arbeidet med rådgjeving og rettleiing om 
trygging av skjermingsverdige objekt. Arbeidet 
med å identifisera skjermingsverdige objekt har 



56 Prop. 1 S 2016–2017
Forsvarsdepartementet
truleg gitt betre tryggleik ved fleire verksemder, 
og auka merksemd om tryggleik i fleire sektorar i 
samfunnet.

Tilsyn er ei viktig oppgåve for NSM. NSM har 
betra tilsynskapasiteten, og gjennomførde om 
lag dobbelt så mange tilsyn i 2015 som i 2014. 
NSM førte vidare i 2015 arbeidet med forbetring 
og utvikling av tilsynsmetodikken for å betre kva-
liteten og effektiviteten i gjennomføringa. Ved å 
gjennomføre fleire tilsyn har NSM fått eit betre 
grunnlag for å vurdere tryggingstilstanden, og 
for å gi råd om tiltak for å betre denne. NSM har 
gjennomført fleire forskings- og utviklings-
prosjekt som mellom anna skal medverke til å 
trygge samfunnsverdiar ved å utvikle tryggings-
tiltak.

Personelltryggleik har over tid vore ei stor ut-
fordring for NSM. Fleire kompliserte saker har 
over tid medført lengre sakshandsamingstid for 
tryggleiksklarering. I 2015 reduserte NSM køen 
av saker til saksbehandling etter at det i 2014 opp-
sto fleire utfordringar ved innføring av nytt da-
tasystem for klareringssaker. Arbeidet med 
tryggleiksklarering har hatt høgste prioritet for å 
komma på rett nivå. 

Auken i førespurnader og stor etterspurnad et-
ter foredragshaldarar frå NSM har halde fram i 
2015. Kurssenteret for førebyggande tryggleik 
blei vidareutvikla i 2015. NSM arrangerte også i 
2015 ein tryggleikskonferanse med mange del-
takarar.

3.6.3 Forsvarets forskingsinstitutt 

Omsettinga til Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) i 
2015 var på 877,6 mill. kroner, nær 19 mill. kroner 
høgare enn året før. Basistildelinga, som i 2015 ut-
gjorde 21 pst. av FFI sine inntekter, finansierer 
grunnlagsstudium og forskingsstrategiske pro-
gram. I 2015 utgjorde oppdragsforskinga om lag 
76,5 pst. av FFI sitt samla aktivitetsnivå. Oppdraga 
blei gitt innanfor eit breitt spekter av fag- og kom-
petanseområder, mellom anna knytte til framskaf-
fing av nytt materiell og forvaltingsoppdrag til 
Forsvarsdepartementet. Forvaltingsoppdraga om-
fatta støtte til industrisamarbeid og deltaking i 
internasjonale vitskapelege og teknologiske fora, 
mellom anna representasjon for Noreg i forskings-
program og forskingssamarbeid knytt til NATO 
sin Science and Techology Organisation. Samarbei-
det med European Defence Agency (EDA) blei i 
2015 oppretthaldt. FFI gav også i betydeleg grad 
råd om val av teknologiløysingar og operasjons-
konsept.

Drifta av dei to FFI-utvikla nano-overvakings-
satellittane AISSat-1 og -2 blei i 2015 overført frå 
FFI til Statsat AS. Andre viktige hendingar i 2015 
var etableringa av eit simulatorlaboratorium ved 
FFI, for å støtte konsept- og taktikkutvikling for 
dei nye F-35 kampflya, og starten på utviklinga av 
ein Unmanned Ground Vehicle (UGV) modell. Ein 
UGV kan mellom anna brukas i farlege situasjo-
nar der det ikkje er ønskeleg å sende inn soldatar. 

Oppdrag frå sivile oppdragsgjevarar i inn- og 
utland utgjorde i 2015 8,1 pst. av aktivitetane ved 
FFI. Det er god kontakt og til dels tett samarbeid 
mellom FFI og relevant norsk industri.
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4  Investeringer

4.1 Overordnet om investeringer i 
forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet har det overordnede 
ansvaret for investeringer i forsvarssektoren. For-
nyelse og modernisering av Forsvarets materiell-
park og eiendom, bygg og anlegg (EBA) er viktig 
og nødvendig for å opprettholde en relevant ope-
rativ evne. Samtidig må kravet om bærekraft, flek-
sibel bruk og gjennomføringsevne på kort og lang 
sikt ivaretas.

Investeringer utgjør en betydelig andel av sek-
torens samlede utgiftsramme. Det er derfor avgjø-
rende med langsiktighet og forutsigbarhet i inves-
teringsarbeidet. Forsvarsdepartementets styring 
av investeringsvirksomheten gjøres i hovedsak 
gjennom etatene Forsvarsmateriell og Forsvars-
bygg. Tett koordinering og samhandling mellom 
disse etatene og Forsvaret, i tillegg til god styring, 
er avgjørende for å legge til rette for nødvendig 
gjennomføringskraft.

Forsvarsmateriell ble etablert i januar 2016 
som et ordinært forvaltningsorgan underlagt For-
svarsdepartementet. Etableringen skal muliggjøre 
sterkere og tettere strategisk styring av investe-
ringer gjennom blant annet kortere styrings- og 
ansvarslinjer. Kjernefunksjonen til Forsvarsmate-
riell er å understøtte Forsvarets operative evne. 
Forsvarsmateriell skal bidra til en kvalitetsforbe-
dring og effektivisering av materiellinvesteringer 
og materiellforvaltning, og sørge for at Forsvaret 
og andre etater får tilgang på ferdigutviklet, kost-
nadseffektivt og sikkert materiell i tråd med ved-
tatte planer. 

Forsvarsbygg, som er et ordinært forvalt-
ningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, 
utøver på vegne av departementet eierrollen for 
forsvarssektorens EBA. Forsvarsbyggs hovedopp-
gaver er å forvalte de statlige eiendommene som 
forsvarssektoren disponerer, gjennomføre inves-
teringer i EBA og avhende EBA som sektoren 
ikke lenger har behov for. Forsvarsbyggs virk-
somhet skal understøtte sektorens primærmål om 
å skape forsvarsevne. Kjernefunksjonen til For-
svarsbygg er å understøtte Forsvarets operative 
evne og beredskap gjennom kostnadseffektive og 

funksjonelle EBA-tjenester og rådgivning. Forvalt-
ning av sektorens EBA gjennomføres som en 
kombinasjon av egenproduserte tjenester og kjøp 
av varer og tjenester i det sivile markedet.

For å kunne bidra til en effektiv bruk av felles-
skapets ressurser, og sikre bredden av kapasiteter 
i Forsvaret, er det avgjørende å ha en nøktern til-
nærming til det materiellet som skal anskaffes. I 
tråd med Prop. 151 S (2015–2016) skal en «godt 
nok»-tilnærming legges til grunn ved kravsetting 
av nye materiellsystemer. Dette vil bidra til lavere 
tidsbruk og anskaffelseskostnad knyttet til de 
enkelte prosjektene. Materiellet som anskaffes 
skal i størst mulig utstrekning være ferdigutviklet. 
Videre skal muligheten for å anskaffe brukt mate-
riell eller tilgjengelig overskuddsmateriell vurde-
res i alle investeringsprosjekter. Der det er hen-
siktsmessig og tjener norske interesser skal det 
søkes å etablere flernasjonalt samarbeid med 
allierte og partnere. Dette gjelder både ved utvik-
ling og kjøp.

Investeringsprosjektene i forsvarssektoren 
deles i to kategorier. Kategori 1-prosjekter, som er 
forsvarssektorens største og viktigste investerin-
ger, og kategori 2-prosjekter, som er mindre i om-
fang, og som normalt ikke omtales i budsjettpro-
posisjonen. Kategori 1-prosjektene legges frem 
for Stortinget for godkjenning, og senere ved 
eventuelle vesentlige endringer. Forsvarssektoren 
deler også prosjektene inn i to typer investerings-
prosjekter, EBA-prosjekter og materiellinveste-
ringsprosjekter. 

Materiellinvesteringsprosjekter med en kost-
nadsramme (P85) over 500 mill. kroner defineres 
som kategori 1-prosjekter. I tillegg kan enkelte 
prosjekter med en kostnadsramme under 
500 mill. kroner fremmes for Stortinget dersom 
de er av spesiell karakter. Forsvarsdepartement 
har til nå fremmet alle EBA-investeringsprosjekter 
med en kostnadsramme (P85) over 100 mill. kro-
ner for godkjenning av Stortinget. Med virkning 
fra Prop. 1 S (2015–2016), har Forsvarsdeparte-
mentet lagt frem EBA-prosjekter med kostnads-
rammer som også inneholder kostnader til innred-
ning. Innredning omfatter møbler og annet inven-
tar, storkjøkken, lagerutrustning, verkstedutrust-
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ning, IKT-systemer og målmateriell. Dette medfø-
rer at flere prosjekter i porteføljen vil ha en 
kostnadsramme over 100 mill. kroner. Regjerin-
gen foreslår å øke grensen for å legge frem pro-
sjekter for beslutning av Stortinget til 200 mill. 
kroner. Dette er et effektiviseringstiltak, som vil 
gjøre det mindre ressurskrevende å igangsette 
eller endre prosjekter uten forsinkelser, og vil øke 
evnen til omstilling og effektivisering i forsvars-
sektoren.

Prosjektporteføljen i sektoren er organisert i 
fem ulike programområder, med ett område for 
EBA og fire områder for materiell. I tillegg er det 
etablert egne programmer for kampfly og nye 
ubåter. Innenfor det enkelte programområdet vil 
omsetningen variere fra år til år i takt med at noen 
prosjekter avsluttes og nye igangsettes. Det vil 
også bli brukt midler på tilrettelegging for frem-
tidige investeringer. Dette omfatter blant annet ak-
tiviteter som internasjonalt materiellsamarbeid, 
forskning og utvikling og utarbeidelse av doku-
menter som grunnlag for beslutning om eventuell 
igangsetting.

For å sikre god utnyttelse av ressursene for 
materiellinvesteringer, planlegger Forsvarsdepar-
tementet, basert på erfaring til porteføljens frem-
drift, med en investeringsportefølje som er noe 
større enn tildelingen. Størrelsen på den såkalte 
overhøyden vurderes ut fra usikkerheten i gjen-
nomføringen av porteføljen. Usikkerheten påvir-
kes av en rekke faktorer som valuta, utviklings-
utfordringer, leverandørforsinkelser, faktisk 
bevilgning og teknologisk utvikling i løpet av pro-
sjektløpet. Forsvarsdepartementet vil, som en del 
av sin styring, fortløpende vurdere og gjennom-
føre helhetlig tverrprioritering og tilpasning 
innenfor sektorens samlede prosjektportefølje.

Regjeringen vil, slik det fremgår av Prop. 151 S 
(2015–2016), iverksette en særskilt utredning av 
landmakten. Regjeringen kommer tilbake til Stor-
tinget med en helhetlig anbefaling. I påvente av 
konklusjonen til landmaktutredningen og den 
politiske behandlingen av denne, skal Hæren i all 
hovedsak videreføres som i dag, men etableringen 
av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger 
igangsettes. Enkelte av investeringsprosjektene 
som er omtalt i dette kapitlet kan bli vurdert på nytt 
i sammenheng med denne utredningen.

I løpet av budsjettåret kan det bli nødvendig å 
endre leverings- og betalingsplaner i det enkelte 
prosjekt. Anslåtte utbetalinger i 2017 er basert på 
estimater, og vil kunne bli justert gjennom bud-
sjettåret. Kostnadsrammen for det enkelte pro-
sjekt oppjusteres årlig i henhold til priskompensa-

sjonen. Endringer i rammen for prosjektene som 
følge av priskompensasjon og valutaendringer 
håndteres av Forsvarsdepartementet.

4.2 Flernasjonale programmer i NATO 

De to viktigste flernasjonale programmene i Alli-
ansen som Norge nå deltar i er luftbåren bakkeo-
vervåking (NATO Alliance Ground Surveillance, 
AGS) og luftbåren tidlig-varsling og kontroll 
(NATO Airborne Early Warning and Control, 
NAEW&C).

NATO AGS ble vedtatt på toppmøtet i Chicago 
i 2012, og omfatter anskaffelse av fem ubeman-
nede fly av typen Global Hawk og bakkebaserte 
støttesystemer. Disse skal eies, driftes og opere-
res av NATO i fellesskap. Hovedbasen for styrken 
vil bli lagt på Sicilia. Systemet vil gi alliansen en 
fremtidsrettet evne til å overvåke store landområ-
der fra stor høyde og med lang rekkevidde. Norge 
er blant 15 NATO-land som deltar i anskaffelsen, 
mens alle medlemslandene vil bidra til drift og 
vedlikehold når alliansen tar systemet i bruk. Pro-
duksjonen av de ubemannede flyene går etter pla-
nen, og første fly har gjennomført vellykkede 
prøveflyginger. Programmet er imidlertid noe for-
sinket på grunn av omfattende og tidkrevende ar-
beid knyttet til dokumentasjon av flydyktighet og 
formell sertifisering av flyene. Målet om at AGS 
settes i drift i 2017 ligger fast, men utfordringene 
krever aktiv oppfølging av leverandøren, NATOs 
programkontor (Alliance Ground Surveillance 
Management Agency, NAGSMA) og den italienske 
sertifiseringsmyndigheten.

NAEW&C er et nøkkelelement i alliansens 
felles integrerte luftforsvar. I over 30 år har den 
stående NATO-eide styrken av 17 avanserte over-
våkingsfly og tilhørende støttesystemer gitt til-
gang på nødvendig varslings- og kontrollkapasitet. 
Programmet består i dag av 16 medlemsland, her-
under Norge. For å tilpasse styrken til reduserte 
driftsrammer blir antall fly redusert til 14. Moder-
niseringen av flyenes radar og cockpit for å imøte-
komme operative behov fram mot 2025 nærmer 
seg slutten. Det er imidlertid behov for å forlenge 
levetiden i ytterligere ti år, og et konkret forslag til 
en avsluttende oppgraderingspakke skal etter pla-
nen forelegges NATO-landene i 2017. NATOs råd 
har iverksatt en utredning av alliansens fremtidige 
behov for en varslings- og overvåkningskapasitet 
etter 2035. Et av alternativene er at dette kan gjen-
nomføres som et fellesprosjekt der alle medlems-
landene deltar.
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4.3 Industrielt samarbeid

For å styrke den nasjonale verdiskapingen fører 
regjeringen en aktiv og sammensatt næringspoli-
tikk. Totalt investerer Forsvaret årlig for om lag 12 
mrd. kroner i materiell, og gjennomfører i tillegg 
omfattende kjøp av varer og tjenester fra norsk 
næringsliv. Det er derfor viktige næringspolitiske 
aspekter knyttet til Forsvarets virksomhet.

Regjeringen la i Meld. St. 9 (2015–2016) frem 
ny nasjonal forvarsindustriell strategi der ram-
mene for forsvarssektorens samarbeid med for-
svarsindustrien trekkes opp. Strategien vil bidra 
til å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser og til å 
opprettholde og videreutvikle en internasjonalt 
konkurransedyktig forsvarsindustri. Stortingets 
behandling av Innst. 185 S (2015–2016) til Meld. 
St. 9 (2015–2016) viste at det er bred oppslutning 
om regjeringens engasjement rundt forsvars-
industriens rammebetingelser.

Regjeringen legger til grunn at samarbeidet 
med industrien skal ta utgangspunkt i Forsvarets 
behov for materiell og tjenester, og baseres på 
kostnadseffektive løsninger. Særlig vil samarbei-
det til teknologiområder av særlig betydning for 
Forsvaret prioriteres. FoU-innsatsen vil bli priori-
tert mot de samme områdene. Det er en målset-
ting at norsk forsvarsindustris mulighet til å vinne 
frem i utenlandske forsvarsmarkeder skal styrkes. 
I denne sammenheng vil det i enkelte tilfeller 
være nødvendig å benytte krav om industrielt 
samarbeid som et særlig virkemiddel i forbindelse 
med Forsvarets anskaffelser fra leverandører i ut-
landet.

Foruten industrisamarbeidet knyttet til anskaf-
felsen av F-35, ble det i 2014 godskrevet samar-
beidsprosjekter for om lag 3,3 mrd. kroner mel-
lom utenlandsk industri og 48 norske bedrifter fra 
15 fylker. De fleste av bedriftene som er involvert i 
dette industrisamarbeidet er små eller mellom-
store.

4.4 Kampflyanskaffelsen – status og 
fremdrift

Stortinget har så langt gitt bestillingsfullmakt til å 
anskaffe 28 F-35 kampfly med nødvendig tilleggs-
utstyr og tjenester. Flyene er satt i bestilling gjen-

nom det flernasjonale partnerskapet, som også 
har inngått kontrakter for anskaffelsen av de 22 
første norske flyene.

De fire første norske flyene, som er i USA for 
treningsformål, er nå levert. Av de seks første fly-
ene i hovedanskaffelsen vil tre fly komme til 
Norge i 2017, mens tre fly vil benyttes midlertidig 
som treningsfly i USA så lenge konverteringsut-
dannelsen av norsk personell foregår. Deretter 
forventes det at seks fly leveres til Norge årlig inn-
til anskaffelsen er fullført. 

Utdanningsvirksomheten er i rute. De første 
norske flyinstruktørene er ferdig utdannet, og del-
tar i treningen av flygere både fra Norge og andre 
partnernasjoner ved Luke Air Force Base. Det før-
ste kullet med norske teknikere startet utdannin-
gen i USA sommeren 2016.

Byggeaktiviteten på Ørlandet pågår for fullt, 
slik at Luftforsvaret kan starte sin trening med F-
35 fra basen i 2017, oppnå initiell operative evne 
(IOC) i løpet av 2019 og videre full operative evne 
(FOC) i 2025.

I det flernasjonale partnerskapet jobbes det nå 
med å etablere den globale understøttelsesløsnin-
gen som er nødvendig for å operere flyene både 
under trening og operasjoner.

Det samlede kostnadsbildet

Kampflyprogrammets oppdaterte usikkerhetsana-
lyse følger utviklingen i det samlede kostnadsbil-
det for anskaffelsen av F-35, og danner grunnlaget 
for styring og budsjettering av programmet.

De største usikkerhetselementene som kan gi 
kostnadsvekst i programmet er vekslingskurs mot 
amerikansk dollar (USD) og prisusikkerhet knyt-
tet til valg av luftmålsmissiler med lang rekke-
vidde. Det flernasjonale partnerskapet har for-
handlet frem gode kontrakter med leverandørene 
og iverksatt en rekke initiativer for å redusere 
kostnadene i produksjonen. Dette har redusert 
kontraktsfestede flypriser i forhold til det som var 
forventet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til de 
årlige produksjonsvolumene av fly, noe som kan 
gi konsekvenser for enhetsprisene, men denne 
usikkerheten er redusert, da produksjonsantallet 
nå er så høyt at prisen blir mindre følsom for ytter-
ligere endringer.
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Figur 4.1 Utvikling av vekslingskurs mot amerikanske dollar

Kilde: Norges bank

Da kampflyanskaffelsen ble vedtatt, gjennom be-
handlingen av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 
73 S (2011–2012), var det tatt hensyn til at veks-
lingskursen mot USD i investeringsperioden ville 
variere. Det ble lagt til grunn en forventning om 
en gjennomsnittlig vekslingskurs på 6,47 kroner 
for perioden. Om denne vekslingskursen legges 
til grunn også i dag, viser usikkerhetsanalysen en 
redusert kostnad for anskaffelsen av F-35 som 
følge av gjennomførte forhandlinger og kostnads-
reduserende tiltak i programmet. Legger man 
analysens markedsberegning av vekslingskursen 
mot USD på 8,59 kroner til grunn for hele investe-
ringsperioden, ville forventet kostnad øke til 80,2 
mrd. kroner. Dette er over prisjustert styringsmål, 
men innenfor prisjustert kostnadsramme. Siden 
kampflyprogrammet startet sine anskaffelser med 
tilhørende utbetalinger i 2012, har vekslingskur-
sen mot dollar variert, slik at programmet har 
gjort utbetalinger både over og under den forven-
tede vekslingskursen fra 2012. Dette vises i figu-
ren nedenfor og er en usikkerhet Forsvarsdepar-
tementet må forholde seg til basert på økonomire-
glementets prinsipp om selvassuranse i staten.

Innføring av nettoføringsordningen for mer-
verdiavgift i statlig sektor innebærer at merver-

diavgift knyttet til anskaffelse av F-35 ikke belas-
tes Forsvarsdepartementets budsjetter, men i ste-
det føres på et sentralt budsjettkapittel. I fastsettel-
sen av kostnadsrammen for kampflyanskaffelsen 
ble det lagt til grunn at anskaffelse av blant annet 
simulatorer til militær bruk ikke ville bli merver-
diavgiftspliktig, siden simulatorer til sivil bruk al-
lerede er fritatt for merverdiavgift. For å sikre rik-
tig sammenlikningsgrunnlag, vil de samme forut-
setninger legges til grunn ved rapporteringen av 
kostnadene, som de som var lagt til grunn da kost-
nadsrammen ble godkjent i 2012. Forslaget til be-
vilgning i 2017 inneholder ikke merverdiavgift. 

Da vekslingskursen fortsatt er forventet å vari-
ere, fastholdes kampflyanskaffelsens styringsmål 
på 71,5 mrd. kroner. Dette bygger på at de 
endringene i vekslingskursen som er observert i 
investeringsperioden så langt er innenfor de ver-
dier som må betraktes som normale. Skulle frem-
tidige usikkerhetsanalyser vise at det blir nødven-
dig med en justering av kostnadsbildet for pro-
grammet, vil regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget om dette. Differansen mellom kostnads-
rammen P-85 og styringsmålet P-50 utgjør 
prosjektets usikkerhetsavsetning.
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7707 Joint Strike Missile

Utviklingsprosjektet for Joint Strike Missile (JSM) 
trinn 3, som Stortinget behandlet i Innst. 278 S 
(2013–2014) til Prop. 98 S (2013–2014), har pågått 
siden høsten 2014. Prosjektet skal ferdigstille ut-
viklingen av JSM og klargjøre missilet for integra-
sjon på F-35. Det omfatter blant annet slipptesting 
av et mindre antall missiler for å kvalifisere missi-
lets luftdyktighet før selve integrasjonen på F-35 

gjennomføres. Etter at den første slipptesten av 
missilet fra fly i april 2015 ble avbrutt, er det nå 
gjennomført to slipptester fra fly i USA, og en 
tredje test er planlagt innen utgangen av 2016. På 
bakgrunn av resultatene fra de første slipptestene 
er det identifisert behov for justeringer i missilet. 
Følgelig må man gjennomføre flere slipptester 
enn opprinnelig forutsatt, noe som øker risikoen 
for at testprogrammet vil ta lengre tid enn plan-
lagt.

Forskning og utvikling

Utgiftene forbundet med Forsvarsdepartemen-
tets FoU-aktiviteter knyttet til nye kampfly med 
baseløsning dekkes over kapittel 1761, post 45. En 
vesentlig del av FoU-aktivitetene er direkte knyt-
tet til gjennomføringen av materiellprosjekter og 
våpenutvikling. Aktivitetenes innretning og om-
fang følger derfor av de investeringsbeslutninger 
som treffes.

Industrisamarbeid i kampflyprogrammet

Regjeringen legger stor vekt på opprettholdelsen 
og videreutviklingen av samarbeidet mellom 
norsk og amerikansk industri knyttet til anskaffel-
sen av nye F-35 kampfly. Målsettingen for samar-
beidet er over tid å sikre nasjonal verdiskaping i 
samme størrelsesorden som flyenes anskaffelse-
skostnad gjennom levetiden. Dette beløpet utgjør 
om lag halvparten av rammen for hele F-35-pro-
grammet.

I samarbeid med norsk industri har regjerin-
gen gjennom mange år arbeidet for å etablere et 
langsiktig industrisamarbeid med USA. Det er 
krevende for norsk industri å få adgang til det 
amerikanske forsvarsmarkedet. Dette gjelder 
også F-35-programmet, blant annet fordi indu-
strien i de øvrige partnernasjonene kun får kon-
kurrere om utvalgte komponenter og del-
systemer. Hvilke komponenter og systemer det 
gjelder bestemmes i betydelig grad av de ameri-
kanske fly- og motorleverandørene.

Industrisamarbeidet blant partnernasjonene 
har siden begynnelsen basert seg på prinsippet 
om «best value», der industrien i partnernasjonene 
må konkurrere om utvalgte oppdrag innenfor 
rammen av programmet. Konseptet er valgt for å 
sikre lavest mulig levetidskostnad for F-35. 
Norges deltakelse i utviklingsfasen har gitt norsk 
industri anledning til å konkurrere om delepro-
duksjon til fly og motor, og har så langt gitt kon-
trakter til en verdi av om lag 2,9 mrd. kroner. Det 
pågår løpende forhandlinger, og det foreligger et 

Tabell 4.1 Formålstabell

(i mill. kr)

Område Prisjustert 
kostnadsramme

(P-85)

Prisjustert 
styringsmål 

(P-50)

Akkumulerte 
fullmakter

Nye kampfly med utrustning 81 632 71 533 55 869

Tabell 4.2 Kategori 1-prosjekter

Formål/prosjektbetegnelse Kostnadsramme 
(post 45)

Forventet 
gjenstående 

1. jan 2017

Anslått 
utbetaling 2017 

(post 45)

7707 Joint Strike Missile – Utvikling trinn 2  1 189 189 0

7707 Joint Strike Missile – Utvikling trinn 3  4 419 2 436 552 
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betydelig potensial for inngåelse av nye kontrak-
ter med de amerikanske leverandørene etter 
hvert som produksjonen øker.

Forsvarsdepartementet har, som orientert om i 
Prop. 73 S (2011–2012), etablert et eget program 
for å bidra ytterligere til å styrke norsk industris 
konkurransekraft inn mot utvikling og produksjon 
av delkomponenter spesifikt til F-35. Programmet 
ble etablert med en varighet på fire år (2012–2015) 
og en samlet økonomisk ramme på 50 mill. kroner. 
Det var i juni 2016 gitt tilsagn om prosjektstøtte for 
om lag 48 mill. kroner fordelt på 16 bedrifter. 

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at 
både JSM og APEX (25 mm kanonammunisjon) 
blir integrert i F-35. Stortinget har, ved behandlin-
gen av Innst. 278 S (2013–2014) til Prop. 98 S 
(2013–2014), gitt sin tilslutning til gjennomføring 
av JSM utvikling trinn 3. Dette vil medføre at del-
takelsen fra norsk industri i programmet utvides 
betydelig. Også 25 mm kanonammunisjon fra 
Nammo er sikret integrering i utviklingsfasen av 
F-35. Disse industriprosjektene skaper betydelige 
ringvirkninger blant underleverandørene til de to 
selskapene.

Det er således lagt et godt grunnlag for at 
kampflyanskaffelsen over tid skal kunne møte den 
samlede målsettingen om nasjonal verdiskaping. 
Dette forutsetter at norsk forsvarsindustri fort-
setter å være konkurransedyktig. Det lange tids-
perspektivet i en så stor anskaffelse, og den meget 
skarpe og omfattende konkurransen med andre 
lands forsvarsindustri, gjør at det fortsatt knytter 
seg usikkerhet til hvorvidt det endelige omfang av 
kontrakter norsk industri vil klare å konkurrere 
seg til.

Også når det gjelder understøttelse av F-35, 
foreligger det betydelige industrielle mulighe-
ter. Sammen med de europeiske partnerne arbei-
der Forsvarsdepartementet med å få på plass 
samarbeidsløsninger for understøttelse av flyet i 
Europa. Målsettingen er at norsk industri skal 
være med å konkurrere om fremtidige vedlike-
holdsoppdrag. Tidlige leveranser av kampfly til 
Norge bidrar til å styrke norske bedrifters 
posisjon med tanke på understøttelsesoppdrag. 
AIM Norway AS vant i 2014 frem som en av tre 
bedrifter i Europa som vil kunne utføre vedlike-
hold på motoren til F-35. Dette viser at norsk in-
dustri får annerkjennelse for kvaliteten og kom-
petansen de kan levere. Vedlikeholdskapasiteten 
for F-35-motoren skal gradvis bygges opp i takt 
med økende antall operative fly globalt. Det er 

forventet at Tyrkia vil etablere Europas første 
motordepot med en initiell kapasitet i 2018. 
Norge og Nederland forventes å etablere motor-
depot etter hvert som vedlikeholdsvolumet øker. 
AIM Norway AS har ambisjoner om å etablere 
sitt depot tidlig, for å posisjonere bedriften for 
den forventede veksten i antall operative fly i 
Europa.

Utover motorvedlikeholdet bygges det også 
opp kapasitet for å ivareta komponentvedlike-
hold i takt med at flyene settes inn i operativ 
drift. Norske bedrifter er med og konkurrerer 
om disse kontraktene. Det er ventet at de første 
kontraktene tildeles mot slutten av 2016. F-35 
skal vedlikeholdes på en annen måte enn for-
gjengeren F-16. Selve F-35 flyet skal sjelden bort 
fra basen for vedlikehold. Når en komponent av 
F-35 trenger vedlikehold, byttes denne og sendes 
til et sentralt verksted mens flyet får en ny kom-
ponent, så flyet kan benyttes til å løse Forsvarets 
daglige oppdrag i trening, øving og beredskap.

Status i det flernasjonale F-35-programmet

Det flernasjonale F-35-programmet har samlet 
sett god fremdrift både med hensyn til utvikling 
og i antall leverte fly. Det er hittil levert over 180 
fly, og det er ventet at den årlige flyproduksjonen 
vil dobles innen 2018. US Air Force, US Navy og 
US Marine Corps så vel som Australia, Neder-
land, Storbritannia, Norge og Italia, har mottatt 
sine første fly. I løpet av det siste året har også 
Danmark bekreftet sin anskaffelse av F-35 med 
leveranse fra 2021. US Marine Corps oppnådde 
initiell operativ evne sommeren 2015, da deres 
første skvadron ble erklært stridsklar. US Air 
Force oppnådde tilsvarende initiell operativ evne 
med sin første skvadron i august 2016. Den 
italienske fabrikken for produksjon og vedlike-
hold av F-35 (FACO) har nå levert sine første fly, 
som er tatt i bruk som del av det flernasjonale 
treningssamarbeidet på Luke Air Force Base i 
USA.

Flere land utenfor partnerskapet, herunder 
Japan, Israel, og Sør-Korea, har bekreftet at de vil 
anskaffe F-35. I tillegg vurderer flere andre en 
fremtidig anskaffelse av flyet. De første flyene for 
Israel og Japan er nå ferdigprodusert. Disse 
anskaffelsene understøtter den planlagte produk-
sjonsøkningen, og samlet planlegges det fortsatt 
med en total produksjon av mer enn 3 000 fly i tre 
versjoner.
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4.5 Investeringer i materiell og 
eiendom, bygg og anlegg

Materiellinvesteringene i 2017 rettes inn mot den 
strukturen som er foreslått i Prop. 151 S (2015–
2016). Den foreslåtte bevilgningen for 2017 er i all 
hovedsak knyttet til godkjente prosjekter med på-
gående leveranser.

Innfasingen av F-35 vil stå sentralt i 2017 med 
betydelige utbetalinger i forbindelse med anskaf-
felsen av de nye kampflyene. Også innenfor EBA 
vil en betydelig andel av bevilgningen i 2017 prio-
riteres til gjennomføring av investeringsprosjekter 
som er nødvendige for kampflybasen på Ørland. 
Videre er store deler av den resterende bevilgnin-
gen planlagt benyttet til prosjekter i de tre nordlig-
ste fylkene, med hovedvekt på investeringer i 
Indre Troms. Det gjennomføres flere prosjekter 
knyttet til fornyelse og til økt behov for boliger og 
forlegning.

Nye prosjekter for godkjenning vil presenteres 
med en kostnadsramme som inneholder alle nød-
vendige tiltak for å realisere prosjektets mål, uav-
hengig av tiltakenes finansieringskilde (kapittel 
og post). Det betyr at et materiellprosjekt kan 
inneholde et eller flere EBA-tiltak, samtidig som 
EBA-prosjekter kan inneholde materiellanskaffel-
ser. Prosjektene vil bli kategorisert utfra hvilken 
andel som er størst: materiell eller EBA.

4.5.1 Nye prosjekter for godkjenning

Ørland – forlegninger for befal og vervede – trinn 2

Gjennom behandlingen av Innst. 388 S (2011–
2012) til Prop. 73 S (2011–2012) vedtok Stortinget 
å etablere hovedbasen for Forsvarets nye kampfly 
på Ørland flystasjon. Det ble også vedtatt å flytte 
Luftforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern 
og basesett til Ørland. Disse endringene inne-
bærer at det er behov for å tilpasse tilbudet av 
bolig og kvarter til befal og vervet personell på 
Ørland. En kartlegging av status på eksisterende 
forlegninger sett opp mot fremtidig behov har av-
dekket at antallet kvarter må økes med ca. 150. 
Opptrapping av kvartertilbudet planlegges gjen-
nomført over flere trinn tilpasset personellplanen 
ved Ørland flystasjon og tilgjengelige investe-
ringsmidler for EBA. Gjennom behandlingen av 
Innst. 353 S (2015–2016) til Prop. 110 S (2015–
2016), vedtok Stortinget gjennomføring av et pro-
sjekt for etablering av den ene nye forlegningen 
for befal og vervede på Ørland. Prosjektet, beteg-
net som trinn 1, omfatter etablering av 50 små 
kvarter, og er planlagt ferdigstilt høsten 2017.

Prosjekt for nye forlegninger for befal og 
vervede på Ørland trinn 2 omfatter etablering av 
to nye forlegningsbygg med totalt 70 små kvarter. 
Tolv av kvarterene er universelt utformet. De to 
forlegningsbyggene bindes sammen av ett bygg 
som inneholder felles- og servicerom. Byggene 
plasseres i tilknytning til forlegningen i trinn 1, 
som er i nærheten av eksisterende befalsfor-
legninger og spisemessen på Ørland flystasjon. 
Prosjektet vil bidra til å gi et godt og fleksibelt 
botilbud for befal og vervede mannskaper på 
Ørland, og støtter opp under Forsvarets boligstra-
tegi. Prosjektet planlegges ferdigstilt sommeren 
2018. Resterende behov for kvarter på Ørland 
planlegges ivaretatt frem mot 2020.

Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en 
kostnadsramme (P85) på 146 mill. kroner, inklu-
dert mva., innredning og en avsetning for usikker-
het. Prosjektets styringsramme (P50) er 135 mill. 
kroner.

Ørland – ytre perimeter

Ørland flystasjon skal etableres som hovedbase for 
Norges nye kampfly, og basen skal etableres for 
operasjoner i fred, krise og væpnet konflikt. Det 
betyr at Ørland flystasjon må være tilrettelagt for at 
kampflyvåpenet kan operere i ulike scenarioer.

Forsvarsbygg har i samarbeid med Forsvarets 
forskningsinstitutt utarbeidet en rapport om hel-
hetlig beskyttelse og sikring av Ørland flystasjon. 
Rapporten går ikke inn på beskyttelse og sikring 
av det enkelte objekt, men har en overordnet til-
nærming, og beskriver tiltak utenfor hvert enkelt 
objekt eller funksjon. Disse tiltakene er en for-
utsetning for å kunne oppnå beskyttelse og 
sikring av funksjoner og objekter inne på flystasjo-
nen. 

I konseptet for beskyttelse og sikring av 
Ørland flystasjon er det en rekke tiltak som hen-
ger sammen i et balansert sikringskonsept. 
Helheten er derfor viktig, og det er summen av 
alle grunnsikringstiltakene som gir nødvendig 
sikring og beskyttelse. I det helhetlige konseptet 
er det identifisert behov for å etablere fysiske 
sikringstiltak i form av forsterking av ytre perime-
ter, inkludert hindring av personell og kjøretøyer, 
overvåkingssystem for deteksjon og verifikasjon, 
samt nytt adgangskontrollområde for effektiv og 
sikker kontroll.

Det ytre perimeteret er et dobbelt gjerde 
rundt hele basen. Mellom gjerdene er det et felt 
for deteksjon og en inspeksjonsvei. Videre er det 
en terrengvoll på innsiden av inspeksjonsveien. 
Søndre port er flystasjonens alternative adkomst, 
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og det etableres kontrollområde for kjøretøy 
innenfor porten og avkjøringsfeltet forlenges for å 
gi økt kapasitet til inspeksjon av kjøretøy og per-
sonell før porten.

Det nye hovedadkomstområdet etableres litt 
nord for eksisterende vakt. Det etableres porter 
og plass for kontroll av kjøretøy. Ytre vakt ligger 
umiddelbart etter kontroll/venteområdet og 
består av et vaktbygg, leskur for vaktpostene (skil-
derhus), bommer og rotasjonsporter for ut- og 
innpassering av personell.

Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en 
kostnadsramme (P85) på 484 mill. kroner inklu-
dert mva., innredning og avsetning for usikker-
het. Prosjektets styringsramme (P50) er 394 mill. 
kroner.

Setermoen – ombygging av mannskapskaserner i 
Artillerileiren til forlegning for befal og vervede

En kartlegging av status og fremtidig behov viser 
at det er nødvendig med en vesentlig økning av 
antallet kvarter for befal og vervede mannskaper 
på Setermoen. Det er allerede igangsatt et pro-
sjekt for bygging av 52 nye kvarter i Artilleri-
leiren, som er forventet fullført sommeren 2017. 
Det er videre et behov for ytterligere økning av 
forlegningskapasiteten på Setermoen.

Prosjektet omfatter ombygging av to mann-
skapskaserner i Artillerileiren til 88 kvarter for 
befal og vervede mannskaper. De to kasernenes 
eksteriør og trapperom er vernet. De eksis-
terende seksmannsrommene bygges om, og stør-
relsen på kvarterene er gitt ut fra byggenes eksis-
terende struktur. I tillegg vil det bli bygget en car-
port med parkeringsplasser for biler.

Prosjektet vil, sammen med eksisterende inn-
kvartering, bidra til å gi et bedret tilbud for befal 
og vervede mannskaper på Setermoen. Tilbudet 
bygger opp under Forsvarets boligstrategi og vil 
ivareta behovene på en god måte.

Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en 
kostnadsramme (P85) på 204 mill. kroner inklu-

dert mva., medregnet innredning og en avsetning 
for usikkerhet. Prosjektets styringsramme (P50) 
er 175 mill. kroner.

Huseby leir – mannskapsmesse/kjøkken, utbedring 
av pålegg og mangelfulle løsninger 

Etter nærmere 30 års drift er det registrert et 
betydelig behov for rehabilitering av mannskaps-
messen/kjøkkenet i Huseby leir for å sikre fort-
satt drift og verdibevaring av bygget. Det er behov 
for å gjennomføre tiltak i kjøkkenet, blant annet 
for å lukke mottatte pålegg om utbedringer, og 
redusere risikoen for nye pålegg fra Mattilsynet. 
Videre må bygget tilfredsstille krav til brann-
sikring, el-anlegg, ventilasjon og universell utfor-
ming. Prosjektet omfatter betydelige ombyggin-
ger i eksisterende bygningsmasse, herunder 
blant annet ombygging og omdisponering av kjøk-
ken- og lagerfunksjoner. Videre er det behov for å 
gjennomføre tiltak som sikrer verdibevaring, 
herunder utbedring av bygningsmessige skader 
og tilhørende tekniske systemer. I tillegg gjen-
nomføres oppgradering og utskifting av eksis-
terende ventilasjonsanlegg, inkludert etablering 
av et nytt tilbygg med teknisk rom for ventila-
sjonsaggregater.

Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en 
kostnadsramme (P85) på 110 mill. kroner, inklu-
dert mva., innredning og en avsetning for usikker-
het. Prosjektets styringsramme (P50) er 99 mill. 
kroner.

4.6 Kategori 1-prosjekter – 
godkjenning av endring av omfang 
og kostnadsrammer

Det legges ikke frem forslag om endring av pro-
sjektomfang og kostnadsramme for godkjenning i 
denne proposisjonen.
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4.7 Kategori 1-prosjekter – status og fremdrift 

4.7.1 Materiellprosjekter

0007 Forskningsfartøy

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 7 S (2010–2011) til Prop. 1 S (2010–
2011) og sist endret ved behandlingen av Innst. 
60 S (2011–2012) til Prop. 3 S (2011–2012). 
Prosjektet omfatter bygging av et nytt fartøy til 
overvåking av militær aktivitet, innhenting av in-

formasjon og til militær forskning i nordom-
rådene.

Det nye fartøyet erstatter dagens forsknings-
fartøy F/S Marjata, satt i operasjon i 1995, og som 
opererer i Barentshavet mesteparten av året. 
Fartøyet ble satt i drift i 2016.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 592 mill. kroner.

Tabell 4.3 Kategori 1-prosjekter innenfor materiell

Formål/prosjektnavn Kostnads-
ramme 

Til utbetaling 
2017

Gjenstående 
etter 2017

0007 Forskningsfartøy 1 592 0 58

2513 Logistikk- og støttefartøy 1 874 387 27

2814 Logistikkprosjektet i LOS-programmet i Forsvaret 908 0 14

4019 Bekledning og beskyttelse 773 10 758

5044 Feltvogner til Heimevernet 541 0 536

5050 Hovedkampsystem Leopard 2 2 824 5 2 812

5060 Brukte stridsvogner av typen Leopard 2 1 778 0 370

5436 Kampvogner til Hæren 10 563 1 896 1 191

5439 Landbasert, indirekte ildstøtte 2 200 10 1 415

6027 Nye sjømålsmissiler (NSM) – anskaffelse 4 234 82 429

6086 AEGIS COTS Baseline update 1 312 115 836

6192 Oppgradering av luftvernmissil til Fridtjof  
Nansen-klasse fregatter 1 999 75 1 739

6300 Skjold-klasse MTB 6 252 1 0

6345 Videre oppdatering av Ula-klasse ubåter 1 543 56 514

6370 Mellomløsning Ula-klassen 557 11 546

6401 Erstatning av Stingray Mod 0 2 041 0 773

6615 Nytt ytre kystvaktfartøy 2 812 0 2 812

7102 Nye kortholdsmissiler og hjelmmontert sikte 1 778 0 756

7189 Strukturoppdatering P-3 Orion maritime  
overvåkingsfly 1 144 5 52

7512 F-16 elektronisk krigføringsmateriell 1 217 0 11

7628 Kampluftvern 948 0 948

7660 Enhetshelikopter til Forsvaret 7 247 1 006 2 444

7806 Nye transportfly – anskaffelse 5 426 6 1 027
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2513 Logistikk- og støttefartøy

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 
(2008–2009). Prosjektet omfatter anskaffelse av et 
nytt logistikk- og støttefartøy til understøttelse av 
Forsvarets maritime kapasiteter. Dette vil gi bety-
delig økt operativ tilgjengelighet og evne til tilste-
deværelse over tid. Fartøyet skal også kunne un-
derstøtte andre avdelinger i Forsvaret og samfun-
net for øvrig i beredskapssammenheng. Fartøyet 
vil inngå som en viktig plattform i et moderne og 
alliansetilpasset forsvar.

Det ble i juni 2013 inngått kontrakt med 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) om levering av logistikk- og støttefartøyet.

Det nye logistikkfartøyet er under bygging og 
planlagt levert i begynnelsen av 2017. Det vil være 
operativt i slutten av 2017. Etter levering skal far-
tøyet gjennom omfattende tester i garantiperio-
den. Med innfasing av nytt logistikk- og støttefar-
tøy vil dagens to logistikkfartøyer fases ut. 

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 874 mill. kroner.

2814 Logistikkprosjektet i LOS-programmet i Forsvaret

LOS-programmet i Forsvaret inneholder flere pro-
sjekter for å etablere et felles integrert forvalt-
ningssystem i Forsvaret (FIF). Logistikkprosjek-
tet, som er det tredje og siste store prosjektet i 
programmet, ble godkjent ved Stortingets 
behandling av Innst. S. nr. 317 (2007–2008) til 
St.prp. nr. 55 (2007–2008). Logistikkprosjektet 
skal gi Forsvaret en fullstendig logistikkløsning 
for prosesser innenfor materiellinvestering, konfi-
gurasjonsstyring, vedlikehold og avansert for-
syning. Med denne logistikkløsningen vil forvalt-
ningssystemet bli kalt FIF 3.0. Logistikkprosjektet 
er delt opp i tre delprosjekter for å redusere risiko 
i gjennomføringen og sikre kontroll med gjen-
nomføringen, jf. Stortingets behandling av 
Innst. 490 S (2012–2013) til Prop. 136 S (2012–
2013).

I Prop. 110 S (2015–2016) informerte regjerin-
gen om at de to siste delleveransene vil bli avbe-
stilt og at Logistikkprosjektet vil bli avsluttet etter 
at delleveranse 1 er ferdig.

Første delleveranse av Logistikkprosjektet 
ble satt i drift 4. januar 2016. Dette innebærer ny 
virksomhets- og logistikkløsning, herunder inn-
føring av ny kontoplan slik at Forsvaret tilfreds-
stiller kravene til statlig økonomistyring. Løsnin-
gen vil bli benyttet både i Forsvaret og Forsvars-
materiell.

Selv om løsningen er satt i drift fortsetter ar-
beidet med å legge inn alle materielldata i det nye 
systemet. Dette er data som i dag er lagret i eldre 
systemer og på mange forskjellige formater. Data-
ene må derfor kontrolleres og rettes før de kan 
konverteres inn i den nye løsningen. Dette er et 
omfattende arbeid som vil pågå langt inn i 2017. 
For enkelte materiellsystemer kan innføringen 
komme senere da denne innleggingen må koordi-
neres opp mot annen prioritert operativ virksom-
het. Per 1. august 2016 var ca. 600 materiell-
systemer lagt inn i FIF 3.0.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme 
(post 45) er 908 mill. kroner.

4019 Bekledning og beskyttelse

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 7 S (2013–2014) til Prop. 1 S (2013–2014). 
Formålet med prosjektet er å erstatte og videreut-
vikle beklednings- og beskyttelsesmateriell til 
militært personell i alle forsvarsgrenene og for 
Heimevernets innsatsstyrker. Det grunnleggende 
operative behovet er at Forsvaret har materiell som 
gir personellet tilstrekkelig stridsutholdenhet, 
stridseffektivitet, overlevelsesevne, mobilitet og 
beskyttelse mot ytre påvirkninger og trusler fra 
miljøet under alle operative forhold. Videre skal 
materiellet gi økt beskyttelse ved forbedret kamu-
flasje, og det skal gi personellet forbedret beskyt-
telse av syn og hørsel.

Prosjektet er nå foreslått forlenget med to år til 
perioden 2014–2022 for å spre utbetalingene over 
flere år. Konsekvensen er at fornyelse av bekled-
ning, utrustning, mobilitet og utholdenhet utset-
tes noe, og at materiell må videreføres noe lengre.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
773 mill. kroner. 

5044 Feltvogner til Heimevernet

Heimevernet (HV) har et landsdekkende ansvar 
med hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring 
av militære og sivile objekter. HV skal være til-
gjengelig på kort varsel, slik at enheter med god 
lokalkjennskap kan løse rene militære oppdrag 
eller på anmodning støtte det sivile samfunn ved 
ulykker og større hendelser. HV-områdene må 
følgelig være organisert, utrustet og trent for slike 
oppdrag. Tilgang til relevante kjøretøy gir økt 
mobilitet og er en viktig forutsetning for dette.

HV benytter i dag upansrede feltvogner av 
typen Mercedes-Benz i kombinasjon med innleie 
av sivile kjøretøy. Feltvognene har vært benyttet 
siden 1980-tallet, og har redusert nytteverdi på 
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grunn av stor slitasje over svært mange år. 
Kjøretøyene har passert beregnet levetid, og i til-
legg er flere grunnleggende sikkerhetsmessige 
krav ikke tilfredsstilt, blant annet mangler velte-
bøyler og sikkerhetsbelter for passasjerer i 
bakrom. På grunn av kjøretøyenes alder er det 
en rekke komponenter som ikke lenger serie-
produseres, og som dermed øker vedlikeholds-
utgiftene.

Det er behov for å erstatte den fleksible trans-
portkapasiteten som feltvognene gir. Formålet 
med prosjektet er å anskaffe om lag 360 kjøretøy 
for bruk med vanlig personbilførerkort, samt et 
antall tilhengere. Det søkes inngått rammeavtaler 
for anskaffelsen. For å søke å redusere logistikk- 
og driftskostnadene planlegges det anskaffet 
kommersielt tilgjengelige kjøretøy og tilhengere 
som kan vedlikeholdes ved sivile verksteder i det 
enkelte HV-distrikt.

Med nye kjøretøy vil HV få tilgang til en trans-
portkapasitet som gir høyere driftssikkerhet, 
moderne sikkerhetsløsninger for personellet i 
kjøretøyet og tilfredsstillende fremkommelighet. 
Leveransene planlegges avsluttet innen utgangen 
av 2020.

Prosjektets anbefalte kostnadsramme er 
541 mill. kroner, inkludert usikkerhetsavsetning 
og gjennomføringskostnader. Prosjektets sty-
ringsramme settes til 468 mill. kroner.

5050 Hovedkampsystem Leopard 2

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 337 S (2014–2015) til Prop. 113 S (2014–
2015). Prosjektet skal tilføre Hæren 36 oppgra-
derte stridsvogner av typen Leopard 2. I tillegg 
skal prosjektet levere to vogner for utdanning. 
Løsningen baseres på ombygging av eksisterende 
stridsvogner gjennom å videreutvikle mine- og 
ballistisk beskyttelse, økt ildkraft, nye sensorer og 
digitaliserte systemer.

Hærens Leopard 2 stridsvogner vil uten opp-
gradering nå sin tekniske levealder rundt 2020. 
En rekke av delsystemene i vognen har behov for 
oppgradering eller utskifting. For å kunne opprett-
holde stridsvognene som et effektivt og relevant 
våpensystem for å møte fremtidens konvensjo-
nelle og asymmetriske trusler er moderniserin-
gen helt nødvendig.

Leveransene er planlagt i tidsrommet 2018–
2021. Omfang og fremdrift i prosjektet vil bli vur-
dert i sammenheng med landmaktutredningen 
som er omtalt i Prop. 151 S (2015–2016).

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
2 824 mill. kroner, inkludert mva. og en avsetning 

for usikkerhet. I tillegg kommer prosjektets gjen-
nomføringskostnader på 38 mill. kroner.

5060 Brukte stridsvogner av typen Leopard 2

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2000–2001) til St.prp. nr. 
1 (2000–2001), sist endret ved behandlingen av 
Budsjett-innst. S. nr. 7 (2001–2002) til St.prp. nr. 1 
(2001–2002). Prosjektet omfatter anskaffelse av 52 
brukte stridsvogner av typen Leopard 2 til Hæren 
fra Nederland. Vognene har bedre beskyttelse og 
ildkraft enn de gamle Leopard 1-stridsvognene 
som Hæren tidligere har disponert, og erstatter et 
tilsvarende antall stridsvogner av denne typen. 
Avtalen ble inngått med Nederland i 2001. 
Vognene er levert, og har vært under innfasing fra 
2003. 46 av de 52 vognene skulle tilpasses, og de 
siste seks vognene benyttes som delevogner. Som 
følge av at prosjekt 5050 skal levere 38 vogner vil 
det ikke være formålstjenlig å tilpasse mer enn 
dette antallet i prosjekt 5060.

Det har vært forsinkelser i leveransene av del-
systemer og reservedeler, og verkstedkapasitet er 
blitt prioritert til klargjøring og vedlikehold av 
materiell til bruk i pågående operasjoner. Hoved-
delen av leveransene er fullført og de siste 
vognene planlegges levert i 2016. 

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 778 mill. kroner.

5436 Kampvogner til Hæren

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 387 S (2011–2012) til Prop. 93 S (2011–
2012). Prosjektet omfatter oppgradering og ombyg-
ging av 103 eksisterende stormpanservogner av 
typen CV90 i kombinasjon med en nyanskaffelse av 
vogner. Vognene vil tilføre Hæren økt kapasitet og 
kampkraft, og prosjektet er viktig for den fortsatte 
modernisering og videreutvikling av Hæren.

Prosjektet skal i alt levere 144 CV90 i ulike ver-
sjoner, stormpanservogner, stridsledelsesvogner, 
stormingeniørvogner, oppklaringsvogner, mul-
tirollevogner (bombekaster og transport) og vog-
ner for utdanningsformål. Det skal videre anskaf-
fes blant annet fjernstyrte våpenstasjoner, kom-
munikasjonssystemer og ubemannede strids-
tekniske luft- og bakkefarkoster. Det er hittil 
levert 75 vogner av forskjellige versjoner. Prosjek-
tet planlegges avsluttet i 2020.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
10 563 mill. kroner.
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5439 Landbasert, indirekte ildstøtte

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 
(2008–2009). Prosjektet omfattet anskaffelse av 
inntil 24 selvdrevne artilleriskyts med systemer 
for ammunisjonshåndtering, logistikk og en viss 
mengde presisjonsstyrt ammunisjon og røyk-
ammunisjon til Hæren. De nye skytsene skal 
erstatte eldre artilleriskyts av typen M-109G. 
Anskaffelsen var planlagt gjennomført i samar-
beid med Sverige som hovedaktør og svenske 
BAE Bofors som leverandør. Leveransene var 
planlagt avsluttet i 2013.

På grunn av betydelige forsinkelser grunnet 
forhold hos leverandøren, samt kvalitetsavvik og 
tekniske utfordringer med skyts og ammunisjons-
håndteringssystem har regjeringen tidligere 
besluttet å avslutte kontrakten med leverandøren. 
Forsvaret hadde ikke tillit til at leverandøren ville 
kunne greie å levere et artillerisystem i tråd med 
kontrakten innenfor den tid som var tilgjengelig. 
Regjeringen redegjorde for disse forholdene i 
blant annet Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S 
(2014–2015).

Sverige har valgt å gå videre med anskaffelsen 
og har reforhandlet kontrakten.

Prosessen mot leverandøren og svenske 
myndigheter når det gjelder avslutning av den 
norske delen av kontrakten er fullført. I Prop. 84 S 
(2013–2014) orienterte Forsvarsdepartementet 
blant annet om at arbeidet med å finne alternativer 
til Archer er påbegynt, og at en erstatning for 
M109G-systemet må være på plass innen 2020. 
Vurderingen av alternativer er både tidkrevende 
og omfattende. Det planlegges med at en avkla-
ring om valg av system gjøres i løpet av 2017. Om-
fang og fremdrift vil bli vurdert i sammenheng 
med landmaktutredningen som er omtalt i Prop 
151 S (2015–2016).

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
2 200 mill. kroner.

6027 Nye sjømålsmissiler – anskaffelse

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. S. nr. 287 (2006–2007) til St.prp. nr. 78 
(2006–2007). Prosjektet omfatter anskaffelse av 
nye sjømålsmissiler (NSM) med tilhørende utstyr. 
Disse vil utgjøre Forsvarets hovedvåpen for over-
flatekrigføring på fregattene og korvettene. 
Hovedkontrakt og interim-vedlikeholdskontrakt 
er inngått med Kongsberg Defence & Aerospace 
AS. Missilene er produsert, og det utføres tester 
av missilets kapasiteter og egenskaper. Det er eta-

blert et testfelt i Norge ved Andøya rakettskytefelt 
for å utføre nødvendige operative og tekniske 
tester av missilet. Leveringen av missilene har 
gått i henhold til plan, og de siste missilene ble le-
vert i 2015. Integrasjon av NSM på fartøyene går 
som planlagt.

Det ble gjennomført testskyting i Norge i mai 
2016. Prosjektet vil være ferdig med de siste akti-
vitetene i 2016, og er planlagt avsluttet i 2017.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
4 234 mill. kroner.

6086 AEGIS COTS Baseline Update

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 7 S (2013–2014) til Prop. 1 S (2013–2014). 
Formålet med prosjektet er å opprettholde ytelsen 
til Fridtjof Nansen-klassens våpensystemer ved at 
delsystemer eller komponenter, hvor ukurans vil 
kunne påvirke teknisk tilgjengelighet, skiftes ut. 
På denne måten sikres det at våpensystemet opp-
rettholder sin operative og teknologiske relevans. 
Prosjektet skal oppdatere programvare og proses-
sorkraft, samt gjenanskaffe komponenter som hyl-
levareanskaffelse fremfor nyutvikling.

Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. 
337 S (2014–2015) til Prop. 113 S (2014–2015) at 
prosjektets omfang økes til å omfatte restaktivite-
ter fra prosjekt 6088 Nye fregatter. Det er behov 
for å videreføre og ferdigstille aktiviteter knyttet 
til klargjøring for helikopter, satellittkommunika-
sjon, styre- og fremdriftssystem, radarsystem, 
sensorsystem og elektrisk anlegg. Alle aktivite-
tene er i gang og satellittkommunikasjon er i slutt-
fasen.

Oppdateringen av AEGIS-systemet og restakti-
vitetene fra prosjekt 6088 Nye fregatter er planlagt 
levert i perioden 2015–2020.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er på 
1 312 mill. kroner. I tillegg kommer gjennom-
føringskostnader på 112 mill. kroner.

6192 Oppgradering av luftvernmissil til Fridtjof 
Nansen-klasse fregatter

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 234 S (2013–2014) til Prop. 84 S (2013–
2014). Formålet med prosjektet er å oppgradere 
Evolved Sea-Sparrow Missile (ESSM) for å for-
lenge levetiden til systemet, slik at behovet for 
beskyttelse mot kjente lufttrusler for fregattene 
ivaretas. Kravene til ESSM ble utviklet på 1990-
tallet. Fremtidige, nye og endrede trusler gjør at 
det er behov for oppdateringer og videreutvikling 
av luftvernmissilsystemets ytelse og kapasitet. 
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Oppdateringen og videreutviklingen av ESSM 
gjennomføres i et NATO-samarbeidsprosjekt, 
NATO SEASPARROW Project, som Norge deltar i. 
Prosjektet består i hovedsak av tre tiltak: 1. delta i 
utviklingen, 2. anskaffe nye missiler av typen 
ESSM Block 2, 3. tilpasse fregattenes våpensys-
tem til de nye missilene og forlenge levetiden på 
eksisterende missiler av typen ESSM Block 1.

Anskaffelsen og innfasingen av missilene er 
planlagt til perioden 2021–2025.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er på 
1 999 mill. kroner.

6300 Skjold-klasse missiltorpedobåter

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget ved behandlin-
gen av Innst. S. nr. 11 (2003–2004) til St.prp. nr. 82 
(2002–2003). Prosjektet omfatter anskaffelse av 
fem nye Skjold-klasse fartøy, tilpasning av 
forseriefartøyet KNM Skjold og anskaffelse av 
våpensystemer og løsninger for logistikk og opp-
læring. Serieleveransen av de fem fartøyene ble 
om lag to og et halvt år forsinket på grunn av 
utfordringer hos leverandøren. Fartøyene var opp-
rinnelig planlagt levert i 2008 og 2009. Forsvaret 
fikk kompensasjon for forsinket levering ved å 
motta ytelser som er av stor nytteverdi for Forsva-
ret, og som bedrer fartøyenes operative kapasitet. 
Det ble levert to fartøy i 2010, ett fartøy i 2011 og 
ett i mars 2012. Det siste serieproduserte fartøyet 
ble levert i november 2012, og oppgraderingen av 
prototypefartøyet, KNM Skjold, var ferdig i mars 
2013.

Integrering av sjømålsmissil (NSM) på fartøy-
ene er utført, og installasjon av satellittkommuni-
kasjon (SATCOM) ble sluttført i 2014. Det gjen-
står å rette opp enkelte mindre feil og mangler og 
garantisaker som er planlagt utført innen utgan-
gen av 2016.

Prosjektet vil være ferdig med de siste aktivite-
tene i 2017, og er planlagt avsluttet i 2018.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
6 252 mill. kroner. 

6345 Videre oppdatering av Ula-klasse ubåter

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2008–2009) til St.prp. nr. 
1 (2008–2009), og omfatter oppdatering og opp-
gradering av sensor- og våpensystemer på Ula-
klasse ubåter. Prosjektet skal forbedre sikker-
heten under dykking, navigasjonssikkerheten og 
sikkerheten om bord generelt slik at gjeldende 
krav er i samsvar med nasjonale og internasjonale 
regelverk, og sentrale NATO-krav oppfylles. Pro-

sjektet ble startet opp i 2010, og er planlagt ferdig-
stilt innen 2020.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 543 mill. kroner.

6370 Mellomløsning Ula-klasse ubåter

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 337 S (2014–2015) til Prop. 113 S (2014–
2015), og omfatter oppdateringer og utskifting av 
ukurante deler og anskaffelse av flere reserve-
deler til systemene ombord på Ula-klasse ubåter. 
Dette gjøres for å kunne holde ubåtene teknisk til-
gjengelige frem mot perioden 2025–2028 når nye 
ubåtkapasiteter etter planen vil kunne innføres. 
Mellomløsningen bidrar til at Norge oppretthol-
der en kontinuerlig ubåtkapasitet, og legger til 
rette for innføring av en ny kapasitet. Prosjektet er 
derfor en forutsetning for å realisere en fremtidig 
ubåtkapasitet gjennom nyanskaffelse av ubåter fra 
midten av 2020-tallet.

Prosjektet innebærer en nødvendig oppdate-
ring av fire av dagens seks Ula-klasse ubåter. 
Dette innebærer at det fra 2022 vil være fire ubå-
ter i drift, og at disse gradvis blir erstattet med nye 
ubåter.

Prosjektet vil være ferdig med de siste aktivite-
tene i 2017, og er planlagt avsluttet i 2018.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 557 
mill. kroner.

6401 Erstatning av Stingray Mod 0

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. S. nr. 62 (2007–2008) til St.prp. nr. 22 
(2007–2008), og omfatter anskaffelse av nye 
lettvekttorpedoer. Torpedoene skal kunne benyt-
tes av fregattene, NH90-helikoptre og P-3C Orion 
maritime patruljefly. Kontrakt ble inngått med 
BAE Systems i 2009, og det er også inngått en 
samarbeidsavtale mellom Forsvarets logistikk-
organisasjon og BAE Systems om vedlikehold og 
lagring av torpedoene. Samtlige torpedoer er le-
vert, og de siste torpedoene er levert i en nyere 
konfigurasjon. De først leverte torpedoene vil bli 
oppdatert til samme nivå som de sist leverte. I 
tillegg kommer integrasjon mot NH90. Prosjek-
tet er planlagt avsluttet i 2017.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
2 041 mill. kroner.

6615 Nytt ytre kystvaktfartøy

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 7 S (2013–2014) til Prop. 1 S (2013–2014). 
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Formålet med prosjektet er å anskaffe ett helikop-
terbærende kystvaktfartøy med godkjent isfor-
sterket skrog (isklassing). Fartøyets operasjons-
område skal i hovedsak være i de nordlige havom-
rådene. Skroget på fartøyet må derfor ha en viss 
lengde og utforming for å oppnå god stabilitet, og 
fartøyet må ha evne til å operere under isforhold. 
Dagens Nordkapp-klasse vil nå sin tekniske leve-
alder rundt 2020 etter ca. 40 år i operativ tjeneste.

Ett fartøy skulle anskaffes i prosjekt 6615. De 
resterende fartøyene, som var planlagt erstattet 
som en del av et fremtidig i prosjekt 3049 Erstat-
ning Nordkapp-klassen, se omtale under fremti-
dige prosjekter, tas nå inn som en del av prosjekt 
6615. Det vises her også til omtale av sammen-
slåing av prosjektene i Prop. 151 S (2016–2017).

Revidert prosjekt med tre like fartøyer vil 
senere bli fremlagt Stortinget med ny kostnads-
ramme. I påvente av innfasing av nye fartøyer 
legges det opp til en minimumsløsning for ytter-
ligere levetidsforlengelse av alle tre fartøyene i 
Nordkapp-klassen.

7102 Nye kortholdsmissiler og hjelmmontert sikte

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2001–2002) til St.prp. nr. 
1 (2001–2002). Prosjektet skal anskaffe nye kort-
holdsmissiler og hjelmbasert siktesystem til F-16 
kampfly. Våren 2003 ble det europeiske missilet 
IRIS-T valgt. Missilene skal benyttes med et avan-
sert hjelmbasert siktesystem som inngår i pro-
sjektet. Integrasjon og testing av IRIS-T er gjen-
nomført, og våpenet inngår nå som en del av 
bestykningen på Forsvarets F-16 kampfly. Prosjek-
tet planlegges terminert i 2017.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 778 mill. kroner.

7189 Strukturoppdatering P-3 Orion maritime 
overvåkingsfly

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget ved behandlin-
gen av Innst. S. nr. 226 (2005–2006) til St.prp. nr. 
72 (2005–2006) og endret ved behandlingen av 
Innst. S. nr. 121 (2006–2007) til St.prp. nr. 37 
(2006–2007). Prosjektet omfatter utskifting av vin-
ger og horisontale haleflater på de seks maritime 
overvåkingsflyene. Kontrakt ble inngått i 2007, og 
utskifting av vinger og haleflater på det første flyet 
startet opp i 2009. Etter planen skal siste fly være 
ferdig oppdatert i 2016. Prosjektet planlegges 
terminert i 2017.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 144 mill. kroner.

7512 F-16 elektronisk krigføringsmateriell

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Budsjett-innst. S. nr. 7 (1997–1998) til St.prp. nr. 
1 (1997–1998), og omfatter elektronisk krig-
føringsmateriell til alle F-16 kampfly med nødven-
dige støtte- og kontrollsystemer. Leveranser av 
jammepod og opphengsmekanismer ble sluttført i 
2005, styringssystemet ble levert i 2010 og leve-
ranse av missilvarslingssystem er i sluttfasen. Pro-
sjektet planlegges terminert i 2017. 

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
1 217 mill. kroner.

7628 Kampluftvern

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. 337 S (2014–2015) til Prop. 113 S (2014–
2015). Hærens luftvernsystem NALLADS (Norwe-
gian Army Low Level Air Defence System) ble utfa-
set i 2004. Prosjekt Kampluftvern er opprettet for 
å etablere en evne til å forsvare Hærens manøver-
avdelinger mot luftangrep. Kapasiteten ble beslut-
tet etablert ved Stortingets behandling av Innst. 
388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012). 
Prosjektet skal etablere et kampluftvernbatteri til 
Hæren, og vil blant annet benytte eksisterende og 
allerede innarbeidede løsninger i Forsvaret. Luft-
vernbatteriet vil bestå av ulike tropper for ild-
ledning, kortholdsluftvern, luftvern med middels 
lang rekkevidde og nødvendige stabsfunksjoner 
for ledelse og logistikk. 

Omfang og fremdrift i prosjektet vil bli vurdert 
i sammenheng med landmaktutredningen som er 
omtalt i Prop. 151 S (2015–2016).

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
948 mill. kroner.

7660 Enhetshelikopter til Forsvaret

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2000–2001) til St.prp. nr. 
1 (2000–2001). Prosjektet omfatter levering av 14 
NH90-helikoptre til Kystvakten og fregattene. 
Kontrakt ble inngått mellom Forsvarets logistikk-
organisasjon og franske NATO Helicopter Indus-
tries (NHI) gjennom et felles nordisk anskaffel-
sesprogram, Nordic Standard Helicopter Pro-
gramme (NSHP). Helikoptrene skulle opprinnelig 
vært levert i perioden 2005–2008, men er vesent-
lig forsinket fra leverandørens side. Forsvaret har 
frem til 2016 mottatt seks helikoptre med initiell 
operative evne. 

Prosessen med å ferdigstille design og kvalifi-
sere full operativ evne-konfigurasjon er fullført, og 
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leveransen av NH90 i endelig versjon med full 
operativ evne, skal etter planen kunne starte i 
2017. Dette vil innebære en leveranse av de 
resterende åtte helikoptrene samt en rekonfigure-
ring av de seks først leverte helikoptrene til FOC-
konfigurasjon. Denne leveransen er planlagt gjen-
nomført i perioden 2017–2020. 

Kystvakten skal kunne gi støtte til søk- og red-
ningsaksjoner, jf. Kystvaktloven § 14. Det arbeides 
med å utvikle nødvendig initiell søk- og rednings-
kapasitet på de fartøysbaserte IOC-helikoptrene, 
som en supplerende rolle til Redningstjenesten. 
Dette er omtalt i Prop. 113 S (2014–2015). 

Det er inngått en avtale frem til 2019 for logi-
stikkstøtte av norske helikoptre. Det pågår et 
arbeid for å vurdere videre understøttelse av heli-
koptrene i levetiden.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 
7 247 mill. kroner.

7806 Nye transportfly – anskaffelse

Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling 
av Innst. S. nr. 287 (2006–2007) til St.prp. nr. 78 

(2006–2007). Prosjektet omfatter anskaffelse av 
fire nye transportfly av typen C-130J. Forsvaret 
inngikk avtale med amerikanske myndigheter 
gjennom Foreign Military Sales- avtaleverket. Før-
ste fly ble levert i november 2008, andre fly i juni 
2009 og de to siste sommeren 2010.

Som følge av den tragiske ulykken i Sverige i 
mars 2012, hvor et C-130 transportfly styrtet og 
fem offiserer omkom, vedtok Stortinget ved be-
handlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2012, 
jf. Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–
2012), en tilleggsfinansiering på 720 mill. kroner 
for å erstatte det havarerte flyet. Forsvaret fikk til-
gang til et nytt fly som opprinnelig skulle leveres 
til det amerikanske luftforsvaret. Erstatningsflyet 
ankom Norge allerede høsten 2012.

Prosjektet var opprinnelig planlagt avsluttet i 
2013, men vil bli videreført for å kunne ivareta 
nødvendige ombygginger av erstatningsflyet til 
norsk konfigurasjon. Prosjektet planlegges termi-
nert i 2019.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme, in-
kludert tilleggsbevilgningen på 720 mill. kroner, 
er 5 426 mill. kroner.

4.7.2 EBA-prosjekter 

Tabell 4.4 Kategori 1-prosjekter innenfor EBA

Formål/Prosjektnavn Kostnads- 
ramme

Til utbetaling 
2017 

Gjenstående 
etter 2017

Bardufoss – brannstasjon 151 39 0

Bardufoss – helikopterbase 547 20 5

Bardufoss – befalsforlegning fase 2 Rusta leir 229 85 123

Huseby – mannskapsmesse/kjøkken, utbedring av  
pålegg og mangelfulle løsninger 110 10 100

Haakonsvern – bygg til Marinejegerkommandoen 322 130 73

Haakonsvern – etablering av helikopterdetasjement 291 2 0

Haakonsvern – nytt administrasjonsbygg for Forsvarets 
logistikkorganisasjon 118 5 0

Oslo – oppgradering nødstrøm 126 15 0

Rena – bygg for dropp- og fallskjermmateriell 116 1 0

Setermoen – ombygging av mannskapskaserner til  
forlegning for befal og vervede 204 10 181

Sør-Varanger – nye stasjoner til grensevakten 340 3 0

Ørland – mannskapsforlegning 117 55 9

Ørland – forlegninger for befal og vervede – trinn 1 115 58 16

Ørland – forlegninger for befal og vervede – trinn 2 146 41 100
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Til informasjon – EBA-prosjekter

Gråfjell – Regionfelt Østlandet 

Prosjektet Regionfelt Østlandet ble vedtatt ved 
Stortingets behandling av Innst. S. nr. 232 (2001–
2002) til St.prp. nr. 55 (2001–2002). I feltet øves 
skarpskyting, manøvrering og samvirke. Prosjek-
tet planlegges terminert i 2016. 

Haakonsvern – bygg til Marinejegerkommandoen

Stortinget vedtok ved behandling av Innst. 489 S 
(2012–2013) til Prop. 136 S (2012–2013) å igang-
sette prosjektet «Haakonsvern – administrasjons-
bygg og flerbrukshaller til Marinejegerkomman-
doen». Prosjektet omfattet blant annet bygging av 
et nytt administrasjonsbygg og to flerbrukshaller 
til Marinejegerkommandoen. I detaljprosjekterin-
gen av bygget har det vist seg at en løsning med 
ett bygg med én sammenhengende bygnings-
kropp vil være mer rasjonelt og kompakt både å 
bygge og å drifte. Forsvarsdepartementet har der-
for akseptert en endring i prosjektets planløsning. 
Prosjektet har en prisjustert kostnadsramme på 
322 mill. kroner, og endringen kan gjennomføres 
innenfor kostnadsrammen.

Prosjektet for innredning inkludert informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-utstyr 
til bygget, med en prisjustert kostnadsramme på 
55 mill. kroner, er godkjent innenfor Forsvars-
departementets fullmakt til å starte opp og gjen-
nomføre investeringsprosjekter av lavere kate-
gori, jf. Stortingets behandling av Innst. 7 S 
(2012–2013) til Prop. 1 S (2012–2013).

Byggearbeidene pågår, og prosjektet planleg-
ges ferdigstilt primo 2018.

4.8 Fremtidige prosjekter

4.8.1 Materiellprosjekter

2047 Videreføring av MPA- og ISR-kapasitet

I Prop. 151 S (2015–2016) ble Stortinget informert 
om et fremtidig investeringsprosjekt om anskaf-
felse av nye maritime patruljefly i forbindelse med 
utfasing av dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon. 
Utredningsarbeidet knyttet til prosjekt «2047 
Videreføring av MPA- og ISR-kapasitet» pågår. 
Regjeringen vil komme tilbake med en anbefaling 
i forbindelse med fremleggelse av prosjektet for 
Stortinget.

2078 Sensorer for militær luftromsovervåking

Forsvaret skal kontinuerlig kunne overvåke 
norsk luftrom og tilstøtende områder. Luftrom-
sovervåking er vesentlig for å oppnå kontroll i 
luftrommet, noe som er en forutsetning for å 
sikre handlefrihet for egne og allierte land-, sjø- 
og luftstyrker. Det er luftromsovervåking kombi-
nert med bruk av kampfly og bakkebasert luft-
vern som primært bidrar til luftkontroll. Store 
deler av dagens sensorstruktur for militær 
luftromsovervåking nærmer seg utløpet av sin 
levetid, og må oppgraderes for å møte fremtidens 
operative utfordringer. Regjeringen informerte 
Stortinget i Prop. 1 S (2015–2016) om et frem-
tidig prosjekt, Sensorer for militær luftromsover-
våking. Fornyelse av deler av sensorstrukturen 
er også omtalt i den fremlagte langtidsplanen for 
forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016)). 
Hensikten med prosjektet er å fremskaffe mili-
tære sensorsystemer til overvåking av nasjonalt 

Ørland – vedlikeholdsbygg F35 1 456 500 261

Ørland – hovedinfrastruktur F35 292 70 4

Ørland –forsyningslager F-35 180 75 48

Ørland – skvadronsbygg F35 652 93 31

Ørland – ytre perimeter 484 68 409

Ørland – hovedrullebane 760 183 229

Tabell 4.4 Kategori 1-prosjekter innenfor EBA

Formål/Prosjektnavn Kostnads- 
ramme

Til utbetaling 
2017 

Gjenstående 
etter 2017
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og tilstøtende luftrom. Muligheter for internasjo-
nalt samarbeid blir vurdert i utredningsarbeidet, 
som planlegges ferdigstilt i 2017. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget med en anbefaling 
på et senere tidspunkt.

2559 Landbasert transportstøtte

Forsvarets Scania lastevogner ble i hovedsak an-
skaffet i perioden 1988–1996, og vognene nærmer 
seg slutten på sin tekniske levetid. I tillegg med-
fører nye krav et økt behov for beskyttelse og las-
teevne. Gjennom dette prosjektet planlegges det å 
anskaffe nye lastevogner som erstatning for ho-
veddelen av Forsvarets Scania lastevogner. For-
svarsdepartementet har tidligere godkjent et 
antall prosjekter som omfatter et begrenset antall 
lastevognvarianter. Disse lastevognvariantene vil 
bli anskaffet gjennom avrop på rammeavtalen som 
er inngått med Rheinmetal M.A.N. Military 
Vehicles. Rammeavtalen sikrer systemlikhet i For-
svarets lastevognflåte, samt enhetlige og mest mu-
lig effektive logistikkløsninger. Den samme ram-
meavtalen planlegges også lagt til grunn ved 
anskaffelsene i prosjekt 2559 Landbasert trans-
portstøtte. Rammeavtalen er fremforhandlet og 
inngått i samarbeid med svenske myndigheter, og 
den vil kunne legge til rette for en reduksjon av 
driftskostnadene i løpet av materiellets levetid 
gjennom samarbeid knyttet til blant annet logistik-
kløsninger og utdanning. Videre vil anskaffelsen 
av samme type materiell i Norge og Sverige legge 
til rette for et samarbeid ved gjennomføring av 
operasjoner. Utredningsarbeidet knyttet til pro-
sjekt Landbasert transportstøtte pågår. Regjerin-
gen vil komme tilbake til Stortinget med en anbe-
faling på et senere tidspunkt.

3049 Erstatning Nordkapp-klassen

De tre helikopterbærende kystvaktfartøyene i 
Nordkapp-klassen ble tatt i bruk på begynnelsen 
av 1980-tallet. Fartøyene er i ferd med å nå sin tek-
niske levealder. Utredningsarbeidet for å vurdere 
hvordan fartøyene kan erstattes er nå ferdig. Det 
vises også til omtalen under prosjekt 6615 Nytt 
ytre kystvaktfartøy. Regjeringen ser nå disse to 
prosjektene i sammenheng, og vil forelegge for 
Stortinget våren 2018 at prosjekt 6615 anskaffer 
totalt tre like fartøyer, og at prosjekt 3049 kansel-
leres. 

Regjeringen anbefaler i tillegg at anskaffelsen 
av de tre nye helikopterbærende fartøyene til 
Kystvakten til erstatning for Nordkapp-klassen 
forseres. 

I Prop. 151 S (2015–2016) «Kampkraft og bæ-
rekraft» legger regjeringen opp til at forsvarsram-
men i løpet av planperioden gradvis økes til et nivå 
i 2020 som ligger om lag 7,2 mrd. kroner over 
budsjettbanen som lå til grunn ved inngangen til 
langtidsplanen, og som har vært referansen i plan-
arbeidet frem til ferdigstillelse av planen. Dette til-
svarer et nivå som ligger 4,1 mrd. kroner over sal-
dert budsjett for 2016. Forseringen av anskaffel-
sen innebærer et merbehov i den første delen av 
planperioden, men vil ikke medføre en økning av 
det totale investeringsbehovet i forsvarssektoren i 
et 20-årsperspektiv. Merbehovet vil oppstå i perio-
den 2018–2019, og er ikke hensyntatt i Prop. 151 S 
(2015–2016).

Anskaffelsen anses å falle innenfor unntaket i 
EØS-avtalen artikkel 123, og forbeholdes for 
norsk industri av nasjonale sikkerhetshensyn, 
som gjør det vesentlig å opprettholde nasjonal 
kompetanse og kapasitet til å bygge, utruste og 
vedlikeholde fartøyer. For Norge er det i et bered-
skapsperspektiv viktig at man nasjonalt har denne 
kompetansen og kapasiteten.

6346 Nye ubåter

Stortinget ble i Prop. 113 S (2014–2015) orientert 
om planer for anskaffelse av nye ubåter. Nye ubå-
ter er også omtalt i den fremlagte langtidsplanen 
for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016)). 

Forsvarets seks Ula-klasse ubåter ble innfaset 
i perioden 1989–1992. Disse ubåtene når gradvis 
slutten av sin levetid utover på 2020-tallet. For-
svarsdepartementet er nå i definisjonsfasen av et 
prosjekt for anskaffelse av nye ubåter. Utrednin-
gen har vært gjennom ekstern kvalitetssikring 
(KS2), og regjeringen planlegger å legge frem sitt 
forslag for Stortinget i løpet av 2017. 

Ubåter er en strategisk kapasitet som gir et 
viktig bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og 
NATOs kollektive forsvar. Ubåtenes unike egen-
skaper er særlig knyttet til evnen til å operere 
skjult over lang tid, over store områder og med 
betydelig slagkraft. I den videre utviklingen av 
Sjøforsvarets kapasiteter står anskaffelsen av nye 
ubåter sentralt. 

Nye ubåter vil gradvis overta for Ula-klassen fra 
midten av 2020-tallet. En anskaffelse av nye ubåter 
vil gå over ti år med leveranse av første ubåt om lag 
syv år etter bestilling, og påfølgende ubåter levert 
med en takt på én hvert år. For å sikre at ubåtkapa-
siteten opprettholdes, og for å sikre en minimum 
overlapping mellom Ula-klassen og nye ubåter, 
planlegges det med at det inngås en kontrakt før 
2020. Dette muliggjør at Norge opprettholder en 
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kontinuerlig ubåtkapasitet, herunder både materi-
ell og personell, slik at Forsvaret ivaretar evnen til å 
utføre ubåtoperasjoner.

Samarbeid med andre nasjoner og forhandlin-
ger mot leverandører vil kreve flere års arbeid i 
forkant av en kontraktsinngåelse. Forberedelsene 
er godt i gang. Etter økonomiske, industrielle og 
militærfaglige vurderinger konkluderte Forsvars-
departementet i april 2016 at det franske selskapet 
Direction des Constructions Navales Services 
(DCNS) og det tyske selskapet ThyssenKrupp 
Marine Systems (TKMS) er de sterkeste leveran-
dørkandidatene. Parallelt med arbeidet mot verft 
og leverandører, vil prosessene for å søke sam-
arbeid med andre nasjoner som har planer om å 
anskaffe, men som ikke selv produserer ubåter, 

fortsette. I første rekke gjelder det Nederland og 
Polen.

Regjeringen legger til grunn anskaffelse og 
drift av fire nye ubåter. Dette antallet anses som 
helt nødvendig for å videreføre ubåt som en 
moderne kapasitet, og for å kunne ha et tilstrekke-
lig robust kompetansemiljø i Sjøforsvaret. Samti-
dig er det et antall som regjeringen anser å være 
bærekraftig i et lengre driftsperspektiv.

Eksport og internasjonalt samarbeid er en for-
utsetning for å videreføre en nasjonal forsvars-
industri. En anskaffelse av nye ubåter vil derfor 
bli aktivt brukt opp mot internasjonale partnere 
for å videreutvikle en kompetent og konkurranse-
dyktig norsk forsvarsindustri.
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5  Nærmere omtale av bevilgningsforslagene mv.

Programområde 04 Militært forsvar

Programkategori 04.10 Militært forsvar mv.

Kapitlene i budsjettet

De følgende to tabeller viser nominelle endringer 
på de forskjellige kapitlene. Det betyr at det i for-
slaget for 2017 er lagt inn pris- og lønnskompensa-
sjon og virkningen i 2017 av soldatoppgjøret i 2016. 
Kompensasjon for virkningen av lønnsoppgjør i 
2017 vil først bli innarbeidet i budsjettet i løpet av 
2017.

På utgiftssiden er inkludert budsjetterte inn-
tekter i henhold til etablert praksis. Dersom inn-
tektene blir lavere enn budsjettert, vil for-
svarsrammen bli tilsvarende redusert. Dersom 
inntektene blir større enn budsjettert, gjelder For-
svarsdepartementets generelle merinntektsfull-
makt.

Utgifter under programkategori 04.10 fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

Pst. endr. 
16/17

1700 Forsvarsdepartementet 469 154 412 061 1 296 389 214,6

1710 Forsvarsbygg og nybygg og  
nyanlegg 5 125 881 5 286 636 5 538 963 4,8

1716 Forsvarets forskningsinstitutt 185 950 188 763 162 479 -13,9

1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak 
under Forsvarsdepartementet 815 160 789 434 -100,0

1720 Felles ledelse og kommandoapparat 3 693 157 3 842 312 5 310 768 38,2

1721 Felles ledelse av Forsvarets  
spesialstyrker 39 556

1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 223 896 224 962 258 716 15,0

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under 
Forsvarsstaben 2 072 702 2 038 487 845 032 -58,5

1731 Hæren 5 372 147 5 262 935 5 362 228 1,9

1732 Sjøforsvaret 3 562 905 3 890 479 4 191 223 7,7

1733 Luftforsvaret 4 980 176 4 759 844 4 774 506 0,3

1734 Heimevernet 1 236 644 1 213 630 1 245 353 2,6

1735 Etterretningstjenesten 1 236 788 1 549 955 1 714 268 10,6

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon 2 171 242 1 295 007 1 797 022 38,8
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Kap. 1700–1795: Omdisponering av pensjonspremie fra SPK og avvikling av kapitalelementet
Kap. 1700: Midler er flyttet fra kap. 1719 til kap. 1700
Kap. 1719: Utgår, midlene flyttes til kap. 1700
Kap. 1716: Skyldes reduksjon i fri virksomhetskapital
Kap. 1720 og 1725: Oppgaver fra kap. 1725 er flyttet til kap. 1720
Kap. 1740: Flytting av Forsvarets kompetansesenter for logistikk og omdisponering av pensjonspremie fra SPK

Inntekter under programkategori 04.10 fordelt på kapitler

1760 Forsvarsmateriell og større  
anskaffelser og vedlikehold 6 791 071 6 705 125 6 572 522 -2,0

1761 Nye kampfly med baseløsning 4 666 736 8 552 032 8 787 215 2,8

1790 Kystvakten 1 000 660 1 043 933 1 094 428 4,8

1791 Redningshelikoptertjenesten 813 752 865 496 925 343 6,8

1792 Norske styrker i utlandet 604 099 703 768 823 497 17,0

1795 Kulturelle og allmennyttige formål 277 188 267 403 248 238 -7,2

Sum kategori 04.10 45 338 864 48 892 262 50 948 190 4,2

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

Pst. endr. 
16/17

4700 Forsvarsdepartementet 47 157 2 371 24 655 939,9

4710 Forsvarsbygg og nybygg og  
nyanlegg 4 459 889 4 387 092 3 591 259 -18,1

4719 Fellesinntekter til foretak under  
Forsvarsdepartementet 6 863 791 -100,0

4720 Felles ledelse og kommandoapparat 119 847 67 066 107 247 59,9

4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 24 882 9 182 11 392 24,1

4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter  
under Forsvarsstaben 60 857 60 682 24 622 -59,4

4731 Hæren 101 772 65 911 63 993 -2,9

4732 Sjøforsvaret 66 754 54 305 54 761 0,8

4733 Luftforsvaret 217 075 183 233 109 250 -40,4

4734 Heimevernet 9 833 6 012 5 598 -6,9

4740 Forsvarets logistikkorganisasjon 366 530 76 263 82 943 8,8

4760 Forsvarsmateriell og større  
anskaffelser og vedlikehold 122 908 100 621 101 286 0,7

4790 Kystvakten 5 528 1 079 1 106 2,5

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

Pst. endr. 
16/17
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Kap. 4700: Inntektene er økt for å ta høyde for refusjoner fra SMK som tidligere ikke var budsjettert
Kap. 4719: Utgår, midlene flyttes til kap. 4700
Kap. 4720 og 4725: Se noter under utgiftstabellen over

Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

I tillegg til Forsvarsdepartementets egne driftsut-
gifter, dekker kapitlet utgifter til Norges faste 
delegasjon til NATO og Militærmisjonen i Brussel, 
forsvarsråder, forsvarsattacheer og militærrådgi-
vere ved norske utenriksstasjoner, tilskudd til fri-
villige organisasjoner, forskning og utvikling, Nor-
ges tilskudd til NATOs ulike driftsbudsjetter samt 
uforutsette utgifter som trenger rask avklaring.

Midlene som disponeres av Forsvarsdeparte-
mentet har i tidligere år vært delt på kapitlene 
1700 og 1719. Regjeringen foreslår å samle bevilg-
ningene på kapittel 1700 fra og med 2017. Dette 
gjøres ved at alle bevilgningene på de ulike pos-
tene på kapittel 1719 omdisponeres og videreføres 
på kapittel 1700. Samling av Forsvarsdepartemen-
tets midler til ett kapittel medfører bedre kontroll, 
oversikt og sporbarhet i forsvarsbudsjettet. 

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For kapittel 1700 utgjør bidraget 
knyttet til avbyråkratisering og effektiviserings-
reformen 3,2 mill. kroner i 2017. 

Post 01 Driftsutgifter

På grunn av overføringen av bevilgningen fra 
kapittel 1719, post 01, foreslås posten økt nominelt 
med 394 mill. kroner sammenliknet med saldert 
budsjett for 2016. I nominell endring inngår av-
byråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
med en reduksjon på 3,2 mill. kroner. 

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

4791 Redningshelikoptertjenesten 773 975 802 216 838 289 4,5

4792 Norske styrker i utlandet 29 474 10 296 25 117 143,9

4795 Kulturelle og allmennyttige formål 12 542 9 684 8 223 -15,1

4799 Militære bøter 787 500 500 0,0

Sum kategori 04.10 6 426 673 5 837 304 5 050 241 -13,5

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter       436 065 378 953 772 976

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
overslagsbevilgning 121 860

43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet,  
kan overføres 15 610

71 Overføringer til andre, kan overføres 60 325

73 Forskning og utvikling, kan overføres 33 089 33 108 28 127

78 Norges tilskudd til NATOs og internasjonale  
driftsbudsjetter, kan overføres 297 491

Sum kap. 1700 469 154 412 061 1 296 389

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

Pst. endr. 
16/17
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Reelt er det en budsjettmessig økning på 45,6 mill. 
kroner. Økningen er i hovedsak knyttet til merinn-
tekter, finansiering av nasjonalt hemmelig-nett og 
drift av nyetablert nødstrømanlegg.

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på posten må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Tildelingen på posten dekker Forsvarsdepar-
tementets ordinære driftsutgifter som lønn og 
godtgjørelser, reiser i inn- og utland, representa-
sjon, kompetanseoppbygging, utgifter til husleie 
samt vedlikehold og drift av bygningsmassen. 

I tillegg dekker posten alle utgifter til For-
svarsdepartementets andel av Norges delegasjon 
til NATO, militærmisjonen i Brussel, Forsvarsde-
partementets spesialutsending til de norske am-
bassadene i Washington og London, en stilling 
som assisterende forsvarsråd i EU-delegasjonen 
samt forsvarsattacheer og militærrådgivere ved 
norske utenriksstasjoner. 

I tråd med regjeringens satsing på effektivise-
ring har Forsvarsdepartementet iverksatt et arbeid 
for å identifisere mulige tiltak som kan forbedre og 
effektivisere arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser 
i departementet.

Utover å dekke Forsvarsdepartementets ordi-
nære driftsutgifter, omfatter posten blant annet 
nedenstående områder.

Internrevisjonsfunksjonen i forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet har en egen internrevi-
sjonsenhet. Internrevisjonen skal bidra til at må-

lene for forsvarssektoren blir realisert ved evalue-
ring av, og rådgivning i, virksomhetsstyring, risi-
kostyring og internkontroll. En overordnet opp-
gave er å vurdere om disse elementene er hen-
siktsmessige, tilstrekkelige og fungerer som 
forutsatt. 

Forsvarsdepartementet har i sin Instruks for 
økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssekto-
ren av 18. desember 2015 videreført kravet om at 
alle etatene skal ha en internrevisjonsfunksjon. 
Den praktiske løsningen har blitt at Forsvars-
departementets internrevisjon, i tillegg til å revi-
dere hele sektoren, også leverer internrevisjons-
tjenester til etatssjefene i Forsvarsbygg, Forsvars-
materiell, Forsvarets forskningsinstitutt og 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, etter egne 
instrukser fra disse fire etatssjefene. Forsvaret 
har egen internrevisjon, Forsvarssjefens intern-
revisjon, og utgiftene til denne inngår i bevilgnin-
gen til Forsvaret. Bevilgningen til internrevisjons-
enheten videreføres på samme nivå i 2017 som i 
2016.

Forsvarsattacheer og militærrådgivere

Forsvarsattacheene og militærrådgiverne er For-
svarsdepartementets militære representanter ved 
norske utenriksstasjoner. Attachéordningen vur-
deres kontinuerlig, og personellets lokalisering 
endres etter behov. Av ressursmessige årsaker vil 
det ikke etableres en forsvarsattaché i Bagdad, 
mens stillingen i Beijing holdes ubesatt inntil 
videre. Fordelingen av forsvarsattacheer med 
sideakkrediteringer og militærrådgivere frem-
kommer av tabellene under.

Tabell 5.1 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 394,0

Lønns- og priskompensasjon -16,5

Tekniske endringer -335,1

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 3,2

Reell endring 45,6
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1 Midlertidig ubesatt stilling
² Er fullt akkreditert til alle de tre baltiske landene

1 East Africa Standby Force Coordination Mechanism

Militærmisjonen i Brussel

Militærmisjonen i Brussel (MMB) er regjerin-
gens militære representasjon ved NATO-hoved-
kvarteret.

Misjonen ivaretar Norges interesser og sted-
lige militære representasjon i både NATO og EU. 
MMB spiller en sentral rolle i forbindelse med 
Forsvarsdepartementets og Forsvarets beslut-
ningsprosesser knyttet til håndteringen av mili-
tærfaglige spørsmål overfor NATO og EU. MMB 

har også en administrativ støttefunksjon for norsk 
personell tilknyttet avdelingen.

MMB og Norges faste delegasjon til NATO 
blir i løpet av 2017 samlokalisert i et nytt NATO-
hovedkvarter. Bemanning i MMB videreføres i 
2017 på om lag samme nivå som i 2016.

Opplærings- og treningstiltak i utlandet

Budsjettrammen benyttes til å støtte opplærings- 
og treningstiltak i konfliktområder og tidligere 

Tabell 5.2 Forsvarsattacheer ved norske utenriksstasjoner i 2017

Land Sideakkreditering Attaché Ass. Attaché

Etiopia (Addis Abeba) Den afrikanske union 1

Finland (Helsingfors) 1

Frankrike (Paris) Spania, Italia 1

India (New Dehli) 1

Israel (Tel Aviv) Egypt, Jordan 1

Kina (Beijing) 11

Latvia (Riga)2 Estland, Litauen 1

Nederland (Haag) Belgia, Luxemburg, Danmark 1

Polen (Warszawa) Tsjekkia, Slovakia, Ungarn 1

Russland (Moskva) Hviterussland, Kasakhstan 1 1

Serbia (Beograd) Montenegro, Makedonia 1

Storbritannia (London) Irland 1

Tyrkia (Ankara) Aserbajdsjan, Georgia 1

Tyskland (Berlin) Sveits, Østerrike 1

Ukraina (Kiev) 1

USA (Washington) Canada 1 3

FN (New York) 1 1

OSSE (Wien) 1

Tabell 5.3 Militærrådgivere i 2017

Delegasjon/Sted Militærrådgiver

EASFCOM1, Nairobi, Kenya 1

Bosnia-Hercegovina 1
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konfliktområder innenfor flernasjonale rammer. 
Majoriteten av midlene kanaliseres gjennom 
NATO støttefond og går til konkrete tiltak på om-
råder som gjenspeiles i Forsvarsdepartementets 
prioriteringer. Slik støtte vurderes som et kost-
effektivt bidrag til oppbyggingen av nasjonal kapa-
sitet. Regioner og land som er aktuelle for støtte i 
2017 er blant annet Afghanistan, statene på 
Balkan, Ukraina, Georgia, Irak og Jordan.

Styrke FNs fredsoperative virksomhet 

Fredsoperasjoner er et av FNs mest sentrale og 
etterspurte virkemidler for å opprettholde inter-
nasjonal fred og sikkerhet. FNs integrerte opera-
sjoner samordner militær, humanitær og 
utviklingsrettet innsats for best mulig resultatopp-
nåelse. De nordiske landene har en uttalt ambi-
sjon om et tettere samarbeid om bistand og felles 
FN-innsats som videreføres.

Norge vil i 2017 støtte FN i utvikling av etterret-
ningsinnsats i FN-operasjoner. Formålet er å bedre 
FNs kompetanse til å bruke relevant informasjon til 
å planlegge og gjennomføre fredsoperasjoner på en 
måte som setter styrkene best mulig i stand til å 
oppfylle mandatene fra FNs sikkerhetsråd. Forsva-
rets høyskoles internasjonale kurssenter forestår 
arbeidet med å analysere hvordan dette best kan 
gjøres på måter som tilfredsstiller operative, juri-
diske og administrative krav.

Norge skal også bidra til at FNs fredsoperasjo-
ner best mulig kan beskytte sivile i væpnede kon-
flikter. Forsvarets forskningsinstitutt utvikler 
kursplaner om hvordan siviles rett til beskyttelse 
best kan sikres i væpnet konflikt. Kursplanene vil 
brukes i FNs forberedelse av personell for freds-
operasjoner.

Kapasitetsbygging i forsvarssektoren

Kapasitetsbygging i forsvarssektoren, som i tid-
ligere år er blitt benevnt forsvarsrettet sikkerhets-
sektorreform (FSSR), omfatter et bredt spekter av 
tiltak for å bistå konfliktutsatte staters lovlige 
myndigheter i reform av forsvarssektoren. Dette 
inkluderer tiltak for å sikre myndighetenes demo-
kratiske kontroll over forsvarssektoren, tiltak for å 
bedre deres evne til å forsvare eget territorium 
samt sette dem i stand til å bidra til internasjonal 
stabilitet og sikkerhet gjennom deltakelse i interna-
sjonale fredsoperasjoner. Tiltakene skjer i rammen 
av bilateralt samarbeid så vel som innenfor fler-
nasjonale operasjoner og koalisjonsoperasjoner. 

Norge leder utviklingen av et nordisk-baltisk 
samarbeid som spesielt retter seg mot å tilby 

kapasitetsbyggingsmoduler til NATO-, EU-, og 
FN-ledede programmer og operasjoner samt koa-
lisjonsoperasjoner. Samarbeidet, Nordic-Baltic 
Assistance Program (NBAP), tilbyr nøkkelklare 
moduler som kan plugges rett inn i bredere pro-
grammer og operasjoner. Disse kan effektivt 
engasjere mottakerlandet i å styrke sin evne til å 
ivareta egen sikkerhet. NBAPs berettigelse vises 
ved at det allerede danner kjernen i NATOs støtte-
pakke til Georgia. Basert på innsatsen i Georgia, 
vil NATO bli presentert erfaringer og anbefalin-
ger vedrørende kapasitetsbygging.

Norske bidrag i 2017 vil i tillegg til NBAP også 
inkludere annen støtte til Georgia, støtte til 
Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Monte-
negro og Serbia. Ved siden av støttens tekniske 
formål, er det en sentral målsetting å styrke det 
regionale samarbeidet innenfor sikkerhets- og for-
svarspolitikken samt å inkludere landene i det 
euro-atlantiske sikkerhetssamarbeidet. Sammen 
med de øvrige nordiske landene støtter Norge 
også Den afrikanske unions evne til fredsoperasjo-
ner gjennom vår kapasitetsbygging av East 
African Standby Force sitt hovedkvarter i Kenya. 
Innenfor flernasjonale rammer bidrar Norge til ka-
pasitetsbygging i Afghanistan og Nord-Irak, jf. 
omtale under kapittel 1792. Forsvarsdepartemen-
tet støtter også kapasitetsbygging av syriske styr-
ker som skal kjempe mot ISIL i Syria. 

Beredskap og krisehåndtering

Forsvarsdepartementets prioritering av tiltak for å 
styrke evnen til krisehåndtering omfatter blant 
annet forebyggende tiltak, beredskapsplanlegging, 
samvirke med berørte departement og andre aktø-
rer, tekniske hjelpemidler, øvelser og andre kompe-
tansehevende tiltak samt evalueringer av øvelser 
og reelle hendelser. For 2017 vil Beredskapssystem 
for forsvarssektoren bli videreutviklet. Arbeidet ko-
ordineres med Justis- og beredskapsdepartemen-
tets arbeid med sivilt beredskapssystem. Som et 
ledd i Forsvarsdepartementets interne beredskaps-
planverk vil det bli videreutviklet kompetansetiltak 
for personell som har en funksjon i departementets 
krisehåndtering.

Identitetskort for NATO-tilsatte i Norge

Forsvarsdepartementet har i dialog med Utlen-
dingsdirektoratet utviklet en identitetskortløsning 
for NATO-tilsatte i Norge. Identitetskortene er 
utviklet for å sikre at NATO-personell med opp-
hold i Norge får tilgang til grunnleggende tjenes-
ter i Norge, og for å forenkle innreise til Schen-



2016–2017 Prop. 1 S 83
Forsvarsdepartementet
gen-området. Løsningen er utarbeidet i samsvar 
med Norges avtalemessige forpliktelser overfor 
NATO. Bevilgningene på denne posten dekker 
implementeringen av identitetskortløsningen. 
Løsningen planlegges å være ferdig implementert 
i løpet av 2017.

Folkerettsprosjekt ved Forsvarets høgskole 

Forsvarsdepartementet har inngått et samarbeids-
prosjekt med den Internasjonale Røde Kors Komi-
teen (ICRC) om integreringen av krigens folkerett 
i Forsvarets utdanning, planlegging og gjennom-
føring på alle nivå. Prosjektet gjennomføres i regi 
av Forsvarets høgskole. Hensikten med prosjektet 
er å foreta en fullstendig gjennomgang av integre-
ringen av krigens folkerett i Forsvaret, herunder i 
doktriner, manualer, operasjoner, planlegging, ut-
danning, trening og øving. ICRC ønsker å bidra til 
utviklingen av det norske forsvaret til en mønster-
organisasjon i forbindelse med integreringen av 
krigens folkerett. I prosjektet vil det bli utarbeidet 
en rapport over mekanismene som bidrar til inte-
grering av krigens folkerett i Forsvaret. 

Prosjekt Security and Defence in Northern Europe

Prosjekt Security and Defence in Northern Europe
(SNE) ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) plan-
legges justert og videreført frem til 2018. Prosjek-
tet skal blant annet følge opp endringer i den 
sikkerhetspolitiske situasjonen som er av 
interesse for Norge. I tillegg til seminarer ved IFS 
og publikasjoner, vil samarbeidet med utvalgte 
utenlandske institusjoner bidra til at norske syns-
punkter og interesser på området blir diskutert og 
gjort kjent i utlandet.

Miljø

Forsvarsdepartementet vil i 2017 videreføre drif-
ten og videreutviklingen av forsvarssektorens mil-
jødatabase for å bedre kunnskapen om miljøfor-
hold og som grunnlag for å iverksette nødvendige 
forbedringstiltak. Forsvarsdepartementet tildeler 
årlig en miljøvernpris for å fremme og premiere 
gode miljøverntiltak. 

Generalsekretæren i NATOs personlige stab

Jens Stoltenberg tiltrådte stillingen som general-
sekretær i NATO 1. oktober 2014. I den forbin-
delse vil det i perioden 1. oktober 2014 til 1. okto-
ber 2018, i henhold til avtale med NATO, påløpe 
merutgifter på forsvarsbudsjettet knyttet til avløn-

ning av nordmenn i generalsekretærens person-
lige stab. Det er avsatt 9,2 mill. kroner på for-
svarsbudsjettet til formålet i 2017. NATO vil på sin 
side refundere et beløp tilsvarende utgiftene 
NATO ville hatt i henhold til ordinære vilkår for 
personell ansatt i NATO. Refusjonen fra NATO er 
budsjettert på kapittel 4700, post 01.

Senter for integritet i forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet opprettet i 2012 et Senter 
for integritet i forsvarssektoren (SIFS). Senteret 
ble operativt i januar 2013. SIFS er et etatsovergri-
pende kompetansesenter for arbeidet med fagom-
rådene godt styresett, integritetsbygging og anti-
korrupsjon. Senteret arbeider så vel nasjonalt som 
internasjonalt, militært som sivilt og innenfor 
både offentlig og privat sektor. SIFS markerer 
Norge som ledende nasjon i arbeidet med godt 
styresett.

Senterets internasjonale hovedoppgave, i nært 
samarbeid med avdelingene i Forsvarsdeparte-
mentet og Norges faste delegasjon til NATO, er å 
ivareta rollen som fagansvarlig for NATOs Buil-
ding Integrity (BI)-program. BI-programmet retter 
seg både mot NATOs medlemsland og mot allian-
sens ulike partnerland. Norge står ansvarlig for 
gjennomføring av utdanning, trening og utarbei-
delse av pensum og kursvirksomhet innenfor BI-
programmet. Dette innebærer tett samarbeid med 
NATOs BI-kontor ved hovedkvarteret i Brussel 
og med NATOs kommandoer og byråer. 

Norge påtok seg tidlig en lederrolle i program-
met som vektlegger integritetsbygging og anti-
korrupsjonstiltak i Sørøst-Europa. Dette er en 
videreføring av Norges langvarige støtte til demo-
kratibygging, reformtiltak og godt styresett i en 
rekke land i regionen. SIFS viderefører fire BI-
prosjekter i Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Mon-
tenegro frem til utgangen av 2017. Senteret har 
også, på vegne av Forsvarsdepartementet, ansva-
ret for et større bilateralt integritetsprosjekt med 
forsvarsdepartementet i Ukraina, som løper frem 
til utgangen av 2018. 

Nasjonalt er SIFS’ hovedoppgave å bidra til 
integritetsbygging og antikorrupsjonsarbeid. 
Dette er basert på norske sikkerhets- og nærings-
politiske vurderinger. Sistnevnte innebærer vur-
deringer av hvor norsk forsvarsindustri opererer 
eller har markedsmuligheter. Senteret kan bidra 
til at korrupsjonsrisikoen i den aktuelle staten re-
duseres. For å sikre utviklingen av dette arbeidet 
har SIFS etablert et aktivt samspill med norsk in-
dustri og dens interesseorganisasjoner. Senteret 
bidrar blant annet med risikoanalyser som trekker 
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opp grensesnittet mellom forsvarssektoren og 
industrien. SIFS gjennomfører også analyser av 
kvaliteten på utvalgte områder av styresett, her-
under åpenhet, habilitet og anskaffelser. I utarbei-
delsen av disse analysene innehar SIFS en uav-
hengig rolle.

Post 21 Spesielle driftsutgifter,  
kan overføres, overslagsbevilgning 

Statens pensjonskasse forvalter den særskilte 
kompensasjonsordningen for personell som har 
pådratt seg psykiske belastningsskader i uten-
landsoperasjoner. Statens pensjonskasse utarbei-
der også prognoser for utbetalinger under ordnin-
gen. I de fremsendte prognosene for 2017 legger 
Statens pensjonskasse til grunn at utbetalingene 
forventes å være uendret fra 2016. Posten foreslås 
dermed å være uendret sammenliknet med sal-
dert budsjett for 2016. Prognosen gjelder for utbe-
talinger etter 35 G- og 65 G-ordningene samlet. 
Statens pensjonskasse opplyser at anslagene i 
prognosene er usikre, og sensitive for endringer i 
de underliggende driverne. Det er knyttet stor 
usikkerhet til utgiftene etter den særskilte kom-
pensasjonsordningen. Usikkerheten beror i stor 
grad på antall erstatningskrav som blir innvilget, 
ventetid for spesialisterklæringer og gjennom-
snittlig utbetalingsbeløp. Det er viktig for regjerin-
gen å sikre at skadde veteraner som har fått til-
kjent kompensasjon etter ordningen i tråd med 
gjeldende regelverk, får utbetalt sine kompensa-
sjoner uten unødig opphold. Bevilgningen er der-
for en overslagsbevilgning slik at utbetalingene 
ikke vil stoppe opp. Prognosearbeidet fra Statens 
pensjonskasse blir fulgt løpende opp av Forsvars-
departementet. 

Posten foreslås videreført på samme nivå som 
i 2016.

Post 43 Til disposisjon for 
Forsvarsdepartementet

Posten vil bli benyttet til dekning av uforutsette ut-
gifter som trenger rask avklaring og foreslås vide-
reført på samme nivå som i 2016. 

Post 71 Overføringer til andre 

Støtte til frivillige organisasjoner

Støtte til forsvarsrelaterte organisasjoner

Forsvarsdepartementet ønsker å stimulere til økt 
kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- 
og forsvarspolitikk, samt å stimulere til at samfun-

net bidrar til og støtter opp under Forsvarets mål 
og prioriteringer. Organisasjoner og virksomheter 
som støtter opp om Forsvarets oppgaver eller 
bidrar til å styrke befolkningens kunnskap og for-
ståelse av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, 
kan søke midler over Forsvarsdepartementets 
budsjett. Tildelte midler belastes denne posten. 
Tildelingene skjer etter gitte kriterier som er opp-
lyst på regjeringens hjemmesider.

I henhold til Det frivillige Skyttervesens (DFS) 
gjeldende grunnregler krever vesentlige 
endringer i organisasjonens oppbygging, formål 
og virksomhet godkjenning av Forsvarsdeparte-
mentet og Stortinget. DFS ønsker, i tråd med 
fattet vedtak i Skyttertinget, å endre sin formåls-
paragraf for å bedre synliggjøre nåværende aktivi-
tet og sikre at organisasjonen tilpasser seg Forsva-
rets og samfunnets behov. På denne bakgrunn, og 
i tråd med DFS’ ønske, anbefaler regjeringen at 
formålsparagrafen endres til: «Det frivillige Skyt-
tervesens formål er å fremme god våpenkultur og 
praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til 
en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for 
Forsvaret og samfunnet for øvrig.»

Posten er foreslått videreført på samme nivå 
som i 2016.

Støtte til prosjekter relatert til andre verdenskrig og 
kulturhistoriske hendelser

Forsvarsdepartementet tildeler midler etter søk-
nad til mindre prosjekter knyttet til andre ver-
denskrig. Formålet med ordningen er å gi støtte 
til gode prosjekter som kan gi anerkjennelse for 
krigsveteraner og andre som ble berørt av krigen 
eller prosjekter som kan spre kunnskap om andre 
verdenskrig. Det gis også under denne posten 
støtte til kulturhistoriske prosjekter knyttet til 
andre verdenskrig og til Forsvaret generelt. 

Nasjonalt opplysningskontor i tilfelle krig og annen 
væpnet konflikt 

I tråd med Genèvekonvensjonene III og IV av 12. 
august 1949 om henholdsvis behandling av krigs-
fanger og beskyttelse av sivile i krigstid, samt Til-
leggsprotokoll I av 1977 til Genèvekonvensjonene, 
har statspartene en plikt til å opprette og drifte et 
nasjonalt opplysningskontor. Dette skal opprettes 
straks etter fiendtlighetens åpning eller okkupa-
sjon, og skal motta og videresende opplysninger 
om krigsfanger og beskyttede personer som 
befinner seg i statens makt. Norges Røde Kors 
har siden 2007 påtatt seg dette ansvaret på vegne 
av Norge gjennom avtale med Forsvarsdeparte-
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mentet. Det årlige tilskuddet inkluderer utgifter til 
å delta i møter, trening og øvelser på dette om-
rådet.

Posten er foreslått videreført på samme nivå 
som i 2016.

Post 73 Forskning og utvikling

Bevilgningene til forsknings- og utviklingsaktivite-
tene (FoU-aktivitetene) på personell- og kompe-
tanseområdet foreslås redusert med 5 mill. kro-
ner i 2017. Bakgrunnen for reduksjonen er at de 
særskilte midlene som ble avsatt til oppstartsfasen 
av kompetansereformen fases ut. Disse midlene 
ble brukt til å skape et faktabasert grunnlag for 
reformen. Den videre implementeringen av kom-
petansereformen ivaretas over de ordinære FoU-
midlene. Denne aktiviteten skal bidra til at 
forsknings- og faktabasert kunnskap ligger til 
grunn for beslutninger på HR-området. For å 
sikre at Forsvaret rekrutterer, anvender, utvikler 
og beholder nødvendig kompetanse for å løse sek-
torens oppgaver, skal forskningen bidra til at for-
svarssektoren bli en mer moderne kompetanse-
organisasjon. Forskning som omhandler ivare-
takelse av personellet skal også prioriteres. For-
svarsdepartementet vil blant annet støtte 
forskningsprosjekter relatert til strategisk kompe-
tanseledelse, innføringen av allmenn verneplikt, 
ny militærordning og Forsvarets utdannings-
reform.

Bevilgningene til forskning innenfor sikker-
hets- og forsvarspolitikken er foreslått redusert 
med 5 mill. kroner i 2017. Dette skyldes i hoved-
sak at opprinnelig prosjekt SNE ved Institutt for 
forsvarsstudier avsluttes i sin nåværende form. 
Det planlegges imidlertid med et justert program 
som finansieres over post 01. Dette programmet 
vil fortsette å være en viktig bidragsyter til sikker-
hetspolitisk forskning og debatt nasjonalt. Pro-
grammet skal sørge for økt oppmerksomhet om 
nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer i land som 
USA og Tyskland gjennom partnersamarbeidet 
som IFS har utviklet.

Det er en målsetting å bidra til et godt kunn-
skapsnivå og en informert offentlig debatt om 
tema av interesse for forsvarssektoren. 
Forskningsstøtte vil bli gitt både til bidrags- og 
oppdragsforskning. I 2017 vil støtten omfatte kort-
varige prosjekter inntil ett år samt langsiktige pro-
sjekter. Kortvarig prosjektstøtte baseres på fag-
lige kriterier som revideres årlig for å gjenspeile 
aktuelle tema. Langsiktige prosjekter vil være 
støtte til flerårige forskningsprogrammer og gjen-
nom doktorgradsstipend. Samarbeid med rele-
vante utenlandske institusjoner bidrar i tillegg til å 
fremme norske interesser og synspunkter i utlan-
det. I 2017 vil Forsvarsdepartementet gjennom-
føre en evaluering av den sikkerhets- og for-
svarspolitiske forskningen. Eventuelle endringer 
vil først gjøres gjeldende fra 2018.

Post 78 Norges tilskudd til NATOs og 
internasjonale driftsbudsjetter

Posten foreslås økt med 30 mill. kroner sammen-
liknet med saldert budsjett for 2016 grunnet jus-
tert kostnadsfordelingsnøkkel i NATOs driftsbud-
sjetter samt valutaendringer. 

Posten dekker Norges bidrag til driftsbudsjet-
tene i NATO inkludert drift av kommandostruktu-
ren, overvåkings- og kommunikasjonssystemer. 
Dette inkluderer driftsutgiftene knyttet til samar-
beidet innenfor NATO Airborne Early Warning 
and Control og NATO Alliance Ground Surveil-
lance, NATO Communications and Information 
Organization og NATO Support and Procurement 
Agency med tilhørende programmer. Posten dek-
ker også øving av NATO-styrker, pensjonsutbeta-
linger og den fellesfinansierte delen av NATO-
ledede operasjoner. 

Videre dekker posten utgifter forbundet med 
Norges tilknytning til materiellsamarbeidet innen-
for rammen av det forsvarspolitiske samarbeidet i 
EU, samt til det flernasjonale samarbeidet innen-
for strategisk lufttransport mellom ti NATO-land, 
Finland og Sverige.

Kap. 4700 Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 47 157 2 371 24 655

Sum kapittel 4700 47 157 2 371 24 655
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Post 01 Driftsinntekter

Posten foreslås økt med 22,3 mill. kroner sam-
menliknet med saldert budsjett 2016. Økning på 
15,1 mill. kroner gjelder viderefakturering av hus-
leie og andre driftskostnader knyttet til Forsvars-
departementets lokaler på Akershus festning, 
mens 6,3 mill. kroner gjelder brukerbetaling for 
tilkobling til nasjonalt BEGRENSET nett. Videre 
øker inntektene på posten med 0,9 mill. kroner 

knyttet til at kapitlene 4700 og 4719 er foreslått 
slått sammen fra 2017. 

Inntekten på denne posten har i tidligere år 
vært spredd over kapitlene 4700 og 4719. Disse to 
kapitlene er foreslått slått sammen fra 2017. Dette 
gjøres ved at alle inntekter på kapittel 1719, post 
01 er omdisponert til og inkludert i kapittel 4700, 
post 01. Endringen bidrar til bedre kontroll, over-
sikt og sporbarhet i forsvarsbudsjettet.

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Forsvarsbygg er et bruttobudsjettert forvaltnings-
organ underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvars-
bygg er totalleverandør av eiendomstjenester til 
forsvarssektoren, og forvalter forsvarssektorens ei-
endommer, bygg og anlegg (EBA). Virksomheten 
dekker sine utgifter gjennom husleie fra brukerne, 
betaling for utførte oppdrag og bevilgninger.

Forsvarsbygg skal i 2017 produsere gode og 
kostnadseffektive leveranser innenfor tildelte res-
surser, samtidig som effektiviseringsarbeidet i 
virksomheten skal videreføres og ressursene for-
valtes forsvarlig.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For Forsvarsbygg utgjør bidra-
get i 2017 13 mill. kroner fra post 47.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter utgifter knyttet til forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av forsvarssektorens EBA, 
inkludert de nasjonale festningsverkene. I tillegg 
omfatter posten blant annet utgifter til beredskaps-
arbeid og miljøtiltak samt oppdrag som gjennom-
føres for andre virksomheter. Posten foreslås økt 

hovedsakelig som følge av Forsvarets innrangering 
av operativ EBA og utvikling av eksisterende eien-
domsmasse for Forsvaret.

Bevilgningen til miljøopprydding og tilskuddet 
til nasjonale festningsverk er redusert med hen-
holdsvis 20 og 10 mill. kroner for styrking av an-
dre områder i statsbudsjettet.

Forsvarsbygg er en av svært få bruttobudsjet-
terte virksomheter i staten plassert i premiekate-
gori «Fiktive fond» for beregning av pensjon i 
Statens pensjonskasse. Finansdepartementet har 
signalisert en gjennomgang av ordningen, og 
ordningen er videreført inntil videre. Ordningen 
innebærer at Forsvarsbyggs utgifter til pensjon 
vil være mindre forutsigbare, og for 2017 høyere, 
enn for øvrige virksomheter i forsvarssektoren.

Et stort antall utrangerte skyte- og øvingsfelt 
må klareres for mulige blindgjengere og miljø-
saneres før de kan tilbakeføres til sivilt bruk. Ned-
leggelsen og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefel-
tet er et ledd i en omfattende plan for utvidelse av 
vernet areal på Dovrefjell. Fase 2 (2013–2020) om-
fatter videreføring av eksplosivrydding, herunder 
avklaring av akseptabelt risikonivå, fjerning av gjen-
værende installasjoner, istandsetting av terreng-
inngrep, revegetering og avvikling av leieavtaler.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter, kan overføres 3 410 041 3 457 740 3 631 748

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45 300 592 277 515

46 Komponentutskifting, kan overføres 111 151 56 279

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes  
under kap. 1761, post 47 1 604 689 1 472 025 1 629 700

Sum kap. 1710 5 125 881 5 286 636 5 538 963
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Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Posten foreslås økt nominelt med 174 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett for 
2016. I nominell endring inngår avbyråkratise-
rings- og effektiviseringsreformen med 17,4 mill. 
kroner.

Reelt er det en budsjettmessig reduksjon på 
179,1 mill. kroner.

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på posten må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Post 45 Innredning til nybygg og nyanlegg

Post 45 inneholder innredning til nybygg og 
nyanlegg, inkludert Forsvarsbyggs gjennom-
føringskostnader. Posten inneholder også inn-
redning til nybygg og nyanlegg for å realisere 
etableringen av ny kampflybase på Ørland. 

Post 46 Komponentutskifting

Det legges opp til at komponentutskifting fra og 
med 2017 finansieres over kapittel 1710, post 47. 

I tråd med dette fremmes det ikke forslag til 
bevilgning på posten i 2017. 

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Bevilgningen i 2017 vil bli prioritert til å gjennom-
føre pågående og planlagte investeringsprosjekter 
som er relatert til nødvendig fornyelse på Ørland. 
Videre er store deler av bevilgningen planlagt be-
nyttet til prosjekter i de tre nordligste fylkene, 
med hovedvekt på investeringer i Indre Troms. 
Det gjennomføres flere prosjekter knyttet til for-
nyelse og økt behov for boliger og forlegning.

Arbeidet med utfasing av fossil fyringsolje til 
grunnlast i Forsvarets bygg videreføres.

For nærmere omtale av pågående prosjekter 
over 500 mill. kroner og nye prosjekter over 100 
mill. kroner vises det til kapittel 4.

Som bidrag til styrking av materiellinvesteringspor-
teføljen under kapittel 1760, post 45, er det om-
disponert midler som skal frigjøres gjennom effek-

tivseringer innenfor eiendom-, bygg- og anleggs-
området.

Tabell 5.4 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 174,0

Lønns- og priskompensasjon -85,7

Tekniske endringer -284,7

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 17,3

Reell endring -179,1

Tabell 5.5 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Omdisponert til LTP-tiltak for andre områder i forsvarssektoren -13,0
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Kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Post 01 Driftsinntekter

Posten foreslås redusert med 965,4 mill. kroner 
sammenliknet med 2016. 

Faktureringen av kapitalelementet som en 
del av husleien i forsvarssektoren avvikles fra og 
med 2017. En avvikling av kapitalelementet vil bi-
dra til en enklere og bedre rolleforståelse og 
samhandling mellom aktørene i sektoren, og for-
enklingen støtter med dette opp under kontinu-
erlig forbedring og effektivisering i forsvarssek-
toren. Avviklingen innebærer en teknisk reduk-
sjon av posten med om lag 1 100 mill. kroner. Til-
taket er budsjettnøytralt ved at utgifts- og inn-
tektsreduksjonene i forsvarsbudsjettet er like 
store. Forsvarsbygg vil fortsatt synliggjøre 
kapitalelementet gjennom regnskapsmessige 
avskrivninger i virksomhetsregnskapet, i sam-
svar med de statlige regnskapsstandardene 

(SRS) for virksomheter som fører periodisert 
regnskap. De totale utgiftene ved forsvarssekto-
rens EBA vil dermed fortsatt synliggjøres på en 
hensiktsmessig måte, samtidig som transak-
sjonskostnader ved faktureringen av kapital-
elementet fjernes. 

Utover denne tekniske reduksjonen, økes pos-
ten reelt med 93,3 mill. kroner knyttet til økte inn-
tekter i forbindelse med leiemodellen.

Post 47 Salg av eiendom

Posten omfatter netto inntekter fra salg av fast ei-
endom. For 2017 foreslås at inntektskravet økes 
med 169,6 mill. kroner. Dette er en reell økning på 
167,1 mill. kroner sammenliknet med saldert bud-
sjett for 2016. Økningen skyldes at det forventes 
flere større inntektsbringende avhendings-
prosjekter i 2017 enn i 2016.

Kap. 1716 Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et forvalt-
ningsorgan med særskilte fullmakter. Styret er in-
stituttets øverste organ, og er ansvarlig for insti-
tuttets virksomhet overfor Forsvarsdepartemen-
tet. Instituttet har som formål å drive forskning og 
utvikling for forsvarssektoren. Om lag 8,2 pst. av 
FFIs aktivitet var i 2015 oppdrag fra kunder 
utenom forsvarssektoren.

Post 51 Tilskudd til Forsvarets 
forskningsinstitutt

Regjeringen foreslår en basisfinansiering av FFI 
for 2017 på 162,5 mill. kroner. Dette er en nomi-
nell reduksjon sammenliknet med saldert budsjett 
2016 på 26,3 mill. kroner. Reell reduksjon er på 20 
mill. kroner, og er knyttet til reduksjon av institut-
tets frie virksomhetskapital. Nedtrekket er kun 
ett-årig. Denne virksomhetskapitalen har vokst de 
senere årene. Nedtrekket vil ikke medføre redu-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 4 306 301 4 287 229 3 321 834

47 Salg av eiendom 153 588 99 863 269 425

Sum kap. 4710 4 459 889 4 387 092 3 591 259

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 185 950 188 763 162 479

Sum kap. 1716 185 950 188 763 162 479
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sert forskningsaktivitet i 2017, da FFI vil bruke 20 
mill. kroner av sin frie virksomhetskapital for å 
kompensere for bortfallet av det tilsvarende belø-
pet over basisfinansieringen. I nominell endring 
inngår avbyråkratiserings- og effektiviseringsre-
formen med 0,9 mill. kroner

I overkant av 20 pst. av FFIs virksomhet finan-
sieres av basisbevilgningen. Denne er en viktig 
forutsetning for instituttets langsiktige kompetan-
seoppbygging og dets evne til å kunne ha en selv-
stendig rådgivende rolle overfor Forsvarsdeparte-
mentet.

FFIs åtte virksomhetsområder er: forsvars-
struktur-, konsept- og operasjonsanalyser, sam-

funnssikkerhet, nettverk, kommando, kontroll og 
kommunikasjon, etterretning, overvåking og opp-
klaring, kampsystemer, sensorsystemer og signa-
turtilpasning, våpensystemer, -virkninger og be-
skyttelse samt menneskelige faktorer, utstyr og 
beskyttelse. 

I samsvar med etablerte prosedyrer for innrap-
portering av nettobudsjetterte virksomheters kon-
tantbeholdning er det utarbeidet tre standard-
tabeller med nøkkeltall og kommentarer til FFIs 
regnskapstall for 2013, 2014 og 2015, jf. vedlegg 2 
til denne proposisjonen.

Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

Kapitlet har tidligere dekket fellesutgifter i tilknyt-
ning til Forsvarsdepartementet, dekning av 
uforutsette utgifter som trenger rask avklaring, 
tilskudd til frivillige organisasjoner og Norges 
tilskudd til NATOs ulike driftsbudsjetter.

Regjeringen foreslår fra 2017 å samle bevilg-
ningene til Forsvarsdepartementet på kapittel 
1700. Det vises til omtale på dette budsjett-
kapitlet.

Kap. 4719 Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å samle inntektene til For-
svarsdepartementet på kapittel 4700. Det vises til 
omtale på dette budsjettkapitlet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter       290 829 329 345

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
overslagsbevilgning 205 041 118 541

43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet,  
kan overføres 3 268 15 229

71 Overføringer til andre, kan overføres 56 888 58 779

78 Norges tilskudd til NATOs og internasjonale  
driftsbudsjetter, kan overføres 259 134 267 540

Sum kap. 1719 815 160 789 434

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 6 863 791

Sum kap. 4719 6 863 791
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Kap. 1720 Felles ledelse og kommandoapparat

Kapitlet omfatter seks driftsenheter i Forsvaret og 
militære NATO-stillinger.

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 1 463,9 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett 2016. I 

nominell endring inngår avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen med en reduksjon på 
46,2 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt er posten økt med 201,4 mill. kroner.
I den nominelle endringen er ovenstående fire 

komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på posten må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Regjeringen foreslår å styrke Cyberforsvaret, 
Forsvarets spesialstyrker (FS) og Forsvarets sani-
tet (FSAN) gjennom økte bevilgninger til blant an-
net vedlikehold, anskaffelser av reservedeler og 
beredskapsbeholdninger samt styrking av materi-
elldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, i tråd 
med regjeringens fremlagte langtidsplan for 
2017–2020 (Prop. 151 S (2015–2016)). Økningen 
skyldes videre en overføring av bevilgningene til 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
(FPVS), Forsvarets etterretningshøgskole (FEH), 
nasjonale og internasjonale stillinger i utlandet 
samt NATO-stillinger i Norge fra kapittel 1725. 

Begrunnelsen for forslaget om å overføre disse 
enhetene til kapittel 1720 er å legge til rette for 
god styring av den daglige driften av den nye en-
heten Forsvarets fellestjenester på kapittel 1725. 
I tillegg er utgiftene for støttetjenestene i Bodø 
omdisponert fra kapittel 1733 til Forsvarets opera-
tive hovedkvarter (FOH) på kapittel 1720. 

Posten er videre styrket grunnet blant annet 
økte utgifter i forbindelse med justeringer i Sær-
avtalen for NATO-staber, omstillingsprogrammet 
ved Institutt for forsvarsstudier og sentralt avsatte 
omstillingsutgifter. Posten er redusert blant annet 
grunnet overføring av allmennhelsetjenesten til 
forsvarsgrenene.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For dette budsjettkapitlet utgjør 
effektiviseringsbidraget 14 mill. kroner i 2017. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter 3 693 157 3 842 312 5 306 251

70 Renter låneordning 4 517

Sum kap. 1720 3 693 157 3 842 312 5 310 768

Tabell 5.6 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 1 463,9

Lønns- og priskompensasjon -124,5

Tekniske endringer -1 200,0

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 15,8

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 46,2

Reell endring 201,4
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Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet styrkes i 
budsjettforslaget gjennom å dekke et identifisert, 
men ikke finansiert vedlikeholdsbehov, herunder 
behov for utskifting av materiell. I tillegg styrkes 
materielldriften knyttet til erfart kostnadsvekst og 
det legges opp til å bygge opp en egen styrkere-
serve for Forsvarets spesialstyrker. Som bidrag til 
ovennevnte styrkinger er det omdisponert midler 
gjennom innsparinger knyttet til reduksjon i utbe-
talinger av undervisningstillegg i Cyberforsvaret 
og Forsvaret sanitet.

Forsvarets operative hovedkvarter

Kommando og ledelse

Forsvaret operative hovedkvarter (FOH) er for-
svarssjefens utøvende operative ledd, og viderefø-
rer i stort leveranser og aktivitet i 2017. Sjef FOH 
utøver operativ kommando over Forsvarets styr-
ker, samt støtter og kontrollerer nasjonale styrker 
som bidrar i internasjonale operasjoner. I 2017 
skal evnen til å lede nasjonale fellesoperasjoner vi-
dereutvikles. FOH får fra 2017 ansvaret for støtte-
tjenester i Bodø, som overføres fra kapittel 1733 
Luftforsvaret.

FOH vil videreføre arbeidet med å styrke 
NATOs evne til å planlegge og lede operasjoner i 
Norge og på alliansens maritime flanke. For 
Norge er det et mål at alliansen skal ha en tyde-
ligere rolle i nord, samt økt kompetanse og situa-
sjonsforståelse for alliansens maritime flanke. Sjef 
FOH er tillagt et ansvar for planlegging og gjen-
nomføring av fellesoperative øvelser og tilretteleg-
ging for utenlandsk trening og øving i Norge.

Fellesoperativ øving og trening

En av hovedaktivitetene i 2017 vil være feltøvelsen 
Joint Viking 2017 som gjennomføres i Finnmark i 
mars. Øving av den nasjonale kommandostruktu-
ren blir i 2017 videreført gjennom kommando-
plassøvelse Gram i oktober, som også søkes 
koblet til NATOs kommandoplassøvelse Trident 

Javelin 17, som Norge er vertskap for. Javelin 17
er også et ledd i forberedelsene til NATOs høy-
profiløvelse Trident Juncture som skal avholdes i 
Norge i 2018. Planleggingen av denne øvelsen 
fortsetter i 2017.

Sentrale deler av øvingsaktiviteten i 2017 blir 
benyttet til å revidere og utvikle nasjonalt og NA-
TOs forsterkningsplanverk, herunder en vektleg-
ging av totalforsvaret og vertslandstøtte. Videre 
skal øvingsaktivitetene i 2017 benyttes til å øve 
konseptutvikling innenfor nettverksbasert forsvar 
og øving av nye kapasiteter.

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker (FS) vil være bered-
skapsklare i henhold til operativ ambisjon, og akti-
vitetsnivået fra 2016 vil i hovedsak videreføres i 
2017. FS styrkes i 2017 for å legge til rette for økt 
fleksibilitet og utholdenhet gjennom etableringen 
av en reserveenhet, i tråd med Prop. 151 S (2015–
2016).

På anmodning skal FS yte bistand til justis-
sektoren i forbindelse med kontraterroroperasjo-
ner, med et særskilt oppdrag innenfor maritim 
kontraterror mot offshoreinstallasjoner. Videre-
utvikling av spesialstyrkene, herunder evnen til å 
bistå politiet på anmodning, innenfor avklarte an-
svarsforhold og med tilgjengelige ressurser, vil 
også i 2017 ha høy prioritet. Samtrening mellom 
spesialstyrkene, fellesoperative ressurser i For-
svaret og politiet videreføres på nivå med aktivite-
ten i 2016. Personellet består hovedsakelig av be-
fal og vervede mannskaper som rekrutteres fra 
hele Forsvaret. Ansvaret for nivådannende utdan-
ning og karriereutvikling ligger hos de respek-
tive sjefene for forsvarsgrenene. En mindre andel 
vernepliktige mannskaper vil tjenestegjøre ved 
spesialstyrkeenhetene, primært for å utgjøre et 
rekrutteringsgrunnlag for den vervede andelen. 
Arbeidet med å rekruttere kvinner til operative 
stillinger gjennom en egen jegertropp videre-
føres i 2017.

Tabell 5.7 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 75,1

Internt omdisponert til LTP-tiltak 1,8

Sum LTP-tiltak 76,9
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Cyberforsvaret

Cyberforsvaret understøtter Forsvarets operasjo-
ner hjemme og ute ved å stille krav til, etablere, 
drifte og beskytte Forsvarets informasjonsinfra-
struktur. IKT skal benyttes som et virkemiddel for 
bedret samhandling i Forsvarets operasjoner og 
for å effektivisere styrkeproduksjon og forvalt-
ning i forsvarssektoren.

Det skal i 2017 sikres en tydelig og helhetlig 
ledelse av IKT-virksomheten i Forsvaret med et 
helhetlig fagansvar og ansvar for styring av IKT-
virksomheten i Forsvaret underlagt forsvars-
sjefen. Videre skal Cyberforsvarets ledelse grad-
vis samles på Jørstadmoen. 

I 2017 foreslås Cyberforsvaret styrket, blant an-
net for å bedre ut- og innfasing av IKT-systemer og 
styrke innføringen og driftsstabiliseringen av For-
svarets felles integrerte forvaltningssystem. Videre 
vil styrkingen nyttes til utskifting av materiell. Sam-
let legger styrkingen av Cyberforsvaret i 2017 til 
rette for økt utholdenhet og tilgjengelighet.

Cyberforsvaret er ansvarlig for at det utvikles 
en IKT-infrastruktur som gir Forsvaret nødvendig 
evne til å lede og samvirke i et fellesoperativt 
perspektiv. Videreutvikling av IKT som samvirker 
med NATO skal fortsette for å kunne oppnå 
bedret samhandling i fremtidige operasjoner.

I 2017 skal realisering av gevinster i Forsva-
rets portefølje av IKT-systemer prioriteres. Cyber-
forsvaret skal prioritere oppgaver som kun kan lø-
ses av Forsvaret, herunder bedre evnen til å be-
skytte Forsvarets informasjonsinfrastruktur. Ved 
innføring av nye løsninger skal driften av utgå-
ende systemer og tilhørende eiendom, bygg og 
anlegg avvikles.

Forsvarets sanitet

FSAN videreføres som Forsvarets fagmyndighet 
innenfor sanitet og veterinærtjenester. FSAN vide-
refører i stort leveranser og aktivitet på 2016-nivå, 
med unntak av allmennhelsetjenestene som 1. ja-
nuar 2017 overføres til forsvarsgrenene, Heime-
vernet og Cyberforsvaret, og utvikles videre i 
nært samarbeid med øvrig sanitetskapasitet i For-
svaret. Dette skal muliggjøre en bedre sammen-
hengende sanitetstjeneste i hele konfliktspekte-
ret, og i større grad understøtte operativ militær 
virksomhet. Nasjonal militærmedisinsk polikli-
nikk videreføres som en del av FSAN.

I 2017 styrkes FSAN for å legge til rette for an-
skaffelser av beredskapsbeholdninger og nødven-
dig materiell for å legge til rette for økt tilgjenge-
lighet og utholdenhet.

FSAN skal i 2017 styrkeprodusere og be-
manne de felles militærmedisinske kapasitetene i 
nært samarbeid med det sivile samfunnet. Dette 
gjelder både medisinsk personell til styrkestruk-
turen og personell til løpende helsetjenester for 
Forsvarets personell. Videre skal arbeidet med å 
etablere et helthetlig medisinsk evakueringskon-
sept -utviklet sammen med sivil helsetjeneste- 
som dekker fred, krise og væpnet konflikt, vies 
særskilt oppmerksomhet.

En del av tjenestene som i dag ligger i FSAN, 
skal utredes for bortsetting til sivile leverandører. 
Dette gjelder blant annet tannhelsetjenesten, 
mikrobiologisk laboratorium og kontor for epide-
miologi.

FSAN skal gjennomføre et forskningsprosjekt 
knyttet til kulde, frost og hypotermi, relatert til 
Forsvarets militære operasjoner i kaldt klima.

Forsvarets høgskole

Kjernevirksomheten ved Forsvarets høgskole 
(FHS) er utdanning og formidling, samt 
forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomhe-
ten har som mål å fremskaffe kunnskap av særlig 
relevans for Forsvaret og forsvarssektoren. Av 
utdanning gjennomfører FHS blant annet stabs-
utdanning, masterutdanning og sjefskurs. FHS 
forestår også kursvirksomhet på sine fagområ-
der for forsvarssektoren og sivil sektor. Sjef FHS 
har ansvaret for koordinering av nivådannende 
utdanning i Forsvaret.

FoU-virksomheten ved FHS er en forutsetning 
for å gi akkreditert utdanning. Den skal under-
støtte og styrke kvaliteten på utdanningen, samt 
bidra til å gi forsvarssektoren og samfunnet for øv-
rig relevant kunnskap om forsvars- og sikkerhets-
faglige spørsmål. Institutt for forsvarsstudier vide-
refører forskningen innenfor tre områder: globale 
og regionale maktforhold, håndteringen av 
Norges sikkerhetsutfordringer og militærmak-
tens plass i samfunnet. Forsvarsomstilling er eta-
blert som et viktig forskningsfelt ved instituttet, 
og videreføres også i 2017. De sikkerhets- og for-
svarspolitiske implikasjonene av utviklingen i 
Russland og samarbeidet i NATO og med USA 
forblir prioriterte områder.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Forsvaret etablerte FPVS som et felles HR-senter i 
Forsvaret 1. august 2016. FPVS skal være et kraft-
fullt og effektivt kompetanse- og servicesenter 
innenfor HR-området i Forsvaret. Store deler av 
FPVS sin virksomhet i Oslo avvikles, og flyttes til 
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eksisterende lokaler i Harstad, og på Elverum og 
Hamar. FPVS har fra 1. august 2016 overtatt forvalt-
ningen av personell i utenlandstjeneste for Forsva-
ret, og funksjonen for lønn og reiser. Som et ledd i 
dette inngår Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) 
nå som en del av FPVS. Driftsutgiftene til FPVS og 
FLA er tidligere bevilget over kapittel 1725, post 01. 
Regjeringen foreslår å samle bevilgningene til disse 
enhetene på kapittel 1720, post 01.

Dagens systemunderstøttelse for Forsvarets 
HR-tjenester baserer seg på Forsvarets felles inte-
grerte forvaltningssystem (FIF). Eksisterende tek-
nologi skal videreutvikles for å ivareta Forsvarets 
fremtidige behov for forvaltning av personellet.

Nasjonale og internasjonale stillinger i utlandet 
og NATO-stillinger i Norge

NATOs kommandostruktur i sin nåværende form 
var fullt operativ fra og med desember 2015. De 
endrede sikkerhetspolitiske rammene krever at 
NATOs kommandostruktur og tilstøtende flerna-
sjonale ledelsesstrukturer, som blant annet NA-
TOs styrkestruktur, endres og tilpasses.

En større tilpasning av alliansen har pågått si-
den NATO-toppmøtet i Wales i 2014. På toppmøtet 

i Warszawa i 2016 ble det besluttet å gjennomføre 
en vurdering av funksjonaliteten til NATOs kom-
mandostruktur. Norge var en av initiativtakerne til 
arbeidet med å tilpasse alliansens strukturer til 
den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, og vil i 
2017 aktivt følge opp dette arbeidet.

For å sikre ivaretakelse av norske interesser 
er det viktig for Norge å ha robust representasjon 
i NATOs kommandostruktur og øvrige multina-
sjonale ledelsesstrukturer. Norges internasjonale 
representasjon skal til enhver tid være tilpasset 
NATOs byrdefordelingsprinsipp, nasjonale behov 
og balanse mellom stillinger innenlands og uten-
lands.

Post 70 Renter låneordning

Posten gjelder utgifter til rentestønad for å dekke 
differansen mellom utlånsrenten i Befalets låne-
ordning og markedsrenten, samt utbetalinger av 
garantiansvar. Låneordningen avvikles i 2017, og 
bevilgningen foreslås derfor redusert med 4,9 
mill. kroner. Bevilgning på post 70 vil nyttes til å 
ivareta allerede inngåtte forpliktelser. Ordningen 
administreres av FPVS og posten foreslås derfor 
overført fra kapittel 1725.

Kap. 4720 Felles ledelse og kommandoapparat

Post 01 Driftsinntekter

Posten foreslås økt med 40,2 mill. kroner knyttet 
til blant annet økte inntekter som følge av forslag 
om overføring av FPVS og FEH fra kapittel 4725. 
Videre økes inntektskravet til FHS. Bakgrunnen 
for økningen er at FHS som høgskole i større 

grad aktivt skal søke eksterne prosjektmidler og 
derigjennom øke kompetansen innen prioriterte 
områder for forskning og utvikling. Inntektene re-
duseres som følge av avviklingen av Håøya ferie-
senter og utrangering av boliger som gir redu-
serte husleieinntekter, og eksterne inntekter fra 
NATO.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            119 847 67 066 107 247

Sum kap. 4720 119 847 67 066 107 247
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Kap. 1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 33,8 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 
nominell endring inngår avbyråkratiserings- og ef-
fektiviseringsreformen med 1,1 mill. kroner. Hen-
syntatt kompensasjoner og tekniske endring øker 
posten reelt med 9 mill. kroner.

Budsjettet for 2017 til NSM er foreslått økt for 
å følge opp Prop. 151 S (2015–2016). NSM skal 
styrke sin evne til å gjennomføre tilsyn med tek-
niske IKT-sikkerhetstiltak, videreutvikle akkredi-

teringsordningen for leverandører av sikkerhets-
tjenester, styrke sin fagmyndighetsrolle innen per-
sonellsikkerhet og utvikle e-læringskurs ved kurs-
senter for forebyggende sikkerhet.

NSMs evne til å avdekke, analysere og koordi-
nere håndteringen av IKT-angrep skal prioriteres i 
2017. Videre skal NSM, for å bidra til at sikker-
hetslovens krav til utvelgelse, klassifisering og 
sikring av objekter ivaretas som forutsatt hos virk-
somhetene, også prioritere rådgivnings- og veiled-
ningsaktivitet innenfor objektsikkerhet.

NSM styrkes i budsjettforslaget gjennom etable-
ring av akkrediteringsordning for leverandører av 
sikkerhetstjenester, forbedring av evne til å gjen-
nomføre tilsyn med tekniske IKT-sikkerhetstiltak, 
forsterking av fagmyndighetsrollen innenfor per-
sonellsikkerhet og utvikling av e-læringskurs ved 
kurssenter for forebyggende sikkerhet.

Overordnede oppgaver

Utviklingen i risikobildet medfører at det er behov 
for å styrke det forebyggende sikkerhetsarbeidet, 
som et ledd i styrkingen av Forsvarets operative 
evne og for å forbedre sikkerheten i samfunnet for 
øvrig.

NSM er underlagt Forsvarsdepartementet. 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har in-
struksjonsmyndighet overfor NSM i saker innen-
for JDs ansvarsområde.

NSM er nasjonal fagmyndighet for forebyg-
gende sikkerhet og har et overordnet og sektor-
overgripende ansvar for forebyggende sikkerhets-
tjeneste i henhold til sikkerhetsloven. Virksom-
heten skal først og fremst bidra til statssikkerhet 
og samfunnssikkerhet. Kun i den grad virksom-

heters og enkeltindividers sikkerhet har betyd-
ning for statssikkerhet eller samfunnssikkerhet, 
skal dette inngå i NSMs virksomhet.

NSM skal legge til rette for, støtte og rappor-
tere om forebyggende sikkerhetstiltak mot spio-
nasje, sabotasje og terrorhandlinger. Virksomhe-
ten skal føre tilsyn med sikkerhetstilstanden i 
virksomheter underlagt sikkerhetsloven, og gi in-
formasjon, råd og veiledning til virksomheter 
samt bidra til at sikkerhetstiltak utvikles. NSM 
skal innenfor eget ansvarsområde bidra til at sik-
kerhetskulturen i virksomhetene forbedres. NSM 
er kontaktpunkt og har et utøvende ansvar over-
for andre land og internasjonale organisasjoner 
innenfor fagområdet forebyggende sikkerhet.

NSM er i tillegg ansvarlig for å avdekke, analy-
sere og koordinere håndteringen av alvorlige IKT-
angrep mot samfunnskritisk infrastruktur eller an-
dre viktige samfunnsfunksjoner. Dette innebærer 
blant annet å organisere og drifte et nasjonalt vars-
lingssystem for digital infrastruktur (VDI). NSM 
skal også samarbeide med de øvrige etter-
retnings- og sikkerhetstjenestene. For å videreut-
vikle samarbeidet mellom NSM, Politiets sikker-
hetstjeneste og Etterretningstjenesten om fore-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter 223 896 224 962 258 716

Sum kap. 1723 223 896 224 962 258 716

Tabell 5.8 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 13,0
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bygging, avdekking og håndtering av alvorlige 
hendelser i det digitale rom, er det besluttet å eta-
blere et felles cyberkoordineringssenter. NSM 
skal også samarbeide med NATO. 

NSM skal, som det nasjonale fagmiljøet for 
IKT-sikkerhet, understøtte Forsvarsdepartemen-
tet og Justis- og beredskapsdepartementet i deres 

ansvar på IKT-sikkerhetsområdet. NSM skal iden-
tifisere og foreslå nasjonale tiltak og krav samt gi 
råd og veiledning. 

NSM skal årlig produsere en risikorapport 
innenfor forebyggende sikkerhet og en rapport 
om det helhetlige IKT-risikobildet. NSM skal også 
foreslå tiltak for å forbedre sikkerhetstilstanden.

Kap. 4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSMs inntekter består i hovedsak av nærings-
livets medlemskapsavgifter til varslingssystem for 
digital infrastruktur (VDI), kurs- og konferanseav-

gifter og brukerbetaling ved sikkerhetsgodkjen-
ning av informasjonssystemer.

Kap. 1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

Kapitlet omfatter Forsvarsstaben og ni avdelinger 
under driftsenheten Forsvarets fellestjenester. 

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås redusert nominelt med 1 184,5 
mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett 

for 2016 på grunn av flytting av enheter til kapittel 
1720. I nominell endring inngår avbyråkratise-
rings- og effektiviseringsreformen med 6,4 mill. 
kroner. 

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 24 882 9 182 11 392

Sum kap. 4723 24 882 9 182 11 392

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter      2 051 039 2 009 923 825 403

70 Renter låneordning, kan overføres 2 721 9 408

71 Overføringer til andre, kan overføres 18 942 19 156 19 629

Sum kap. 1725 2 072 702 2 038 487 845 032
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Post 01 er vesentlig redusert nominelt sett ved at 
flere enheter er foreslått flyttet til kapittel 1720 (jf. 
omtale under kapittel 1720). I tillegg er post 70 
Renter låneordning foreslått flyttet til kapittel 
1720. Den nye driftsenheten Forsvarets felles-
tjenester (FFT) er i all hovedsak samlet på kapittel 
1725. I tillegg er blant andre Forsvarsstaben og til-
skuddsordningen for veteransaker videreført på 
kapittel 1725.

Reell økning på posten er 2 mill. kroner.
I den nominelle endringen er ovenstående fire 

komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For dette budsjettkapitlet utgjør 
effektiviseringsbidraget 7,5 mill. kroner i 2017. 

Forsvarsstaben

Forsvarsstaben (FST) har, på vegne av forsvars-
sjefen, gjennomførings- og oppfølgingsansvaret 
for de oppdrag etaten pålegges av Forsvarsdepar-
tementet. FST bidrar til å ivareta evnen til helhet-
lig gjennomføring, styring og oppfølging av For-
svarets operative virksomhet.

I 2017 vil FST vektlegge tiltak for å realisere 
målsettingene for Forsvaret, slik disse vil fremgå i 
Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev for plan-
perioden 2017–2020, i tråd med Stortingets be-
handling av Prop. 151 S (2015–2016). Videreutvik-
ling av den operative evnen er fortsatt den primære 
målsettingen for dette arbeidet, blant annet gjen-
nom det langsiktige, strategiske arbeidet knyttet til 
utvikling av Forsvarets personellordninger. For-
bedring av styrings- og kontrollmekanismer, vide-
reutvikling av systemunderstøttelse både for opera-
tiv og administrativ virksomhet, samt forsvarlig 

forvaltning, vil fortsatt være sentrale fokusområ-
der. Ytterligere effektivisering av Forsvaret vil fort-
sette, blant annet innenfor ledelse, støtte og admi-
nistrasjon.

Arbeidet med utvikling og implementering av 
militærordningen i tråd med Stortingets vedtak 
ved behandlingen av Innst. 335 L og 336 S (2014–
2015) til Prop. 111 LS (2014–2015) fortsetter.

FST vil i 2017 etablerere en enhet som får det 
overordnede ansvar for helhetlig styring av For-
svarets utdanning og kompetanseproduksjon. En-
heten settes opp med en blanding av sivil og mili-
tær kompetanse på utdanning og ledelse av en-
dringsprosesser. 

Arbeidet med å ivareta Forsvarets ansvar for 
oppfølging av personell som har deltatt i interna-
sjonale operasjoner fortsetter, i tråd med oppføl-
gingsplanen for perioden fra 2014–2017 til regje-
ringens handlingsplan «I tjeneste for Norge», jf. 
Innst. S nr. 298 (2008–2009) til St. Meld. nr. 34 
(2008–2009). 

I 2017 vil FST forberede implementeringen av 
tiltak for å realisere målsettingene i Prop. 151 S 
(2015–2016) for Forsvarets nye utdanningsord-
ning.

Forsvarets fellestjenester

Forsvarets fellestjenester (FFT) er opprettet som 
en ny driftsenhet med virkning fra august 2016. 
Enheten består av tolv avdelinger: Forsvarets 
sikkerhetsavdeling, Forsvarets regnskapsadmi-
nistrasjon, Feltprestkorpset, Forsvarets veteran-
tjeneste, Oslo garnisonsforvaltning, Forsvarets 
mediesenter, Forsvarets forum, Regelverksen-
heten, Forsvarets FIF-administrasjon, Forsvars-
museene, Forsvarets musikk og Forsvarets kom-
mandantskap. De tre sistnevnte inngår i FFT, 
men bevilgningene til disse tre avdelingene lig-
ger på kapittel 1795, post 01. 

Tabell 5.9 Budsjettekniske endringer 

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 -1 184,5

Lønns-, pris- soldatkompensasjon -15,5

Tekniske endringer 1 188,0

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 7,5

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 6,4

Reell endring 2,0
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FFT skal yte administrativ støtte til Forsvars-
staben og LOS-programmet. Ved å forenkle, rasjo-
nalisere og omorganisere ledelse, støtte og admi-
nistrasjon, etableres en mer ressurseffektiv og ro-
bust organisering av støtte og administrasjon for 
disse avdelingene. Videre legges forholdene 
bedre til rette for en forbedret forsvarlig forvalt-
ning ved at alle administrative støtteressurser 
organiseres under én ledelse. Dette vil bidra til å 
forenkle styringen og heve kvaliteten på forvalt-
ningen. Samtidig vil avdelingssjefene i større grad 
enn i dag kunne fokusere på sine primæropp-
gaver. I tillegg legges det til rette for at frigjorte 
ressurser kan overføres til høyere prioriterte opp-
gaver.

Post 70 Renter låneordning

Posten er foreslått flyttet til kapittel 1720. 

Post 71 Overføringer til andre

Forvaltningsansvaret for tilskuddsmidlene til vete-
ranrelatert virksomhet ble fra budsjettåret 2015 
delegert til Forsvaret. Det er i 2016 gjennomført 
en evaluering av dagens ordning og besluttet at 
den delegerte ordningen videreføres på perma-
nent basis hos Forsvaret. Posten videreføres på 
samme nivå som i 2016. 

Kap. 4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

Post 01 Driftsinntekter

Posten er foreslått redusert med 36,1 mill. kroner. 
Reduksjonen er knyttet til en teknisk endring i for-
bindelse med overføring av inntekter til kapittel 
1720. Det er ingen reell endring på posten. 

Post 70 Renter låneordning

Posten er foreslått flyttet til kapittel 4720. 

Post 90 Lån til bolig

Det forventes ingen inntekter på posten i 2017.

Kap. 1731 Hæren

Posten foreslås økt nominelt med 99,3 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 
nominell endring inngår avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen med 37,9 mill. kroner. 

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            60 825 60 682 24 622

90 Lån til boligformål 32

Sum kap. 4725 60 857 60 682 24 622

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter       5 372 147 5 262 935 5 362 228

Sum kap. 1731 5 372 147 5 262 935 5 362 228
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Reelt er det en budsjettmessig økning på 216,3 
mill. kroner. 

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For Hæren utgjør effektivise-
ringsbidraget 39,1 mill. kroner i 2017.

Hæren styrkes i budsjettforslaget gjennom en be-
tydelig satsing på vedlikehold, reservedeler og be-
redskapslogistikk, herunder ammunisjonsbehold-
ninger. Styrkingen legger til rette for å dekke et 
identifisert, men ikke finansiert vedlikeholdsbe-
hov, samtidig som styrkingen bidrar til et varig og 
bærekraftig vedlikeholdsnivå. I tillegg styrkes ma-
terielldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, eta-
blering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-
Varanger (GSV) og økt aktivitet ved Panserbataljo-
nen i Brigade Nord. Som bidrag til ovennevnte 
styrkinger er det omdisponert midler gjennom 
innsparinger knyttet til reduksjon i utbetalinger av 
undervisningstillegg.

Overordnede oppgaver

Hæren skal bidra til å løse Forsvarets oppgaver 
ved å produsere landmilitære styrker som besitter 
tilstrekkelig og nødvendig operativ evne, som 
blant annet omfatter stridsevne, tilgjengelighet og 
utholdenhet innenfor gjeldende klartider. 

Hærens hovedoppgave er å etablere evne til å 
gjennomføre taktiske samvirkeoperasjoner i et 

fellesoperativt miljø. Denne evnen relaterer seg 
til de av Forsvarets oppgaver som omfatter for-
svar av Norge innenfor rammen av NATOs kol-
lektive forsvar samt å avverge og håndtere episo-
der og sikkerhetspolitiske kriser. For å oppnå 
dette skal Hæren fortsette videreutviklingen av 
Brigade Nord med vekt på evne til gjennomføring 
av taktiske samvirkeoperasjoner i en fellesopera-
tiv ramme. I 2017 vil aktivitetsnivået for 2016 vide-
reføres, med unntak av at aktiviteten i brigaden 
øker noe gjennom flere øvingsdøgn i Panserbatal-
jonen.

Hæren vil i all hovedsak løse oppgavene knyt-
tet til daglig å hevde norsk suverenitet og suve-
rene rettigheter ved å nytte avdelingene Grense-
vakten og Hans Majestet Kongens Garde 
(HMKG) til formålet. Gjennom tilstedeværelse og 
informasjonsinnhenting har Grensevakten, med 
utgangspunkt i to svært moderne grensestasjoner 
(Pasvik og Jarfjord), evne til å reagere mot kren-
kelser av norsk suverenitet langs den norsk-
russiske grensen. HMKG besørger kontinuerlig 
vakthold og sikring av kongehuset. Øvrige opp-
drag som seremonier, parader og musikk videre-

Tabell 5.10 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 99,3 

Lønns-, pris og soldatkompensasjon -129,7 

Tekniske endringer 165,4 

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 43,4 

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 37,9 

Reell endring 216,3 

Tabell 5.11 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 212,0

Internt omdisponert til LTP-tiltak 4,3

Sum LTP-tiltak 216,3
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føres. HMKG og Grensevakten viderefører sine 
oppgaver.

Hæren har også i 2017 avdelinger og enheter 
på kontinuerlig nasjonal beredskap for raskt å 
kunne møte oppdukkende hendelser i militær 
sektor, men også for å kunne bidra til ivaretakelse 
av samfunnssikkerhet og andre sentrale sam-
funnsoppgaver.

Hærens hovedbidrag til Forsvarets oppgave 
om å delta i flernasjonal krisehåndtering vil for 
2017 være en avdeling (kompanistridsgruppe) på 
om lag 200 personer som skal deployere til 
Litauen for en periode på om lag seks måneder. 
Avdelingen vil bidra til å styrke NATOs frem-
skutte nærvær (enhanced Forward Presence, eFP) 
i regionen. I tillegg vil Hæren delta i Operation 
Inherent Resolve i Irak samt bidra med stabsoffise-
rer til øvrige pågående operasjoner og misjoner i 
utlandet. Hæren vil i 2017 fortsette bidraget til 
NATO Response Force (NRF)-beredskap med en 
lokaliserings- og ildledelsestropp som del av Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Organisasjon og styrkestruktur

Regjeringen vil iverksette en særskilt utredning av 
landmakten. Regjeringen vil komme tilbake til Stor-
tinget med en helhetlig anbefaling. I påvente av 
konklusjonene til landmaktutredningen skal 
Hæren i all hovedsak videreføres som i dag, men 
etableringen av et jegerkompani på GSV igang-
settes.

Sjef Hæren (tidligere generalinspektøren for 
Hæren) får i 2017 et helhetlig ansvar som styrke-
sjef, lokalisert på Bardufoss. Det tas sikte på å 
samordne Hærens taktiske ledelse med brigade-
kommandoen.

Innenfor rammen av Brigade Nord videreføres 
Hærens tyngdepunkt i Indre Troms og i Østerda-
len. I 2017 videreutvikles Brigade Nord med tre 
manøverbataljoner herunder to mekaniserte batal-
joner og en infanteribataljon i tillegg til ledelses-, 
kampstøtte- og logistikkavdelinger. Panserbataljo-
nen har i perioden 2013–2016 blitt styrket med et 
økt antall vervede, men skal videreføres som i dag 
med en større andel vernepliktige enn TMBN. 

HMKG videreføres som en oppdragstilpasset 
lett infanteribataljon.

Grensevakten videreutvikles og forsterkes. 
Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at økt til-
stedeværelse med landstyrker i Finnmark er nød-
vendig, og regjeringen har derfor i Prop. 151 S 
(2015–2016) foreslått å styrke Grensevakten med 
et jegerkompani. Etableringen av jegerkompaniet 
vil starte i 2017.

Staben til Forsvarets kompetansesenter for 
logistikk og operativ støtte på Sessvollmoen, 
fagavdeling logistikk, teknisk avdeling, Logistikk-
skolen, Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole, 
Forsvarets transportskole og operasjonsstøtte 
skal, i tråd med Prop. 151 S (2015–2016), organisa-
torisk overføres til Forsvarets logistikkorganisa-
sjon. Avdelingene videreføres lokalisert på Sess-
vollmoen. Hæren beholder Logistikkbase land, 
Forsvarets kompetansesenter for objektsikkerhet, 
Forsvarets ABC-skole, Forsvarets hundeskole og 
Forsvarets militærpolitiavdeling. Avdelingene vi-
dereføres lokalisert på Sessvollmoen. Omstruktu-
reringen gjennomføres i 2017. Hæren reetablerer 
logistikk som ett kompetansemiljø, fagskole logis-
tikk, under Hærens Våpenskole, for å ivareta 
fagansvar for landbasert logistikk.

Allmennhelsetjenesten, sykestuene der Hæ-
ren er største bruker, overføres til Hæren fra For-
svarets sanitet (FSAN). Dette ses i sammenheng 
med Role 1 og egen sanitetskapasitet.

Personell, utdanning og kompetanse 

Videre implementering av militærordningen vies 
vesentlig oppmerksomhet i 2017. Målet er å sikre 
rekruttering av spesialister og forlenge tiden hver 
medarbeider står i samme stilling, slik at kompe-
tanse og operativ evne styrkes. Ny karriere- og tje-
nesteplan for generalister og spesialister, og en til-
passet utdanning, implementeres i 2017. Oppfyl-
ling av Hærens styrkestruktur med kompetent 
personell på rett nivå er et satsingsområde. For å 
håndtere konflikter i hele konfliktspekteret er 
dette en forutsetning. Hæren skal understøtte for-
svarsstabens arbeid med rettidig implementering 
av utdanningsordningen. 

Allmenn verneplikt er innført og den medfører 
en utvidelse av Hærens rekrutterings- og kompe-
tansetilfang. Samtidig vil allmenn verneplikt bidra 
til å gjøre personellsammensettingen mer i tråd 
med samfunnet for øvrig. De vernepliktige mann-
skapene i førstegangstjenesten utgjør en vesentlig 
del av den operative bemanningen generelt i 
Hærens avdelinger. I tillegg rekrutteres verne-
pliktige til videre tjeneste i Hæren.

Hæren vil søke å effektivisere ledelse-, stab- 
og forvaltningsfunksjoner ytterligere.

Arbeidet knyttet til likestilling, holdninger, 
etikk og ledelse videreføres på alle nivåer i 
Hæren, i tråd med Hærens egen tiltaksplan. Gode 
holdninger og profesjonalitet skal gjennomgående 
prege all virksomhet, herunder forvaltningsom-
rådet.
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Kap. 4731 Hæren

Post 01 Driftsinntekter

Posten videreføres reelt på samme nivå som i sal-
dert budsjett for 2016.

Kap. 1732 Sjøforsvaret

Kapitlet dekker Sjøforsvaret utenom Kystvakten, 
som er budsjettert over kapittel 1790.

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 300,7 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 

nominell endring inngår avbyråkratiserings- og ef-
fektiviseringsreformen med 5,1 mill. kroner samt 
konsekvensjustering av den ettårige bevilgningen 
i 2016 på 301,5 mill. kroner til vedlikehold av Sjø-
forsvarets fartøyer.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt er det en budsjettmessig økning på 253,2 
mill. kroner. 

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på posten må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For Sjøforsvaret utgjør effektivi-
seringsbidraget 9,6 mill. kroner i 2017.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            101 772 65 911 63 993

Sum kap. 4731 101 772 65 911 63 993

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter        3 562 905 3 890 479 4 191 223

Sum kap. 1732 3 562 905 3 890 479 4 191 223

Tabell 5.12 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 300,7

Lønns-, pris og soldatkompensasjon -92,9

Tekniske endringer -77,3

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 117,7

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 5,1

Reell endring 253,2
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Sjøforsvaret styrkes i budsjettforslaget gjennom 
en betydelig satsing på vedlikehold, reservedeler 
og beredskapslogistikk. Styrkingen legger til rette 
for å dekke et identifisert, men ikke finansiert 
vedlikeholdsbehov, samtidig som styrkingen bi-
drar til et varig og bærekraftig vedlikeholdsnivå. I 
tillegg styrkes materielldriften knyttet til erfart 
kostnadsvekst, etablering av bordingsteam, økt 
aktivitet for fregatter i forbindelse med NATO-de-
ployering (SNMG1) og innfasing av logistikkfar-
tøyet KNM Maud. Som bidrag til ovennevnte styr-
kinger er det omdisponert midler gjennom inns-
paringer knyttet til utfasing av to mineryddefar-
tøyer, aktivitetsreduksjon i Kystjegerkomman-
doen og Taktisk båtskvadron og reduksjon i 
utbetalinger av undervisningstillegg.

Innfasingen av Sjøforsvarets moderniserte 
struktur gir et svært moderne og styrket sjøfor-
svar med betydelig operativ slagkraft og økt evne 
til tilstedeværelse i nord.

Overordnede oppgaver

Sjøforsvaret skal styrkeprodusere og stille mari-
time kapasiteter til beredskap og innsats nasjonalt 
og i utlandet i hele spekteret fra fred til væpnet 
konflikt. Sjøforsvarets kapasiteter skal bidra til 
suverenitetshevdelse, utøve myndighet og støtte 
opp om ivaretakelsen av norske interesser. Tilste-
deværelse av Sjøforsvarets styrker bidrar til å 
skape stabilitet, troverdighet og forutsigbarhet, 
og er viktig for den daglige maritime sikkerheten i 
norske havområder. 

I tråd med Prop. 151 S (2015–2016) foreslår re-
gjeringen å øke bevilgningen til Sjøforsvaret for å 
øke vedlikehold, reservedeler og beredskapsbe-
holdninger. Disse tiltakene vil øke utholdenheten 
og tilgjengeligheten til Sjøforsvarets struktur. Re-
gjeringen foreslår også å styrke materielldriften, 
noe som setter Sjøforsvaret bedre i stand til å be-
nytte materiellet i sin operative virksomhet.

Et vedlikeholdsløft for alle fartøyklassene i Sjø-
forsvaret vil bedre teknisk tilgjengelighet og sta-
tus på fartøyene. Risiko for at den forutsatte aktivi-
teten ikke kan gjennomføres reduseres dermed 

betraktelig. Denne styrkingen begynte i 2016-bud-
sjettet, med en ekstratildeling på 301,5 mill. kro-
ner til vedlikehold av fartøyer. 

Regjeringen foreslår at en ubåt fortsatt vil 
være fast stasjonert ved Ramsund orlogsstasjon. 
Dette viderefører en økt maritim operativ til-
gjengelighet og tilstedeværelse i Nord-Norge, og 
representerer dermed etableringen av en ny nor-
maltilstand, med betydelig økt tilstedeværelse.

Gjennom trening og deltakelse i øvelser, nasjo-
nalt og i utlandet, bygges kompetanse for effektivt 
å utnytte Sjøforsvarets kapasiteter i løsning av gitte 
oppgaver, selvstendig eller i samarbeid med andre. 
Sjøforsvaret vil også i 2017 delta i NATOs stående 
maritime styrker. Norge skal stille kommandoplatt-
form og lede en av NATOs stående fregattstyrker i 
hele 2017. Norge vil også delta i NATOs stående 
minerydderstyrke (SNMCMG1) i to perioder, hver 
på om lag fire måneder, i 2017. Videre vil det for 
2017 meldes inn ett mineryddingsfartøy i Initial 
Follow-on Forces Group (IFFG), og Norge vil også 
delta med et Ro-Ro-fartøy på beredskap gjennom 
hele året, samt en ubåt og to korvetter første 
halvår. I tillegg vil det meldes inn et mindre antall 
offiserer til NATO Coordination and Guidance for 
Shipping (NCAGS) og et eksplosivryddelag fra Sjø-
forsvaret for andre halvår.

Organisasjon og styrkestruktur

Sjøforsvaret omfatter Marinen og base- og sko-
lestrukturen, i tillegg til Kystvakten som omtales 
under kapittel 1790. Sjef Sjøforsvaret (tidligere ge-
neralinspektøren for Sjøforsvaret) er lokalisert på 
Haakonsvern orlogsstasjon og har et helhetlig an-
svar som styrkesjef. Et felles taktisk ledelsesele-
ment vil styrke den operative ledelsen av Mari-
nens enheter. Fregattene viderefører sin kapasitet 
som mobil kommandoplattform for operativ le-
delse på taktisk nivå.

Styrkestrukturen i Marinen videreføres, med 
unntak av to mineryddefartøyer som fases ut 
1. januar 2017. Aktivitetsnivået videreføres fra 
2016-nivå, fordelt på fire fartøyer. Det skal spesielt 
arbeides med å bedre reservedelssituasjonen og 

Tabell 5.13 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 425,6

Internt omdisponert til LTP-tiltak 108,1

Sum LTP-tiltak 533,7
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redusere vedlikeholdsetterslepet i 2017. Nytt logi-
stikkfartøy, KNM Maud, innfases og vil være ope-
rativt i løpet av 2017.

Personell, utdanning og kompetanse

Videre implementering av militærordningen vies 
vesentlig oppmerksomhet i 2017. Målet er å sikre 
rekruttering av spesialister og forlenge tiden hver 
enkelt står i samme stilling, slik at kompetanse og 
operativ evne styrkes. Sjøforsvaret arbeider med å 
øke antall besetninger i Marinen, for å kunne seile 
flere av fartøyene i vedtatt struktur. Samtidig er 
det behov for å gjøre besetningene mer robuste, 
for å kunne opprettholde tilstedeværelse i nasjo-
nale og internasjonale operasjoner. Sjøforsvaret 
har hatt full gjennomgang av organisasjon og stil-
lingsbeskrivelser, i den hensikt å konvertere land-
stillinger til fartøytjeneste. Dette er et betydelig 
arbeid for å styrke sjømilitære kompetanseområ-
der, som vil gi positiv effekt for bemanning av far-
tøyene. Sjøforsvaret vil også vektlegge omlegging 
til ny militærordning i innretningen til kompetan-
seproduksjonen ved Sjøforsvarets skoler for å 
kunne bemanne fartøyene i fremtiden med rett 
kompetanse på rett nivå. Sjøforsvaret skal under-
støtte Forsvarsstabens arbeid med rettidig imple-
mentering av utdanningsordningen. 

Konjunkturendringene i samfunnet har de 
siste par årene redusert utfordringene med at per-
sonell med kompetanse Forsvaret har behov for 
går over til sivile arbeidsgivere. Hensikten med 
innføringen av militærordningen med et spesia-
listkorps er blant annet å legge til rette for økt 
kontinuitet i bemanningen av fartøyene. Dette vil 
på sikt bidra til å heve erfaringsnivået og kompe-
tansen innenfor alle krigføringsområdene. Nytt 
system for personellforvaltning skal også bidra til 
bedre kompetansestyring for å styrke Sjøforsva-
rets operative leveranser. Samtidig er det viktig 
for Sjøforsvaret å være en god arbeidsgiver, som 
søker å gi personellet og deres familier størst mu-
lig forutsigbarhet i tjenesten.

De vernepliktige mannskapene i førstegangs-
tjenesten utgjør en vesentlig del av den operative 
bemanningen på fartøyene. I tillegg rekrutteres 
vernepliktige til videre tjeneste i Sjøforsvaret. All-
menn verneplikt er innført, og nødvendige tilpas-
ninger fortsetter.

Arbeidet knyttet til likestilling, holdninger, 
etikk og ledelse videreføres på alle nivåer i Sjøfor-
svaret, i tråd med Sjøforsvarets egen tiltaksplan. 
Gode holdninger og profesjonalitet skal gjennom-
gående prege all virksomhet, herunder forvalt-
ningsområdet.

Kap. 4732 Sjøforsvaret

Post 01 Driftsinntekter

Posten videreføres reelt sett på samme nivå som i 
saldert budsjett for 2016.

Kap. 1733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            66 754 54 305 54 761

Sum kap. 4732 66 754 54 305 54 761

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter        4 980 176 4 759 844 4 774 506

Sum kap. 1733 4 980 176 4 759 844 4 774 506
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Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 14,7 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 

nominell endring inngår avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen med 19,4 mill. kroner. 

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt er posten økt med 147 mill. kroner. Budsjettet 
foreslås styrket for å sikre tilstrekkelig aktivitet og 
grunnlag for å kunne videreutvikle operativ evne i 
en kritisk omstillingsfase, spesielt rettet mot innfa-
sing av nye kampfly og driftssetting av nye mari-
time helikoptre, NH90. De første F-35 kampflyene 
vil ankomme Norge i 2017. NH90 vil gradvis for-
bedre sin operative status, og skal i samarbeid med 
Kystvakten utføre og forbedre evne til kystvakt-
operasjoner, og sammen med Marinen videreføre 
testing og utvikling for fregatt.

I den nominelle endringen er ovenstående 
fire komponenter innarbeidet. For å komme frem 
til den reelle endringen på kapitlet må derfor 
kompensasjoner, tekniske endringer, omdispone-
ringer og effektiviseringstiltak legges til/trekkes 
fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For Luftforsvaret utgjør effekti-
viseringsbidraget 79,4 mill. kroner i 2017. 

Luftforsvaret styrkes i budsjettforslaget gjennom 
en betydelig satsing på vedlikehold, reservedeler 
og beredskapslogistikk. Styrkingen legger til 
rette for å dekke et identifisert, men ikke finansi-
ert vedlikeholdsbehov. I tillegg styrkes materi-
elldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, innleie 
av kalibreringskapasitet som følge av utfasing av 
DA-20 Jet Falcon og innfasing av NH90 helikop-
tre. Som bidrag til ovennevnte styrkinger er det 
omdisponert midler gjennom innsparinger knyt-
tet til reduksjon i utbetalinger av undervisnings-
tillegg.

Overordnede oppgaver

Virksomheten i Luftforsvaret vil også i 2017 være 
preget av nødvendige og omfattende endrings- og 
moderniseringsprosesser som følger opp de ved-
tak som ble fattet av Stortinget under behandlin-
gen av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S 
(2011–2012). Den videre omstillingen mot et kraf-
tig styrket og mer slagkraftig luftforsvar vil være 
både kompleks og krevende, med betydelige be-
hov for endringer. Luftforsvarets evne til å løse 
sine oppgaver vil i omstillingsperioden kunne på-
virkes ved overgangen fra gamle til nye systemer. 
I tråd med Prop. 151 S (2015–2016) foreslår regje-
ringen å øke bevilgningen til Luftforsvaret for å 

Tabell 5.14 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 14,7

Lønns- og pris- og soldatkompensasjon -111,2

Tekniske endringer 144,6

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 79,4

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 19,4

Reell endring 147,0

Tabell 5.15 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 141,1

Internt omdisponert til LTP-tiltak 3,3

Sum LTP-tiltak 144,4
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øke vedlikeholdet, reservedels- og beredskapsbe-
holdningene. Disse tiltakene vil øke utholdenhe-
ten og tilgjengeligheten til Luftforsvarets kapasite-
ter. Regjeringen foreslår også å styrke materi-
elldriften, noe som setter Luftforsvaret bedre i 
stand til å benytte materiellet i sin operative virk-
somhet.

Den økte bevilgningen i 2016 til flere og lengre 
tokt for maritime patruljefly i nordområdene fore-
slås videreført. Dette medfører en fortsatt økt mari-
tim flyoperativ tilgjengelighet i Nord-Norge, og re-
presenterer dermed etableringen av en ny normal-
tilstand, med økt tilstedeværelse og overvåking.

Luftforsvarets hovedoppgave er å styrkeprodu-
sere luftmilitære kapasiteter til Forsvarets styr-
kestruktur samt stille styrker på beredskap for 
luftovervåking, myndighetsutøvelse og suvereni-
tetshevdelse, nasjonalt og i utlandet, i hele spekte-
ret fra fred til væpnet konflikt. Deler av den luft-
operative strukturen er tilgjengelig på kort varsel 
for operasjoner hjemme og ute. Luftromsover-
våking og suverenitetshevdelse med F-16 kampfly 
på beredskap blir ivaretatt i henhold til operativ 
ambisjon for 2017. Tilstedeværelse i nordområ-
dene prioriteres. 

Luftforsvaret skal kunne løse oppdrag innen-
for ressurs- og miljøoppsyn over havområdene 
samt søk- og redningsoperasjoner (SAR). Støtte til 
maritim kontraterrorberedskap videreføres. Tre-
ning og øving i Luftforsvaret i 2017 vil bidra til ev-
nen til å løse oppdrag i nordområdene, herunder 
evnen til maritim luftovervåking og håndtering av 
eventuelle krenkelser av norsk territorium på en 
troverdig måte, samtidig som understøttelse av 
operasjoner i utlandet har høy prioritet. 

Kampflysystemene videreføres på et tilsva-
rende nivå som i 2016. For maritime overvåkings-
fly videreføres aktiviteten og målet om fem tokt pr. 
uke. Dette vil øke evnen til å ivareta pålagte opp-
gaver knyttet til overvåking og informasjonsinn-
henting for eget og alliansens bruk, samt suvere-
nitetshevdelse ved rutinemessig overvåking av 
aktiviteten på og under havoverflaten i norsk terri-
torialfarvann og tilstøtende områder. Aktiviteten 
for Bell 412 helikopter forblir uendret, og bered-
skapen på Bardufoss og Rygge videreføres. Den 
varslede nedleggelsen av den sivile flyplassdriften 
på Rygge medfører at det må etableres en mini-
mumsløsning for å ivareta den luftoperative virk-
somheten på Rygge. Ekstrakostnadene dette 
medfører for Luftforsvaret er på om lag 40 mill. kr. 
Luftforsvaret er derfor styrket med 40 mill. kr. i 
2017. Hvorvidt det er grunnlag for fortsatt sivil 
drift på sikt må avklares nærmere. C-130J trans-
portfly skal generelt bidra med transport av gods 

og personell i inn- og utland. I dette ligger noen 
reduksjoner sammenliknet med 2016-nivået, 
hovedsakelig fordi oppdrag i Mali (MINUSMA) 
avsluttes i november 2016. 

Organisasjon og styrkestruktur

Luftforsvarets organisasjon og styrkestruktur vil i 
2017 være om lag på samme nivå som i 2016. 
Moderniseringen av Luftforsvaret fortsetter. Eta-
blering av en ny basestruktur, innfasing av nye 
kampfly og utfasing av F-16 er krevende. Regjerin-
gen legger vekt på at omstillingen i Luftforsvaret 
gjøres effektivt, med forutsigbarhet for personel-
let, innenfor rammen av Stortingets beslutninger.

Anskaffelse av nye kampfly er i rute og de tre 
første F-35 vil komme til Norge i løpet av 2017. 
Fire fly er levert, og er i bruk ved det internasjo-
nale treningssenteret for F-35 i USA. Ytterligere 
tre fly blir benyttet i USA midlertidig og så lenge 
konverteringsutdannelsen av norsk personell på-
går. Utbyggingen av kampflybasen på Ørland er i 
gang. Rullebanen på Ørland skal utbedres og vil 
være delvis stengt i første halvår 2017. F-16-struk-
turen videreføres som kampflysystem og strengt 
nødvendige oppgraderinger gjennomføres i tråd 
med overgangsløpet mellom gamle og nye kamp-
fly. Utfasingen av F-16-systemet vil være balansert 
mot innfasingen av F-35. Kampflyvirksomheten på 
Bodø er fra 2016 underlagt Ørland flystasjon. Ett 
DA-20 fly skal utfases. Dette betyr at antall fly-
timer reduseres og at kalibreringstjenester kjøpes 
kommersielt.

Den operative helikoptervirksomheten vil opp-
rettholdes på samme nivå ved alle detasjementene 
i 2017. Siden 1. august 2014 har alle helikopterav-
delingene i Forsvaret, inkludert redningshelikop-
trene, vært organisert under Bardufoss flystasjon. 
Operativ testing og evaluering av NH90-helikop-
trene gjennomføres også ved Bardufoss flysta-
sjon. Det er hittil mottatt seks NH90 i en initial 
versjon. Levering av NH90 i endelig utgave for-
ventes å starte i 2017. NH90 innfases for bruk på 
Kystvaktens helikopterbærende fartøyer, under-
lagt 337 skvadronen på Bardufoss. 334 skvadron 
flyttes fra Bardufoss til Haakonsvern, og NH90 
integreres gradvis for bruk på fregattene. De før-
ste nye redningshelikoptrene av typen AW101 vil 
ankomme Norge i 2017. Operativ testing og evalu-
ering vil bli gjennomført på Sola.

Gjennom behandlingen av Innst. 489 S (2012–
2013) til Prop. 136 S (2012–2013) ba Stortinget om 
å bli holdt orientert om størrelsen på støtte- og 
basefunksjonene ved samtlige helikopterdetasje-
ment underlagt Bardufoss. Pr. april 2016 ble det 
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benyttet 317,6 årsverk til vedlikeholds-, støtte- og 
basefunksjoner ved Bardufoss flystasjon og 
underlagte avdelinger. På Bardufoss benyttes 155 
årsverk, ved avdeling Rygge 68 årsverk, ved avde-
ling Sola 9,6 årsverk og ved avdeling Banak to 
årsverk. Ved de fem redningshelikopterbasene, 
detasjementet på Florø og skvadronsledelsen på 
Sola benyttes 83 årsverk til vedlikehold og støtte-
tjenester. Ved detasjementet på Haakonsvern var 
det kun operativt personell. Virksomheten på av-
deling Sola er redusert, og avdeling Banak ble un-
derlagt Bardufoss fra 2016.

Luftkommando- og kontrollstrukturen skal 
moderniseres og videreutvikles. Dette ses i sam-
menheng med implementeringen av NATOs nye 
kommando- og kontrollsystemet Air Command 
and Control System (ACCS). Luftoperasjonssente-
ret (NAOC) på Reitan vil videreutvikles i takt med 
innføringen av ACCS og innfasingen av nye kamp-
fly. ACCS er installert på Luftforsvarets stasjon 
Sørreisa, og det legges opp til at systemet vil være 
operativt i løpet av 2017. Det vil bli etablert en re-
dundansenhet for kontroll- og varsling basert på 
en videreutviklet og mobil luftkontrollenhet Air 
Control Unit (ACU). Det legges opp til at Luftfor-
svarets programmeringssenter (PROGSEN) flyt-
tes fra Mågerø til Rygge så snart som mulig.

Sjef Luftforsvaret (tidligere generalinspektø-
ren for Luftforsvaret) videreføres samlokalisert 
med Luftforsvarsstaben og Luftoperativt inspek-
torat på Rygge. Luftforsvarets rekruttutdanning 
videreføres på Madla i samarbeid med Sjøfor-
svaret.

Personell, utdanning og kompetanse

Luftforsvaret utfører skarpe oppdrag over hele 
landet hver eneste dag. Dette krever spesialister 
og ledere med høy kompetanse. Luftforsvarets 

hovedutfordringer knyttet til personell, utdanning 
og kompetanse er å tilrettelegge for en vellykket 
gjennomføring av den pågående omstillingen. For 
at beredskapskrav skal bli oppfylt, og de nye 
kampflyene og helikoptrene skal kunne innfases 
og anvendes på en effektiv og forsvarlig måte, er 
Luftforsvaret avhengig av å beholde kritisk kom-
petanse og rekruttere nytt personell med riktig 
kompetanse på rett nivå.

Videre implementering av militærordningen 
vies spesiell oppmerksomhet i 2017. Målet er å 
sikre rekruttering av spesialister og forlenge tiden 
hver enkelt står i samme stilling, slik at kompe-
tanse og operativ evne styrkes. Personellstruktu-
ren vil være på plass fra 1. januar 2017. 

Luftforsvaret jobber kontinuerlig for å moder-
nisere utdanningsvirksomheten for å dekke et 
fremtidig kompetansebehov på en kostnadsef-
fektiv måte. Ny karriere- og tjenesteplan for offi-
serer og spesialister, og en tilpasset utdanning 
som bidrar til implementeringen av den nye mili-
tærordningen, vil iverksettes i 2017. Luftforsva-
ret skal understøtte Forsvarsstabens arbeid med 
rettidig implementering av utdanningsordringen.

Rekrutteringen vil i større grad rettes inn mot 
vernepliktige mannskaper som er i førstegangs-
tjeneste. Erfaringene viser at mange er motivert 
for videre tjeneste i Luftforsvaret. Militærordnin-
gen åpner for direkte rekruttering fra førstegangs-
tjenesten til spesialistutdanning i Luftforsvaret og 
tilsetting som spesialist. I tillegg vil Luftforsvaret 
rekruttere personell fra det sivile med relevant 
kompetanse.

Arbeidet knyttet til likestilling, holdninger, 
etikk og ledelse videreføres på alle nivåer i Luft-
forsvaret. Gode holdninger og profesjonalitet skal 
gjennomgående prege all virksomhet, herunder 
forvaltningsområdet. 

Kap. 4733 Luftforsvaret

Post 01 Driftsinntekter

Posten videreføres reelt sett på samme nivå som i 
saldert budsjett for 2016.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            217 075 183 233 109 250

Sum kap. 4733 217 075 183 233 109 250
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Kap. 1734 Heimevernet

Post 01 Driftsutgifter 

Posten foreslås økt nominelt med 31,7 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 

nominell endring inngår avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen med 11,3 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt er det en budsjettmessig økning på 58,2 mill. 
kroner. 

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For Heimevernet utgjør effekti-
viseringsbidraget 6,1 mill. kroner i 2017.

Heimevernet styrkes i budsjettforslaget gjennom 
å en betydelig satsing på vedlikehold, reservede-
ler og beredskapslogistikk. Styrkingen legger til 
rette for å dekke et identifisert, men ikke finansi-
ert vedlikeholdsbehov. I tillegg styrkes materi-
elldriften knyttet til erfart kostnadsvekst og inn-
kjøp av sperremateriell for å øke evnen til objekt-
sikring. Som bidrag til ovennevnte styrkinger er 

det omdisponert midler gjennom innsparinger 
knyttet til reduksjon av områdestrukturen og re-
duksjon i utbetalinger av undervisningstillegg.

Overordnede oppgaver 

Heimevernet (HV) skal bidra til å løse Forsvarets 
oppgaver ved å styrkeprodusere militære kapasi-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter        1 236 644 1 213 630 1 245 353

Sum kap. 1734 1 236 644 1 213 630 1 245 353

Tabell 5.16 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017  31,7 

Lønns-, pris- og soldatkompensasjon  -29,0 

Tekniske endringer  6,0 

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer  38,2 

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen  11,3 

Reell endring  58,2 

Tabell 5.17 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 47,6

Internt omdisponert til LTP-tiltak 32,1

Sum LTP-tiltak 79,7
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teter til innsatsstyrkene og områdestyrkene slik at 
HV som helhet har tilstrekkelig og nødvendig 
operativ evne bestående av fastsatt reaksjonstid, 
stridsevne, tilgjengelighet og utholdenhet. 

HV har et landsdekkende territorielt ansvar. 
Hovedoppgavene er å etablere evne til territoriell 
overvåking og kontroll samt etablere evne til vakt-
hold og sikring av utpekte militære og sivile ob-
jekter. HV skal også ha evne til nedkjemping av 
mindre fiendtlige styrker, til grensevakt og til styr-
kebeskyttelse av nasjonale og allierte styrker. HV 
utgjør derfor et vesentlig bidrag til løsning av For-
svarets oppgaver om forsvar av Norge innenfor 
rammen av NATOs kollektive forsvar samt avver-
ging og håndtering av episoder og sikkerhetspoli-
tiske kriser.

Som del av styrkeproduksjonen, og for å 
kunne ivareta det territorielle ansvaret, gjennom-
fører HVs avdelinger oppdragsrelaterte øvelser 
med relevante militære og sivile samvirkepart-
nere. Treningsnivået i områdestrukturen og i inn-
satsstyrkene videreføres i 2017 på samme høye 
nivå som i 2016. 

HV utgjør en potensielt betydelig ressurs for 
sivil sektor, og kan bli anmodet om å bistå sivile 
myndigheter ved naturkatastrofer, ulykker, leteak-
sjoner og terrorhendelser. Således er HV viktig 
for Forsvarets oppgave om å bidra til ivaretakelse 
av samfunnssikkerhet og andre sentrale sam-
funnsoppgaver.

Organisasjon og styrkestruktur 

Regjeringen vil i tråd med Prop. 151 S (2015–
2016) iverksette en særskilt utredning av land-
makten. Regjeringen vil komme tilbake til Stortin-
get med en helhetlig anbefaling.

Sjef Heimevernet (tidligere generalinspektø-
ren for Heimevernet) får i 2017 et helhetlig ansvar 
som styrkesjef og videreføres med sin stab på Ter-
ningmoen. Det etableres et nasjonalt territorielt 
ledelseselement (Nasjonal territoriell kom-
mando, NTK) for taktisk ledelse av HVs styrker. 
Dette vil styrke sjef HVs evne til å lede og koordi-
nere HVs operasjoner over hele landet, for eksem-
pel ved styrkebeskyttelse av allierte forsterknin-
ger til Norge og ved overføring av heimeverns-
avdelinger mellom distrikter.

HV skal fortsatt være mobiliseringsbasert, og 
er i Prop. 151 S (2015–2016) anbefalt videreført 
med ti heimevernsdistrikter innenfor en ramme 
på 35 000 mannskaper i områdestrukturen, og 
3 000 i innsatsstyrkene. Reduksjon av område-
strukturen starter i 2017. Beredskapen til Heime-
vernet videreføres som i dag.

For å gjennomføre styrking av prioriterte 
områder og for å tilpasse antall staber til en noe 
mindre struktur vil regjeringen i tråd med Prop. 
151 S (2015–2016) avvikle distriktstaben HV 11. 
HV-områdene som sorterte under HV 11 vil for-
deles til egnet nabodistrikt og være under 
ledelse av disse. Nedleggelsen av HV 11, og 
omfordeling av områder, skal være fullført innen 
2018.

I tråd med Prop. 151 S (2015–2016) skal HVs 
befalsskole på Porsangermoen legges ned. Siste 
kull er 17/18-kullet. Arbeidet med nedleggelsen 
starter snarest etter at avgangskullet er uteksami-
nert, og senest innen 2018. HVs skole- og kompe-
tansesenter videreføres på Dombås.

Sjøheimevernet skal avvikles innen 2020, og 
avviklingen starter i 2017. Nærøysund og Grun-
den 22 skal avvikles i sin helhet innen 2018. 

Luftheimevernet inngår i områdestrukturen 
og videreføres som en integrert del av baseforsva-
ret på enkelte av Luftforsvarets operative baser. I 
tillegg kan luftheimevernet også nyttes til å løse 
det samme oppgavespekter som styrkene i land-
heimevernet.

Forsvarets logistikkorganisasjons logistikkon-
sept, basert på avtale med WilNor Governmental 
Services AS, skal videreutvikles og vil i 2017 bli 
ytterligere forbedret. 

Personell, utdanning og kompetanse

Produksjonen av militært personell i forsvars-
grenene er forutsatt å tilfredsstille HVs personell-
behov i den operative strukturen.

Kompetanseutvikling for styrkestrukturen i 
HV videreføres ved egne utdanningsinstitusjoner, 
og gjennomføres som kurs, trening og øvelser. 
HV gjennomfører også egne befalskurs for å iva-
reta behovene i sin styrkestruktur. Dette innbefat-
ter kursing av personell uten befalsutdanning for å 
dekke befalsbehovet.

Når HVs befalsskole i Porsanger er nedlagt, 
skal behovet for befalsutdanning dekkes av befals-
utdanning i de øvrige forsvarsgrenene. Første HV-
kull som utdannes etter denne modellen er 18/19-
kullet. 

Videre implementering av militærordningen 
vies vesentlig oppmerksomhet i 2017. Målet er å 
sikre rekruttering av spesialister og forlenge tiden 
hver enkelt står i samme stilling, slik at kompe-
tanse og operativ evne styrkes. Innføring av mili-
tærordningen vil ivareta behovet for å rekruttere 
og beholde spesialister. Et tilpasset karriere- og 
utdanningssystem for spesialistene vil bidra til å 
redusere utfordringer knyttet til det å beholde 
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personellet og for hyppig rotasjon. Det vil i tillegg 
styrke HVs operative leveranser.

Minimum 62 pst. av heimevernsområdene 
skal etter planen gjennomføre årlig trening i 2017. 
Resterende områder skal gjennomføre befals-
trening. Det er planlagt tilføring av nytt personell i 
områdestrukturen i noen HV-distrikter, samt re-
duksjoner i andre HV-distrikter.

Innsatsstyrkene viderefører trening som i 
2016, og det planlegges med tilføring av nytt per-
sonell til hele styrken for å opprettholde beman-
ningen. Ordningen hvor fem utvalgte tropper i 
innsatsstyrkene gjennomfører inntil 30 dagers 

øving videreføres, og representerer etablering av 
en ny normalsituasjon.

Sjøheimevernet gjennomfører ingen aktivitet i 
2017.

Personell som står i HVs styrkestruktur kan 
på frivillig basis delta i styrkebidrag til internasjo-
nale operasjoner. Denne ordningen videreføres.

Arbeidet knyttet til likestilling, holdninger, 
etikk og ledelse videreføres på alle nivåer i HV, i 
tråd med HVs tiltaksplan på området. Gode hold-
ninger og profesjonalitet skal gjennomgående 
prege all virksomhet, herunder forvaltningsområ-
det.

Kap. 4734 Heimevernet

Posten videreføres reelt på samme nivå som i 
saldert budsjett for 2016.

Kap. 1735 Etterretningstjenesten

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er fort-
satt kompliserte og uforutsigbare. Regjeringen 
anser at en relevant og effektiv utenlandsetter-
retningstjeneste er svært viktig for å sikre en 
god situasjonsforståelse og et relevant beslut-
ningsgrunnlag for norske myndigheter. Dette er 
igjen en viktig forutsetning i arbeidet med å 
trygge norsk sikkerhet og norske interesser. Re-
gjeringen har styrket E-tjenestens budsjetter be-
tydelig ut over de opprinnelige planene for perio-
den 2013-2016. De økte bevilgningene er i ferd 
med å bli omsatt til en teknologisk og kapasitets-
messig modernisering av tjenesten. Dette gjør E-
tjenesten i bedre stand til å utføre sine lovpålagte 
oppgaver i fremtiden. 

Norges evne til å håndtere det uforutsette må 
fortsatt styrkes. Regjeringen vil i tråd med Prop. 
151 S (2015–2016) ytterliggere styrke E-tjenesten i 
løpet av perioden 2017–2020, for å kunne øke ka-
pasitet, kompetanse og relevans innenfor tjenes-
tens ansvarsområde. Den stadig raskere teknolo-
giske utviklingen innebærer betydelige utfordrin-
ger med tilhørende behov for rask støtte og høy 
endringstakt på stadig nye felt. 

E-tjenesten vil i 2017 prioritere å følge opp ut-
viklingen i Russland og nordområdene, det digi-
tale rom og utfordringene fra internasjonal terro-
risme. Utviklingen i Ukraina, Midtøsten og Nord-
Afrika er forhold som blir fulgt nøye, og vil bli gitt 
høy prioritet. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            9 833 6 012 5 598

Sum kap. 4734 9 833 6 012 5 598

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

21 Spesielle driftsutgifter          1 236 788 1 549 955 1 714 268

Sum kap. 1735 1 236 788 1 549 955 1 714 268
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Det tilligger E-tjenesten å gi etterretnings-
støtte til norske styrker som deltar i internasjo-
nale operasjoner, og å bidra til støtte for våre alli-
erte og NATO. E-tjenesten støtter både norske mi-
litære og sivile myndigheter med informasjon og 

vurderinger. Viktigheten av et rettidig og godt be-
slutningsgrunnlag for militære og sivile myndig-
heter stiller store krav til den videre utviklingen 
av E-tjenesten.

E-tjenesten styrkes i budsjettforslaget gjennom 
økte midler til materielldriften knyttet til erfart 
kostnadsvekst.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Posten økes nominelt med 164,3 mill. kroner i for-
hold til saldert budsjett for 2016. I nominell end-
ring inngår blant annet overføring av budsjettan-
svaret for Forsvarets militærgeografiske tjeneste 
fra kapittel 1725 til E-tjenesten. Forsvarets militær-
geografiske tjeneste har vært underlagt E-tje-
nesten i en årrekke og overføringen av budsjett-
ansvaret medfører ingen endring av oppdrag. 
Endringen vil ikke medføre redusert tilgjengelig-
het på militærgeografiske tjenester til brukere 
utenfor E-tjenesten. Styrkingen av budsjettet til E-
tjenesten ut over de opprinnelige planene for peri-
oden 2013–2016 videreføres i noe redusert om-
fang sammenliknet med 2016. Hensyntatt kom-
pensasjoner og øvrige tekniske endringer reduse-
res posten reelt med 9,5 mill. kroner. 

E-tjenesten er regulert ved lov av 20. mars 
1998 nr. 11 om etterretningstjenesten. E-tjenesten 
skal bidra til å kartlegge og motvirke ytre trusler 
mot Norge og viktige nasjonale interesser. Opp-
gavene omfatter innsamling av relevant og oppda-
tert etterretningsinformasjon og gjennomføring 
av analyser til støtte for utformingen av norsk 
utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt å 
opprettholde et godt situasjonsbilde som grunn-
lag for norske myndigheters beslutninger. E-tje-
nesten støtter i tillegg forsvarsplanleggingen og 
norske styrker som deltar i operasjoner i utlandet. 
Gjeldende langtidsplan 2013–2016 la opp til en 
viss styrking av E-tjenesten. Regjeringen har i til-
legg bidratt til en ytterligere styrking, utover mål-

settingene i langtidsplanen. Norges sivile og mili-
tære utenlandsetterretningstjeneste er underlagt 
forsvarssjefen, og støtter både militære og sivile 
myndigheter med informasjon og vurderinger, 
innenfor rammene av etterretningstjenesteloven.

E-tjenesten skal holde Forsvarsdepartementet 
og andre departement orientert om relevante 
endringer i den militære og politiske situasjonen i 
norsk interesseområde. Bidrag til kampen mot in-
ternasjonal terrorisme, trusler i det digitale rom og 
mot spredning av masseødeleggelsesvåpen utgjør 
videre sentrale deler av E-tjenestens aktiviteter.

For å ivareta oppgavene som er tillagt tje-
nesten vektlegges høy faglig kompetanse tilpasset 
det nye trusselbildet, samt videreutvikling av tje-
nestens tekniske kapasitet og evne til å proses-
sere store mengder informasjon. Det sammen-
satte og til dels uklare trusselbildet, sammen med 
den raske teknologiske utviklingen, vil også i 
fremtiden utfordre kravene til en moderne og 
effektiv tjeneste med god tilgang til relevant infor-
masjon fra utenlandske samarbeidspartnere. 
Dette gjør det nødvendig med tiltak for å moderni-
sere tjenesten. 

Det er etablert et felles kontraterrorsenter 
(FKTS) med bemanning fra Politiets sikkerhets-
tjeneste (PST) og E-tjenesten. FKTS bidrar til å 
sikre et effektivt samarbeid mellom de to tjenes-
tene på kontraterrorfeltet og for de grenseover-
skridende truslene. For å videreutvikle samarbei-
det mellom PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM) og E-tjenesten, er det besluttet å etablere 
et felles cyberkoordineringssenter (FCKS). Sente-
ret skal bidra til å styrke evnen til å motvirke trus-
lene i det digitale rom.

Samarbeidet mellom PST, NSM og E-tjenesten 
vil videreutvikles i 2017.

Tabell 5.18 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 17,7
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Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

Post 01 Driftsutgifter 

Posten foreslås økt nominelt med 502 mill. kroner 
sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I no-

minell endring inngår avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen med 6,6 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt økes posten med 101,9 mill. kroner.
Budsjettet foreslås styrket blant annet for å bi-

dra til en vellykket implementering av allmenn 
verneplikt gjennom anskaffelse av riktig personlig 
bekledning og utrusting for kvinner. Regjeringen 
foreslår også å øke bevilgningen på posten slik at 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) får gjen-
nomført sentralisering av sin anskaffelsesfunk-
sjon.

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 

den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. FLO tilføres 47,8 mill. kroner 
gjennom effektiviseringsgevinster fra andre kapit-
ler i 2017.

FLO styrkes i budsjettforslaget gjennom å en sat-
sing på vedlikehold, reservedeler og beredskaps-
logistikk. Styrkingen legger til rette for å dekke et 
identifisert, men ikke finansiert vedlikeholdsbehov. 

I tillegg styrkes FLO til tiltak for å redusere klarti-
den til Vertslandsstøttebataljonen ved mottak av al-
lierte forsterkninger. Som bidrag til ovennevnte 
styrkinger er det omdisponert midler gjennom inn-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter 2 171 242 1 295 007 1 797 022

Sum kap. 1740 2 171 242 1 295 007 1 797 022

Tabell 5.19 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 502,0

Lønns-, pris- og soldatkompensasjon -36,7

Tekniske endringer -322,3

Tilført som følge av interneffektivisering -47,8

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 6,6

Reell endring 101,9

Tabell 5.20 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 29,0

Internt omdisponert til LTP-tiltak 2,7

Sum LTP-tiltak 31,7
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sparinger knyttet til reduksjon i utbetalinger av un-
dervisningstillegg. Dette vil øke tilgjengeligheten 
og utholdenheten til FLOs egne leveranser og til 
operative kapasiteter i Forsvaret for øvrig.

Overordnede oppgaver 

Sjef FLO er forsvarssjefens rådgiver for logistikk. 
FLO leverer logistikktjenester til øvrige deler av 
Forsvaret på bakgrunn av blant annet inngåtte leve-
ranseavtaler. Dette er i hovedsak tungt vedlikehold 
og forsyningstjenester i direkte tilknytning til den 
daglige styrkeproduksjonen i Forsvaret, og dekkes 
gjennom horisontal samhandel med ansvarlige for 
andre kapitler. I tillegg utfører forsvarsgrenene selv 
logistikk på bruker- og avdelingsnivå. Logis-
tikkvirksomheten forvalter og ivaretar logistikk-
beredskap slik at Forsvarets reaksjonsevne og ut-
holdenhet kan opprettholdes i henhold til forsvars-
sjefens operative krav. I samarbeid med styrke-
sjefene vil FLO øke beredskapsbeholdninger av re-
servedeler og utbedre mangler i relevant 
beredskapsmateriell.

Organisasjon og styrkestruktur 

Logistikkvirksomheten i forsvarssektoren fikk fra 
2016 en ny innretning med etableringen av etaten 
Forsvarsmateriell. Samarbeidet med Forsvarsma-
teriell legger til rette for funksjonelle og effektive 
løsninger. Det skal ikke etableres unødvendige og 
dupliserende miljøer og funksjoner innenfor logi-
stikkvirksomheten i sektoren. 

Logistikkvirksomheten skal utvikles og tilpas-
ses i samsvar med de struktur- og organisasjons-
endringene som gjøres i andre deler av Forsvaret 
og i Forsvarsmateriell, og skal støtte Forsvarets 
styrkeproduksjon, styrkeoppbygging og operasjo-
ner. Den operative virksomheten understøttes av 
den stasjonære logistikk- og støttevirksomheten 
som delvis vil være organisert i forsvarsgrenene 
og delvis dekkes gjennom Forsvarets logistikk-
organisasjon.

FLO er underlagt forsvarssjefen og blir 1. ja-
nuar 2017 organisert med en fagstab som inklude-
rer en Nasjonal logistikkommando (NLK), en for-
syningsdivisjon med regionale logistikkledelser 
og en vedlikeholdsdivisjon med verksteder. NLK 
utgjør det taktiske ledelseselementet for logistikk, 
sanitet og vertslandsstøtte. Vertslandsstøttebatal-
jonen styrkes i 2017 for å videreutvikle evnen til 
mottak og understøttelse av allierte styrker. Ivare-
takelsen av strategisk sjø- og lufttransport videre-
føres i FLO. For å bidra til å realisere gevinstpo-
tensialet innenfor anskaffelsesområdet sentralise-

res anskaffelsesfunksjonen i Forsvaret, og FLO 
styrkes for å kunne ivareta dette.

Det skal legges vekt på å øke bruken av lang-
siktige sivile avtaler for å tilrettelegge for at For-
svaret rasjonelt og kostnadseffektivt kan anvende 
samfunnets allerede etablerte kapasiteter og res-
surser. Dette arbeidet er påbegynt i Forsvaret, og 
sivile leverandører nyttes der dette er mest kost-
nadseffektivt. Nytt felles forvaltningssystem for 
alt materiell innføres gjennom LOS-programmet, 
og arbeidet med modernisering og reduksjon av 
Forsvarets lagerstruktur videreføres i 2017.

Ved FLOs verksteder utføres tungt vedlike-
hold av materiell. Det vil bli vurdert videre stra-
tegisk samarbeid med forsvarsindustrien for å 
effektivisere vedlikeholdsvirksomheten ytter-
ligere.

Staben til Forsvarets kompetansesenter for lo-
gistikk og operativ støtte (FKL), fagavdeling logis-
tikk, teknisk avdeling, Logistikkskolen, Forsva-
rets ammunisjons- og EOD-skole, Forsvarets 
transportskole og operasjonsstøtte overføres fra 
Hæren til FLO, i tråd med regjeringens langtids-
plan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–2016)). 
Dette er en organisatorisk endring som vil gi en 
felles og relevant fagutdanning for logistikk i For-
svaret samlet under en enhetlig ledelse. Virksom-
heten videreføres på Sessvollmoen.

Personell, utdanning og kompetanse

Overføringen av FKL innebærer at FLO får ansvar 
for utdanning og trening av relevante kapasiteter 
og for leveranser i nasjonale og internasjonale 
operasjoner.

FLO vil i 2017 arbeide målrettet for å rekrut-
tere nødvendig kompetanse til å ivareta Forsva-
rets behov for operativ logistikk både innenfor 
produksjons- og styrkestrukturen. FLO skal sam-
tidig fortsette arbeidet med effektivisering av 
egen organisasjon for ytterligere å forbedre kvali-
tet og leveringsevne. En konsolidering av staber i 
FLO vil gi mer handlingsrom til å håndtere de 
endringer FLO står overfor, samt frigjøre årsverk 
til høyere prioriterte oppgaver. 

Økt bruk av ytelsesbasert logistikk krever en 
styrking innenfor de merkantile og juridiske fag-
områdene. Disse kompetanseområdene blir vik-
tige når FLO skal etablere et nærmere samarbeid 
med sivil industri. Avdelingen for driftsanskaffel-
ser skal fortsette profesjonaliseringen og konsoli-
deringen av innkjøpsmiljøet for å sikre Forsvaret 
best mulige vilkår. Det må legges til grunn at an-
skaffelser blir dokumentert og fulgt opp i henhold 
til de krav som foreligger.
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Arbeidet knyttet til likestilling, holdninger, 
etikk og ledelse videreføres på alle nivå i FLO i tråd 
med FLOs egen tiltaksplan på området. Det skal 
være spesiell oppmerksomhet på oppfølging og til-

tak for å forbedre rutiner og kontroll. Dette for å 
sikre profesjonell og forsvarlig ivaretakelse av 
FLOs aktiviteter og leveranser.

Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

Post 01 Driftsinntekter

Som en følge av overtakelse av ansvar for flystri-
pedrift på Kjeller samt økt aktivitet i tilknytning til 

alliert trening er inntektsprognosen økt nominelt 
med 6,7 mill. kroner.

Kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

Post 01 Driftsutgifter

Posten finansierer driftsutgiftene til etaten For-
svarsmateriell, og dekker gjennomføringskostna-
der til materiellanskaffelsesprosjekter og kostna-
der knyttet til materiellforvaltning i forsvarssekto-
ren.

Posten foreslås økt nominelt med 114 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett for 

2016, blant annet som følge av at materielletaten 
er etablert, midler er overført til kapittel 1761 og 
endringer i LOS-programmet. I nominell endring 
inngår avbyråkratiserings- og effektiviserings-
reformen med 6,4 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 366 530 76 263 82 943

Sum kap. 4740 366 530 76 263 82 943

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45 1 006 968 1 408 348 1 522 392

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert 
andel, kan overføres 29 553 56 546 55 714

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan  
overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45 5 657 034 5 081 182 4 832 916

48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert  
andel, kan overføres 22 417 71 500 71 500

75 Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til 
NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan 
overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44 75 099 87 549 90 000

Sum kap. 1760 6 791 071 6 705 125 6 572 522



2016–2017 Prop. 1 S 113
Forsvarsdepartementet
Reelt er posten økt med 84,6 mill. kroner.
I den nominelle endringen er ovenstående fire 

komponenter innarbeidet. For å komme frem til 

den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Evnen til å håndtere den omfattende materiell-
investeringsporteføljen styrkes i budsjettforslaget.

Post 44 Fellesfinansierte investeringer, 
nasjonalfinansiert andel

Posten dekker de nasjonale utgiftene knyttet til 
gjennomføring av NATOs investeringsprogram 
for sikkerhet, og prefinansiering av NATO-pro-
sjekter når dette er nødvendig. Posten er foreslått 
redusert reelt med 2,2 mill. kroner sammenliknet 
med saldert budsjett for 2016. Reduksjonen skyl-
des i hovedsak lavere nasjonal andel på de pro-
sjektene som gjennomføres som følge av at det 
ikke lengre beregnes merverdiavgift, samt at pre-
finansierte prosjekt er belastet på andre kapitler 
og poster.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold

Posten omfatter utgifter til investeringer i materi-
ell til Forsvaret, unntatt nye kampfly med baseløs-
ning som omtales i kapittel 1761, og flernasjonale 
investeringsprogrammer i NATO. For omtale av 
kategori 1-prosjektene, vises til kapittel 4. Posten 
omfatter også utgifter til forsknings- og utviklings-
aktiviteter (FoU) og Concept, Development and 

Experimentation-aktiviteter. I tillegg omfatter pos-
ten bidrag til markedsføring av norskprodusert 
materiell som Forsvaret anvender eller planlegger 
å anskaffe, herunder markedsføring overfor uten-
landske myndigheter og bidrag fra Forsvarets per-
sonell med brukerinnsikt og som referanse-
kunder. Investeringsmidler kan også nyttes til til-
tak for å redusere driftsutgifter, øke produktivite-
ten eller forbedre kvaliteten på leveranser innen-
for vedtatt struktur og ambisjonsnivå.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og For-
svarsbygg har en egen FoU- og investeringsporte-
følje inkludert i posten. NSMs FoU-aktiviteter skal 
rettes mot utvikling av sikkerhetstiltak for å bedre 
sikkerhetstilstanden i samfunnet. FoU-aktivite-
tene vil i hovedsak være rettet mot økt kompe-
tanse om forebyggende sikkerhet, utvikling av 
forebyggende IKT-sikkerhetstiltak, hendelses-
håndtering og objektsikkerhet.

Posten foreslås nominelt redusert med 248,3 
mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett 
for 2016 som i hovedsak er nyttet under kapittel 
1761 Nye kampfly med baseløsning. Dette er i 
henhold til den finansieringsplanen for nye kamp-
fly som Stortinget har vedtatt.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Tabell 5.21 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 114,0

Lønns- og priskompensasjon -34,5

Tekniske endringer -1,3

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 6,4

Reell endring 84,6

Tabell 5.22 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 28,0
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I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-

pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Materiellinvesteringsporteføljen styrkes i bud-
sjettforslaget. Som bidrag til ovennevnte styrkin-
ger er det omdisponert midler gjennom innsparin-
ger knyttet til effektivisering av EBA-investerin-
ger fra kapittel 1710, post 47, redusert aktivitet i 
Forsvarets musikkorps og avsluttet innleie av KV 
Ålesund.

Post 48 Fellesfinansierte investeringer, 
fellesfinansiert andel

Posten dekker utgifter til NATOs investeringspro-
gram for sikkerhet i Norge. For autoriserte pro-
sjekter forskutteres utgifter på grunnlag av prog-
noser for forbruk. Utgiftene refunderes fra NATO 
og inntektsføres på kapittel 4760, post 48.

Posten er foreslått videreført på samme nivå 
som i saldert budsjett for 2016. 

Post 75 Fellesfinansierte investeringer, 
Norges tilskudd til NATOs 
investeringsprogram for sikkerhet

Posten dekker Norges tilskudd til de fellesfinansi-
erte investeringene i NATO. Posten foreslås økt 
nominelt med 2,5 mill. kroner sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016. Norges utgifter til NA-
TOs investeringsprogram for sikkerhet forventes 
å stabilisere seg på 2016-nivå, om ikke NATO-lan-
dene blir enige om å øke rammen for det felles-
finansierte programmet. Utbetalingene er avhen-
gige av den totale fremdriften i prosjektene i alle 
NATOs medlemsland, og kan i liten grad påvirkes 
av Norge.

Tabell 5.23 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 -248,3

Lønns- og priskompensasjon -127,0

Tekniske endringer 468,7

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,0

Reell endring 93,4

Tabell 5.24 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 145,7

Internt omdisponert til LTP-tiltak fra andre budsjettkapitler 34,4

Sum LTP-tiltak 180,1
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Kap. 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

Post 01 Driftsinntekter

Posten økes nominelt med 0,7 mill. kroner.

Post 48 Fellesfinansierte investeringer, 
inntekter

Posten foreslås videreført på samme nivå som i 
saldert budsjett for 2016. Posten gjelder refusjo-

ner fra NATO i forbindelse med NATOs investe-
ringsprogram for sikkerhet. Inntektene blir 
justert hvert år ut fra fremdrift og forbruk i alle-
rede godkjente prosjekter. Inntektene på post 48 
er i hovedsak knyttet til refusjon av utgifter på 
kapittel 1760, post 48. Refusjon fra NATO på pro-
sjekter som er prefinansiert over kapittel 1760, 
post 44, vil også bli inntektsført på kapittel 4760, 
post 48.

Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

Kapitlet omfatter anskaffelsen av inntil 52 kampfly 
med baseløsning, som Stortinget sluttet seg til 
ved behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012) til 
Prop. 73 S (2011–2012). Regjeringen fremmer i 
denne proposisjonen forslag om bestillingsfull-
makt for å kunne bestille seks kampfly med plan-
lagt leveranse i 2021 og ytterligere seks fly for le-
veranse i 2022.

Da kampflyanskaffelsen ble besluttet, ble det 
lagt opp til en midlertidig styrking av forsvarsbud-
sjettet med samlet inntil 28 mrd. 2012-kroner. Ta-
bellene under beskriver forventede kostnader for 
kampfly med baseløsning, fordelt på postene 01, 
45 og 47. I tillegg synliggjøres forventet fordeling 
mellom ordinær bevilgning på kapittel 1761 og 
den midlertidige styrkingen av kapitlet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 4 120 29 085 29 750

45 Store nyanskaffelser           83 532

48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter 35 256 71 536 71 536

Sum kap. 4760 122 908 100 621 101 286

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45 112 500 162 482 194 686

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 4 031 729 6 948 915 7 282 849

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 522 507 1 440 635 1 309 680

Sum kap. 1761 4 666 736 8 552 032 8 787 215
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Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker gjennomføringskostnader for pro-
grammet. Dette er driftsutgifter for prosjektorga-
nisasjonen både i Norge og internasjonalt, opp-
startsaktiviteter ved Ørland flystasjon og utdan-
ningsvirksomhet for flygere og teknikere. Posten 
foreslås økt nominelt med 32,2 mill. kroner sam-

menliknet med saldert budsjett for 2016, fordi ut-
dannings- og oppstartsaktivitetene i programmet 
som planlagt, øker sett opp mot forrige år. I nomi-
nell endring inngår avbyråkratiserings- og effekti-
viseringsreformen med 0,8 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold

Posten omfatter utgifter til investeringer i nye 
kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenes-

Tabell 5.25 Kostnadsbildet for kampfly med baseløsning

2012–2016 2017 Gjenstående Totalt

Gjennomføringskostnader (post 01) 510 194 1 122 1 826 

Samlet kostnadsbilde for kampfly med  
utrustning (post 45) 15 185 7 158 49 234 71 577 

Kostnadsbilde produksjonsavtale F-35 (post 
45) 763 125

Kostnadsbilde for baseløsning (post 47) 2 423 1 309 1 738 5 470 

Tabell 5.26 Finansiering av kampfly med baseløsning

2012–2016 2017 Gjenstående Totalt

Ordinær bevilgning på kap. 1761, post 45 11 176 3 719

Midlertidig styrking av kap. 1761, post 45 
Kampfly 3 145 3 241 20 289 26 675

Midlertidig styrking av kap. 1761, post 45 
JSM 864 323 1 191 2 378

Ordinær bevilgning på kap. 1761, post 47 516 78

Midlertidig styrkning av kap. 1761, post 47 1 907 1 231 1 835 4 973

Tabell 5.27 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 32,2

Lønns- og priskompensasjon –4,0

Tekniske endringer –29,0

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,8

Reell endring 0,0
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ter. Posten foreslås økt nominelt med 333,9 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett for 
2016, som følge av at flere fly nå er under leve-
ranse og at forventet vekslingskurs mot USD er 
høyere enn i 2016. I nominell endring inngår bort-
fall av ettårig betalingsforskyvning fra 2015 til 
2016 på 1 100 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 
150 mill. kroner for å finansiere innledende kon-
trakter for produksjonsseriene 13 og 14 (fly med 
forventet leveranse i 2021 og 2022) i den hensikt å 
oppnå billigere flypris gjennom en felles anskaf-
felse av fly over flere år, som redegjort for i neste 
punkt. Post 47 reduseres tilsvarende, slik at kapit-
let balanserer.

I løpet av budsjettåret kan det bli nødvendig å 
endre leverings- og betalingsplaner som følge av 
den usikkerhet som alltid vil være til stede i den 
årlige gjennomføringen av investeringer. Oversik-

ten over kontrakter og utbetalinger i 2017 er der-
for basert på estimater, og vil kunne bli justert 
gjennom budsjettåret. Kostnadsbildet for kampfly-
anskaffelsen og kostnadsrammen for det enkelte 
prosjekt oppjusteres årlig i forhold til den faktiske 
priskompensasjonen på kapittel 1761, post 45. Det 
mest oppdaterte anslaget på forventet kostnad for 
kampflyprogrammet ligger innenfor kostnadsram-
men. Regjeringen legger til grunn at endringer i 
økonomisk omfang for prosjekter som følge av 
priskompensasjon og valutaendring ikke krever 
særskilt endring av Stortinget.

Utover de direkte utgiftene til anskaffelsen på-
løper det programrelaterte utgifter til deltakelse i 
produksjonsavtalen for F-35, som i 2017 vil beløpe 
seg til om lag 125,0 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Kampflyanskaffelsen – gjennomføring av 
hovedleveransen

I tråd med den leveranseplanen som Stortinget 
sluttet seg til ved behandlingen av Innst. 489 S 
(2012–2013) til Prop. 136 S (2012–2013), ber regje-
ringen i denne proposisjonen om en fullmakt for å 
kunne bestille seks kampfly med nødvendig til-
leggsutstyr og tjenester med forventet levering i 
2021. I tillegg ber regjeringen om fullmakt til, 
gjennom partnerskapet, å inngå innledende kon-
trakt for anskaffelsen av ytterligere seks kampfly 
med tilleggsutstyr og tjenester for leveranse i 
2022, slik at det totale antall fly det her bes om full-
makt til å bestille er tolv. Dette er en del av arbei-

det med en felles bestilling av flyanskaffelser over 
flere år, slik det er varslet gjennom Prop. 1 S 
(2014–2015) og Prop. 1 S (2015–2016). Hensikten 
med den flerårige anskaffelsen er å oppnå redu-
serte enhetspriser på flyene. Tiltaket er felles for 
partnerskapet. 

Innsparingen oppnås gjennom at det flernasjo-
nale partnerskapet inngår en felles kontrakt som 
forplikter det totale planlagte bestillingsvolumet 
for de aktuelle årene. I tillegg justeres betalings-
planen, slik at leverandøren får utbetalt et større 
forskudd enn tidligere ved kontraktsinngåelse, 
slik det er foreslått under post 45. Hensikten med 
forskuddet er å gi leverandøren mulighet til å ef-
fektivisere produksjonen. Et slikt forskudd vil mu-
liggjøre større anskaffelser og dertil færre anskaf-
felsesprosesser, gi lengre investeringshorisont 
som muliggjør interne investeringer i en effektiv 
produksjonslinje og et større bestillingsvolum å 
fordele usikkerheten på. Investeringsanalyser vi-
ser at tiltaket er lønnsomt. Siden hele partnerska-

Tabell 5.28 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 333,9

Lønns- og priskompensasjon –153,8

Tekniske endringer –728,6

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,0

Reell endring –548,5
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pet (unntatt Canada) er forventet å delta, vil det bli 
dyrere for Norge å bli stående alene utenfor felles-
kontrakten. Anslått kostnadsreduksjon for de tolv 
norske flyene som er planlagt levert i 2021 og 
2022 er i størrelsesorden 385 mill. kroner. Disse 
flyene vil komme i tillegg til de 28 flyene som Stor-
tinget tidligere har gitt fullmakt til å bestille, slik at 
totalt antall fly i bestilling vil utgjøre 40.

Forventet behov for bestillingsfullmakt knyttet 
til kampflyanskaffelsen utgjør 34,3 mrd. kroner på 
kapittel 1761, post 45. Denne bestillingsfullmakten 
vil sammen med forventet bevilgning i 2017 dekke 
de samlede forpliktelser for å anskaffe 40 kampfly 
med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester. 

Kampflyprogrammets akkumulerte fullmak-
ter vil med en samlet bestilling på 40 fly utgjøre 
55,8 mrd. kroner. Det økonomiske omfanget av 
fullmakten foreslått i denne proposisjonen består 
av tolv fly med en pris på 8,8 mrd. kroner. I tillegg 
kommer anskaffelse av missiler med lang rekke-
vidde, etablering av luftberedskap samt transport 
og håndtering av de ferdigproduserte flyene. 
Usikkerhetsanalysen som våren 2016 ble gjen-
nomført for hele kampflyanskaffelsen, viste at 
endring i valutakurs på allerede inngåtte forplik-
telser utgjorde en økning på om lag 2 mrd. kro-
ner. I tillegg identifiserte analysen kostnadsre-
duksjoner og en redusert usikkerhet, som i sum 
medfører at det akkumulerte økonomiske om-
fang som følge av fullmakten foreslått i denne 
proposisjonen øker med 9,2 mrd. kroner til 55,8 
mrd. kroner. Bestillingen i 2017 av tolv fly med 
nødvendig tilleggsutstyr og tjenester, og med le-
vering i 2021 og i 2022, ligger innenfor de estima-
ter som ligger til grunn for kampflyprogrammets 
ramme fastsatt gjennom Stortingets behandling 
av Innst. 7 S (2012–2013) til Prop. 1 S (2012–
2013).

For leveransen av nye fly er det, i henhold til 
bestillingsprosedyrene nedfelt i avtalen mellom 
partnernasjonene, behov for innmelding og be-
kreftelse av bestilling fire år før leveranse. Dette 
medfører at for fly som skal leveres i 2023, må be-
stilling foretas i 2019. Regjeringen legger derfor 
opp til å komme tilbake til Stortinget i budsjettpro-
posisjonen for 2019 med anmodning om fullmakt 
til å kunne bestille ytterligere seks fly for leve-
ranse i 2023.

Leveranseplanen legger til grunn at Norge vil 
motta seks fly hvert år fra 2017 til 2024.

Den endelige kampflyanskaffelsen skal ligge i 
et intervall på 42–48 kampfly. I tillegg kommer de 
fire flyene til treningsformål. Endelig beslutning 
om de siste seks kampflyene vil tas etter at bestil-
lingsfullmakt for de første 42 kampflyene i hoved-
leveransen er gitt.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Posten ble opprettet ved Stortingets behandling 
av Innst. 7 S (2012–2013) til Prop. 1 S (2012–2013), 
for å synliggjøre utgifter til eiendom, bygg og an-
legg for etablering av hovedbase for de nye kamp-
flyene på Ørland og fremskutt QRA-base på Eve-
nes. Posten foreslås redusert med 131 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett fra 2016.

Foreslått bevilgning i 2017 vil bli benyttet til å 
videreføre pågående investeringsprosjekter for å 
motta de første nye kampflyene i Norge høsten 
2017, samt tilrettelegge for den nødvendige tre-
ningen som skal til for å oppnå forventet operativ 
evne. De viktigste prosjektene for F-35 som over-
leveres i 2017 er nytt skvadronsbygg, nytt vedlike-
holdsbygg, nytt forsyningsbygg og ny hovedinfra-
struktur. I tillegg forlenges eksisterende rulle-
bane til 3 000 meter. 

Kap. 1790 Kystvakten

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 50,5 mill. kro-
ner sammenliknet med saldert budsjett for 2016. I 

nominell endring inngår avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen med 0,2 mill. kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
 2017

01 Driftsutgifter       1 000 660 1 043 933 1 094 428

Sum kap. 1790 1 000 660 1 043 933 1 094 428
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Reelt økes posten med 37,2 mill. kroner.
I den nominelle endringen er ovenstående fire 

komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For Kystvakten utgjør effektivi-
seringsbidraget 0,3 mill. kroner i 2017.

Kystvakten har god kapasitet og fartøystruktu-
ren kan løse hele spennet av oppgaver. Ivaretakel-
sen av Kystvaktens oppgaver må ses i sammen-

heng med Forsvarets øvrige kapasiteter som et-
terretning og overvåking, herunder maritim 
luftovervåking. Fartøystrukturen er i regjerin-
gens langtidsplan, Prop. 151 S (2015–2016), fore-
slått til 13 fartøyer fra 2018, hvorav åtte i Ytre kyst-
vakt og fem i Indre kystvakt. Leiekontrakten med 
KV Ålesund utløper i 2016. Det omfattende vedli-
keholdet som ble gjennomført i 2016, forventes å 
gi økt tilgjengelighet og aktivitet på helikopterbæ-
rende fartøyer i Ytre kystvakt i 2017. Indre kyst-
vakt vil øke seilingsaktiviteten sammenliknet med 
2016-nivået. Det gis prioritet til patruljedøgn i 
nord.

Kystvakten styrkes i budsjettforslaget gjennom 
midler til materielldriften knyttet til erfart kost-
nadsvekst. I tillegg styrkes Kystvakten gjennom 
en videreføring av aktivitet i Ytre kystvakt, heli-
kopterbærende, som er en tilbakeføring til 
normalnivået etter noe redusert aktivitet i 2016 
grunnet omfattende vedlikehold. Aktivitet i Indre 
kystvakt økes også sammenliknet med 2016. Som 
bidrag til ovennevnte styrking og til styrking av 
materiellinvesteringsporteføljen under kapittel 
1760, post 45, er det omdisponert midler gjennom 
innsparinger knyttet til avsluttet innleie av KV 
Ålesund.

Overordnede oppgaver

Kystvaktens hovedfunksjon er suverenitetshev-
delse og myndighetsutøvelse. I tråd med regjerin-
gens nordområdesatsing prioriteres Kystvaktens 
aktivitet til de nordlige havområdene.

For fiskeriene har Kystvaktens bidrag til res-
sursforvaltningen betydning for kontroll gjennom 
effektiv overvåking, relevant tilstedeværelse og 
jevnlige og målrettede inspeksjoner i områder 
med fangst og fiske. «Nasjonal strategisk ri-
sikovurdering», utarbeidet av fiskeridirektøren, 
gir rammer for og prioritering av innsats og res-
surskontroll knyttet til fiskeriene. Kystvakten pri-
oriterer tiltak mot overfiske i Barentshavet, mot 
dumping av fisk, uregistrerte landinger og proble-

Tabell 5.29 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 50,5

Lønns-, pris og soldatkompensasjon -24,5

Tekniske endringer -36,2

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 47,3

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,2

Reell endring 37,2

Tabell 5.30 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Styrking til LTP-tiltak 5,2

Internt omdisponert til LTP-tiltak 32,0

Sum LTP-tiltak 37,2
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mer knyttet til bi-fangst. I tillegg gir Kystvakten 
viktige bidrag til redningsberedskap, sjøsikker-
het, oljevernberedskap og andre sivile oppgaver. 
Kystvakten vil fortsatt bidra til den nasjonale be-
redskapen gjennom deltakelse i kystberedskap og 
aksjonsledelse.

Organisasjon og styrkestruktur

Kystvaktens felles ledelse videreføres på Sortland. 
Innfasingen av nye maritime helikoptre vil være 
en prioritert aktivitet for de helikopterbærende 
fartøyene, som vil få et betydelig og utvidet dek-
ningsområde. Potensialet vil kunne utnyttes fullt 
ut når alle helikoptrene er innfaset og operative. 
Fem av fartøyene som opererer i kystnære far-
vann er utstyrt med mindre, hurtiggående patrul-
jefartøyer for å øke fleksibilitet og rekkevidde, 
samt redusere reaksjonstiden ved hendelser.

Det vises til kapittel 4 Investeringer, hvor plan-
lagte investeringsprosjekter for en videre moder-
nisering av Kystvakten omtales. En fornyelse av 
fartøystrukturen med nye helikopterbærende far-
tøyer vil gi Kystvakten fartøyer med betydelig 
bedre egenskaper og kapasiteter enn fartøyene 

som erstattes. Dette gjelder i særlig grad økt over-
våkingskapasitet og mobilitet, og økte kommuni-
kasjonsmuligheter. Den operative evnen en slik 
oppgradering vil gi, vil forsterkes ytterligere ved 
innfasing av nye maritime helikoptre (NH90).

Moderniseringen medfører at Forsvarets og 
Kystvaktens primære oppgaver innenfor suvereni-
tetshevdelse og myndighetsutøvelse i havområ-
dene under norsk jurisdiksjon også i fremtiden 
kan ivaretas på en god måte.

Personell, utdanning og kompetanse

Sjøforsvarets utdanningssystem ivaretar også 
Kystvaktens personellbehov. Det foregår styrt ut-
veksling av personell mellom Kystvakten og andre 
deler av Sjøforsvaret. Kystvakten må innenfor ut-
danning, trening og øving ses i sammenheng med 
Sjøforsvaret, jf. kapittel 1732. Kystvakten har ikke 
opplevd utfordringer forbundet med personellav-
gang i like stor grad som øvrige deler av Sjøforsva-
ret. Utdanning, trening og øving vil også i 2017 
rettes mot å videreutvikle kompetansen med 
tanke på å håndheve norsk jurisdiksjon og løse 
Kystvaktens øvrige oppgaver.

Kap. 4790 Kystvakten

Post 01 Driftsinntekter

Posten videreføres reelt sett på samme nivå som i 
saldert budsjett for 2016.

Kap. 1791 Redningshelikoptertjenesten

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            5 528 1 079 1 106

Sum kap. 4790 5 528 1 079 1 106

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter       813 752 865 496 925 343

Sum kap. 1791 813 752 865 496 925 343
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Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 59,8 mill. kro-
ner knyttet til vedlikehold.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt økes posten med 25,4 mill. kroner.
I den nominelle endringen er ovenstående fire 

komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Det omfattende vedlikeholds- og modifise-
ringsprogrammet SK 2020 for dagens Sea King-
redningshelikoptre ble iverksatt i 2013 og skal vi-
dereføres frem til 2020. Programmet skal skaffe 
reservedeler for å sikre en forutsigbar og god be-
redskap og tilgjengelighet i perioden frem til nye 
redningshelikoptre er innfaset. Utgiftene til Red-
ningshelikoptertjenesten fordeles etter en fastlagt 
fordelingsnøkkel mellom Justis- og beredskapsde-
partementet (JD) og Forsvarsdepartementet, og 
er formalisert i en driftsavtale mellom de to depar-
tementene. Dette innebærer for 2017 at JD dekker 
i underkant av 90 pst. av de budsjetterte utgiftene 
til operativ- og teknisk drift, mens Forsvaret dek-
ker resterende drift. I tillegg kommer utgiftene 
knyttet til utdanning av personellet, som i sin hel-
het dekkes av Forsvaret.

Oppdrag og organisering

Luftforsvaret utdanner, trener og bemanner nød-
vendige besetninger for å sikre en tilfredsstillende 
redningshelikoptertjeneste. Tolv Sea King-heli-
koptre er organisert i 330-skvadronen administra-
tivt underlagt 139 luftving på Bardufoss, og støtter 
redningstjenesten på permanent basis. Hovedopp-
gaven for 330 skvadronen i fredstid er å utføre 
søk- og redningsoppdrag så hurtig og sikkert som 
mulig.

I tillegg til tilstedevakt for ivaretakelse av red-
ningstjeneste skal helikoptrene også i 2017 inngå i 
statens luftambulansetjeneste. De inngår også i 
den nasjonale beredskapen ved å ha kontinuerlig 
beredskap gjennom hele året for å støtte innset-
ting av militære og sivile kapasiteter i forbindelse 
med krisehåndtering i norske områder på land og 
til havs. Maritim kontraterrorberedskap viderefø-
res med eksisterende systemer, og styrkes spesi-
elt for å reetablere og vedlikeholde kapasiteten til 
hurtig innsetting av personell mot skip i fart i 
kystnære farvann.

Kap. 4791 Redningshelikoptertjenesten

Tabell 5.31 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 59,8

Lønns- og priskompensasjon -12,2

Tekniske endringer -22,7

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,4

Reell endring 25,4

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter 773 975 802 216 838 289

Sum kap. 4791 773 975 802 216 838 289
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Post 01 Driftsinntekter

Forsvarets inntekter på kapitlet balanseres mot ut-
gifter som belastes JD.

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås økt nominelt med 119,7 mill. kro-
ner. 

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett 2016:

Reelt er posten økt med 101,4 mill. kroner, som 
hovedsakelig skyldes bidrag til Inherent Resolve
med utgangspunkt i Jordan, en kompanistrids-
gruppe i enhanced Forward Presence (eFP) til 
Litauen og en videreføring av det militære bi-
draget til EU-operasjonen i Middelhavet (Triton).

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Overordnede målsettinger

Deltakelse med militære bidrag i flernasjonale 
operasjoner i utlandet er et sentralt element i Nor-
ges sikkerhets- og forsvarspolitikk, og tjener flere 
målsettinger. For det første demonstrerer det vår 
vilje til å ta medansvar for å sikre stabilitet og sik-
kerhet i konfliktrammede områder. Videre tjener 

det vår egen sikkerhet ved å hindre at konflikter 
sprer seg og eventuelt utvikler seg til trusler i våre 
nærområder. Dette bidrar også til at vi støtter opp 
om FN, opprettholder et godt samarbeid med sen-
trale NATO-allierte og andre nærstående land, 
samt styrker EU og andre viktige internasjonale 
institusjoner. Slik deltakelse vil dessuten bidra til å 
utvikle Forsvarets operative evne, herunder evne 
til militært samvirke med allierte og andre samar-
beidspartnere. Styrkeproduksjon til flernasjonal 
krisehåndtering og bidrag til NATO er utfor-
drende. Særlig logistikk, sambandsstøtte og sani-
tet er nødvendige, men sårbare og kostnadskre-
vende kapasiteter. Det vil også i 2017 være fokus 
på å tilpasse vilkårene for personell i operasjoner i 
utlandet, slik at tjenesten er attraktiv og inne-
bærer minst mulig belastning for personellet og 
deres familier. Dette innebærer i større grad å for-
dele rekrutteringen til utenlandsoperasjonene på 
alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter        604 099 703 768 823 497

Sum kap. 1792 604 099 703 768 823 497

Tabell 5.32 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 119,7

Lønns- og priskompensasjon -14,2

Tekniske endringer -4,5

Interneffektivisering og omdisponeringer 0,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,4

Reell endring 101,4
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Irak

Det norske militære styrkebidraget til den inter-
nasjonale koalisjonen som bidrar til å bekjempe 
terrorgruppen ISIL i Irak gjennom operasjon Inhe-
rent Resolve, vil i 2017 vil være et av Norges stør-
ste internasjonale militære bidrag. Bidraget vil be-
stå av inntil 120 personer og vil støtte irakiske 
myndigheter med kapasitetsbygging av landets 
sikkerhetsstyrker. Hovedtyngden av bidraget er 
stasjonert i Erbil-området. Sammen med andre fra 
koalisjonsstyrken, står de norske instruktørene i 
Erbil for treningen av irakiske sikkerhetsstyrker. I 
tillegg til å bemanne treningssentrene med in-
struktører og et lite sanitetselement på rotasjon, 
fyller Norge stabsstillinger i koalisjonens kom-
mandostruktur i Erbil, Bagdad og Kuwait City.

Jordan

Norge vil i 2017 stille et bidrag på om lag 60 perso-
ner til operasjon Inherent Resolve med utgangs-
punkt i Jordan. Styrken vil bidra til koalisjonens 
program for trening, rådgivning og støtte til lokale 
syriske grupper som bekjemper ISIL i Syria. Bidra-
get vil bestå av personell som tilhører spesialstyr-
kene. De norske styrkene skal sammen med koali-
sjonen bidra til at lokale syriske grupper på best 
mulig måte kan frigi områder som i dag er kontrol-
lert av ISIL. Styrken vil være stasjonert i Jordan, 
men operasjonskonseptet vil omfatte trening, råd-
givning og støtte også på syrisk territorium. Norge 
vil også stille et mindre antall personell til koalisjo-
nens arbeid med å bedre forståelsen for forholdene 
rundt fremmedkrigere i regionen.

Mali

Norge vil videreføre sin innsats i FN-operasjonen 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission 
in Mali (MINUSMA) med et mindre bidrag i 2017 
etter å ha hatt et transportfly i operasjon i ti måne-
der i 2016. Norge har tatt initiativ til etablering av 
en flernasjonal rotasjonsordning for transportfly-
bidrag til MINUSMA. Transportfly er en svært 
etterspurt og kritisk nisjekapasitet, som øker 
MINUSMAs operative evne, samtidig som det re-
duserer avhengigheten av de risikoutsatte konvoi-
ene til områdene nord i Mali. Dette innebærer en 
mangeårig, forutsigbar og kostnadseffektiv 
høykvalitetsleveranse av en av de mest etterspurte 
militære ressursene i dagens FN-operasjoner. 
Denne løsningen er en pilotordning, som vil kunne 

danne modell for hvordan FN kan sikre denne type 
kapasiteter i fremtiden. Norge vil videreføre driften 
av den norske leiren (Camp Bifrost) fra desember 
2016 og ut 2018, for å tilrettelegge for andre nasjo-
ners transportflybidrag i denne perioden, samt gi 
forutsigbarhet for nære allierte og partnere (Portu-
gal, Danmark, Sverige og Belgia). I tillegg videre-
fører Norge sin deltakelse med stabsoffiserer i ope-
rasjonens stab, samt gjeninntrer i misjonens etter-
retningsenhet All Sources Information Fusion Unit
(ASIFU).

Afghanistan

På grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen 
i Afghanistan har NATO besluttet å videreføre Re-
solute Support Mission (RSM) i 2017. Norge vil 
fortsette å bidra med om lag 50 personer til opplæ-
ring og støtte til den afghanske spesialpolitienhe-
ten Crisis Response Unit (CRU) i Kabul. CRUs 
hovedoppgave er å forhindre og bekjempe terro-
risme i Kabul og omkringliggende provinser, men 
CRU er samtidig en nasjonal kapasitet med hele 
Afghanistan som ansvarsområde. I tillegg stiller 
Norge med enkelte stabsoffiserer til RSMs kom-
mandostruktur i Kabul-området.

Afghan National Army (ANA) Trust Fund

Det internasjonale samfunnets finansiering av de 
afghanske sikkerhetsstyrkene kanaliseres blant 
annet gjennom ANA støttefond. Fondet ble opp-
rinnelig opprettet i 2007. Norge har forpliktet seg 
å yte finansiell støtte til ANA Trust Fund frem til 
2020. For 2017 vil Norges andel utgjøre 81 mill. 
kroner.

Styrket fremskutt alliert tilstedeværelse i 
Estland, Latvia, Litauen og Polen

Som del av styrkingen av NATOs evne til avskrek-
king og kollektivt forsvar har alliansen besluttet å 
etablere et forsterket fremskutt nærvær (enhan-
ced Forward Presence, eFP) med multinasjonale 
styrker deployert til Estland, Latvia, Litauen og 
Polen. I praksis betyr dette å etablere en mekani-
sert bataljonsstridsgruppe i hver av de fire nasjo-
nene. De fire stridsgruppene vil bli ledet av et 
multinasjonalt divisjonshovedkvarter som etable-
res i Polen. Norge vil i 2017 tilby en mekanisert 
kompanistridsgruppe på om lag 200 personer til 
Litauen med en varighet av omkring seks måne-
der.



124 Prop. 1 S 2016–2017
Forsvarsdepartementet
Balkan

Norges bidrag til NATO på Balkan planlegges vi-
dereført på 2016-nivå, men med mulighet for til-
pasninger i det norske bidraget på basis av en-
drede behov og prioriteringer. I tillegg bidrar 
Norge med en person til NATO HQ Sarajevo 
(Bosnia-Hercegovina).

Deltakelse i flernasjonale stående  
beredskapsstyrker

Forberedelser, trening og øvelser forut for delta-
kelse i flernasjonale beredskapsstyrker (Enhan-
ced NATO Response Force, NRF) dekkes innenfor 
styrkeprodusentenes driftskapitler. En eventuell 
innsetting av norske styrker forutsetter en politisk 
behandling. Det vil i den forbindelse også tas 
stilling til utgiftsinndekningen.

NATOs hurtigreaksjonsstyrke (NRF)

NATO har de siste årene økt reaksjonsevnen og 
volumet for NRF, og alliansen vil fremover ha be-
hov for mer forutsigbarhet over en lengre periode 
for sine reaksjonsstyrker. Det nye konseptet for 
NRF innebærer en tredeling av styrken: Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF), Initial Follow-
on Forces Group (IFFG) og Follow-on Forces 
Group (FFG). VJTF er styrken med kortest reak-
sjonstid og erstatter Immediate Reaction Force
(IRF). FFG erstatter Response Forces Pool (RFP), 
mens IFFG er en ny mellom-kategori.

I 2017 vil Norge melde inn en rekke kapasiteter 
til NATOs hurtigutrykningsstyrke VJTF. En fregatt 

som kommandofartøy vil også inngå i NATOs stå-
ende maritime styrke (SNMG1) Norge vil også 
delta i NATOs stående minerydderstyrke (SN-
MCMG1) i to perioder, hver på om lag fire måne-
der, i 2017. I tillegg vil Norge melde inn personell 
til en artillerilokaliseringstropp (Surveillance and 
Target Acquisition Platoon), stabsoffiserer til felles-
operativt logistikkhovedkvarter samt stabsoffiserer 
til brigade- og bataljonshovedkvarteret til VJTF.

Norge vil for 2017 melde inn et minerydde-
fartøy til IFFG. Norge vil også delta med et Ro-Ro-
fartøy på beredskap gjennom hele året, samt en 
ubåt og to korvetter første halvår. I tillegg vil det 
meldes inn et mindre antall offiserer innenfor 
NATO Coordination and Guidance for Shipping
(NCAGS) og et eksplosivlag fra Sjøforsvaret for an-
dre halvår. I FFG skal det meldes inn et minedyk-
kerlag for andre halvår.

Andre operasjoner 

Norge vil i tillegg videreføre tilpassede bidrag til 
ulike andre operasjoner og beredskapsregistre 
innenfor rammene av NATO, EU og FN. Bidra-
gene til United Nations Mission in the Republic of 
South Sudan (UNMISS), United Nations Truce Su-
pervision Organization (UNTSO) samt Multinatio-
nal Force and Observers (MFO) videreføres på om 
lag samme nivå som i 2016.

I tillegg er det militære bidraget til EU-opera-
sjonen i Middelhavet (Triton) forlenget. Regjerin-
gen vurderer fortløpende behovet for å stille bi-
drag til andre internasjonale operasjoner.

Kap. 4792 Norske styrker i utlandet

Post 01 Driftsinntekter

Posten økes med 14,8 mill. kroner, hovedsakelig 
grunnet refusjoner fra FN i forbindelse med C-
130J-bidraget i Mali.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            29 474 10 296 25 117

Sum kap. 4792 29 474 10 296 25 117
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Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige formål

Kapitlet omfatter Forsvarets musikk, Forsvarets 
museer og Forsvarets kommandantskap.

Post 01 Driftsutgifter 

Posten foreslås redusert nominelt med 19,2 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett for 

2016. I nominell endring inngår avbyråkratise-
rings- og effektiviseringsreformen med 0,6 mill. 
kroner.

Nedenfor følger endringer sammenliknet med 
saldert budsjett for 2016:

Reelt er det en budsjettmessig reduksjon på 4,3 
mill. kroner. 

I den nominelle endringen er ovenstående fire 
komponenter innarbeidet. For å komme frem til 
den reelle endringen på kapitlet må derfor kom-
pensasjoner, tekniske endringer, omdisponerin-
ger og effektiviseringstiltak legges til/trekkes fra.

Tekniske endringer skyldes at kapitalelemen-
tet er avviklet og at pensjonspremie er omdispo-
nert fra Statens pensjonskasse.

Interne effektiviseringskrav i regjeringens 
langtidsplan for 2017–2020 (Prop. 151 S (2015–
2016)) skal bidra til å styrke prioriterte områder i 
forsvarssektoren. For dette kapitlet utgjør effekti-
viseringsbidraget 7 mill. kroner i 2017. 

Som bidrag til styrking av materiellinvesterings-
porteføljen under kapittel 1760, post 45, er det om-
disponert midler gjennom innsparinger knyttet til 
redusert aktivitet i Luftforsvarets musikkorps og 
Marinemusikken.

Forsvarets fellestjenester 

Kultur og tradisjoner spiller en betydelig rolle i 
Forsvaret. De er viktige grunnpilarer i korps- og 
avdelingsstolthet, samhold, tilhørighet og felles-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsutgifter         274 696 264 839 245 602

72 Overføringer til andre 2 492 2 564 2 636

Sum kap. 1795 277 188 267 403 248 238

Tabell 5.33 Budsjettekniske endringer

(i mill. kr)

Nominell endring 2016–2017 -19,2

Lønns- og pris- og soldatkompensasjon -5,9

Tekniske endringer 13,4

Reduksjon som følge av interneffektivisering og omdisponeringer 7,0

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen 0,6

Reell endring -4,3

Tabell 5.34 LTP-tiltak

(i mill. kr)

Internt omdisponert til LTP-tiltak på kapittel 1760, post 45 -6,5
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skap. Videre er kultur og tradisjoner sentrale for 
utvikling av militær profesjonsidentitet og profe-
sjonskultur. Kultur- og tradisjonsvirksomheten 
skal bidra til økt anerkjennelse av og kunnskap 
om Forsvarets oppdrag, samt invitere til debatt og 
refleksjon over aktuelle temaer. Forsvarets kom-
mandantskap, Forsvarets museer og Forsvarets 
musikk skal forvalte Forsvarets tradisjon og histo-
rie, i første rekke internt. Forsvarets museer skal i 
tillegg bidra til innsikt i Forsvarets historie og ut-
vikling. Forsvarets fellestjenester har et særskilt 
ansvar for å koordinere og styre kulturvirksom-
heten i Forsvaret. 

Forsvarets kommandantskap

De nasjonale festningsverkene er viktige minnes-
merker og formidlere av forsvarshistorie. For-
svarsbygg har forvaltningsansvaret og det koordi-
nerende ansvaret for ulike kulturelle aktiviteter og 
næringsvirksomhet på festningene. Kommandan-
tene er Forsvarets stedlige representanter, og skal 
holde festningene i militær hevd. Hovedoppdraget 
er å representere Forsvaret lokalt ved merkeda-
ger, seremonielle og protokollære oppgaver samt 
å bidra i det sivil-militære samarbeidet.

Forsvarets musikk

Forsvarets musikk deltar i Forsvarets egne sere-
monier, og utfører oppdrag knyttet til kongehuset, 
Stortinget og regjeringen. I fremtiden skal Forsva-
rets musikk være dimensjonert for disse oppdra-
gene. Dette vil ha konsekvenser både for korps-
strukturen og for Forsvarets evne til å samhandle 
med det sivile samfunnet på musikkområdet.

Forsvarets musikk med profesjonelle korps 
løser oppdrag på en rekke arenaer i Forsvaret og 
det sivile samfunnet. 

I 2017 vil Forsvaret forberede markering av 
militærmusikkens 200-års jubileum som er i 2018. 
Norsk militær tattoo 2018 vil bli brukt som en 
arena for å markere dette jubileet. Forsvarets mu-
sikk skal delta på relevante militære seremonielle 
og offisielle anledninger. Dette gjelder både nasjo-
nale og militære merkedager, samt markeringer 
for personell som har tjenestegjort i internasjo-
nale operasjoner.

Dagens struktur på fem profesjonelle korps 
har en betydelig overkapasitet i forhold til Forsva-
rets og statens behov. I langtidsplanen for 2017–

2020 legger derfor regjeringen opp til at korps-
strukturen skal harmoniseres med behovet og til-
passes Forsvarets øvrige struktur. Det er også 
behov for en effektivisering av ledelse og adminis-
trativ støtte. Omstruktureringen fra fem til tre 
profesjonelle korps, i tillegg til etableringen av fel-
les sentral ledelse, skal gjennomføres innen 
31. desember 2017.

Forsvarets museer 

Museene er satt til å ivareta et representativt ut-
valg av krigs- og militærhistorisk materiell. De 
skal også ivareta skriftlige og visuelle kilder og 
formidling av kunnskap og opplevelser til dagens 
og fremtidens generasjoner.

Regjeringen vil i 2017 initiere arbeidet med en 
helhetlig utredning av Forsvarets museer med det 
siktemål å øke selvfinansieringsgraden og profe-
sjonaliseringen.

Regjeringen vil styrke og modernisere muse-
enes formidlings- og publikumsaktivitet. Videre 
skal samlingene gjøres mer tilgjengelige, blant 
annet ved ytterligere digitalisering. Samarbeidet 
med sivile museer skal styrkes, særlig når det 
gjelder måten formidlingen skjer på.

Post 72 Overføringer til andre

Stiftelsen Akershus festning for kunst og 
kultur

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur 
(SAKK) ble etablert i 1989. Stiftelsens formål er å 
styrke, organisere og koordinere kulturell virk-
somhet på Akershus festning. Samarbeidet med 
andre kulturinstitusjoner står sentralt. Videre har 
stiftelsen en målsetning om å styrke kunnskapen 
om Norges historie og å åpne festningsområdet 
ytterligere for kunst og kulturutfoldelse. Støtten 
til SAKK videreføres i 2017 på samme nivå som i 
2016.

Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum

Som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og 
dokumentasjonssenter utvikler og formidler 
Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum 
(NRKK) kunnskap om krigen 1940–1945, med 
særlig vekt på Nord-Norge. Støtten til NRKK vide-
reføres i 2017 på samme nivå som i 2016.
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Kap. 4795 Kulturelle og allmennyttige formål

Post 01 Driftsinntekter

Posten foreslås redusert nominelt med 1,5 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett for 
2016.

Kap. 4799 Militære bøter 

Post 86 Militære bøter

Inntektene gjelder militære bøter.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

01 Driftsinntekter            12 542 9 684 8 223

Sum kap. 4795 12 542 9 684 8 223

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
2017

86 Militære bøter 787 500 500

Sum kap. 4799 787 500 500





Del III
Omtale av særlige tema
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6  Informasjonssaker

6.1 Avhending av brukt/utrangert 
forsvarsmateriell 

Ved Stortingets behandling av Innst. 213 S (2015–
2016) ble det fattet flere anmodningsvedtak innen-
for Forsvarsdepartementets ansvarsområde, som 
alle gjelder avhending av brukt/utrangert forsvars-
materiell. Forsvarsdepartementet anser at samtlige 
anmodningsvedtak er fulgt opp.

Forsvarsdepartementet har innført en rekke 
forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhen-
dingsprosesser av brukt og utrangert forsvarsma-
teriell. Tiltakene ble også omtalt under Storting-
ets behandling av Innst. 213 S (2015–2016) «Inn-
stilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i 
sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateri-
ell». Forsvarsdepartementets mål er å sikre grun-
dig, veldokumentert og forsvarlig forvaltning i for-
svarssektoren, og departementet vil ha særskilt 
oppmerksomhet knyttet til etterlevelsen av de til-
tak som er iverksatt på dette området. 

I tillegg til å innføre tiltak for å sikre felles for-
ståelse og etterlevelse av gjeldende regelverk, 
har Forsvarsdepartementet også iverksatt en 
nærmere regulering og innstramming i avhen-
dingen av materiell. Dette vil blant annet med-
føre redusert mulighet for salg av materiell til 
private aktører, også i utlandet. En reduksjon i 
salg av materiell som følge av slike endringer, vil 
føre til lavere inntekter fra salg og høyere utgif-
ter til lagring og destruksjon. Det er imidlertid 
vanskelig å beregne eksakte økonomiske konse-
kvenser, da dette blant annet avhenger av materi-
elltyper og markedssituasjonen. Konsekvensen 
vil være at inntekter fra slike salg ikke vil kunne 
kanaliseres til høyere prioriterte formål i for-
svarssektoren, herunder til operativ aktivitet og 
virksomhet. 

I det videre følger omtale av de forbedringstil-
tak og innstramminger som gjelder Forsvarsdepar-
tementets oppfølging av anmodningsvedtakene.

Vedtak nr. 705, 26. mai 2016: 

«Stortinget ber regjeringen innføre full åpenhet 
rundt Forsvarets salgsprosesser og salg av utran-
gert forsvarsmateriell til private aktører ved å 
offentliggjøre hva som er solgt, kjøper, salgssum 
og intendert sluttbruk etter at salg er gjennom-
ført.» 

Forsvarsdepartementets underliggende etater 
skal nå legge til rette for at informasjon om salg av 
materiell til private aktører kan bli offentliggjort. 
Dette medfører at det ved alle salg til private aktø-
rer i Norge skal utarbeides lister som gir en over-
sikt over hva som er solgt, hvem som opptrer som 
kjøper og hvilken salgssum som er avtalt mellom 
partene. Ved salg av utrangert forsvarsmateriell til 
private aktører i utlandet skal det i tillegg fremgå 
av listene hva som oppgis å være intendert slutt-
bruk av materiellet etter at salg er gjennomført. 
Informasjon som etter loven skal eller kan unntas 
offentlighet vil kunne unntas fra den offentlige 
listen, men skal fremgå i etatens egne oversikter. 
Listene vil årlig kunne bli offentliggjort på ansvar-
lig etats hjemmesider og skal arkiveres i etatens 
arkivsystem.

Etaten Forsvarsmateriell ble etablert i januar 
2016, og Forsvarsdepartementet har besluttet at 
det er denne etaten som skal være ansvarlig for alt 
salg av forsvarsmateriell fra forsvarssektoren. 
Dette bidrar til å sikre at salg av slikt materiell ut-
føres av et miljø med spesiell kompetanse innen-
for regelverket som regulerer salg og eksport.

Vedtak nr. 707, 26. mai 2016: 

«Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige 
tiltak for å sikre sømløs informasjonsflyt mellom 
forsvarsministeren, utenriksministeren og for-
svarssjefen, slik at korrekt og oppdatert informa-
sjon er tilgjengelig når slik informasjon er 
ønsket.»
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Forsvarsdepartementet har etablert rutiner og 
møteserier mellom Forsvarsdepartementet og 
Utenriksdepartementet, der representanter for 
Forsvaret og Forsvarsmateriell deltar. Dette bi-
drar til å sikre at korrekt og oppdatert informa-
sjon er tilgjengelig. Videre bidrar tiltakene til at 
etatene har samme forståelse av ansvarsgrense-
snittet på området som Forsvarsdepartementet og 
Utenriksdepartementet. 

Vedtak nr. 709, 26. mai 2016: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere nærmere 
regulering av salg av utrangert norsk forsvars-
materiell til private aktører i utlandet.»

Forsvarsdepartementet har besluttet at alt salg av 
lisenspliktig materiell til private aktører i utlandet 
nå skal godkjennes av Forsvarsdepartementet i 
hvert enkelt tilfelle. Salg av lisenspliktig materiell 
til utlandet skal fortrinnsvis kun gjennomføres til 
godkjente staters myndigheter og til aktører som 
er myndighetsgodkjente i mottakerlandet. Dette 
vil sikre en økt kontroll med hvem som kjøper 
utrangert forsvarsmateriell, men gir samtidig 
mulighet for å avhende materiell til særlig egnede 
formål slik som for eksempel internasjonale 
hjelpeorganisasjoner.

Vedtak nr. 710, 26. mai 2016: 

«Stortinget ber regjeringen evaluere metodene 
for kontroll og dokumentasjon ved salg og eksport 
av utrangert forsvarsmateriell til utlandet, og 
om man besitter tilstrekkelig informasjon om de 
utenlandske kjøperne.»

Forsvarsdepartementet har i samarbeid med 
Utenriksdepartementet utarbeidet egne lister 
over forhold som må være avklart før salg av ma-
teriell, blant annet ved salg til utlandet. Listene ble 
oversendt Forsvaret 27. april 2015, og er nå imple-
mentert som en del av Forsvarsdepartementets 
retningslinjer for materiellforvaltning. De såkalte 
sjekklistene spesifiserer blant annet hvilke under-
søkelser som skal foretas av kjøper og hvilken 
informasjon som skal forelegges Utenriksdeparte-
mentet. Listene gir videre føringer til saksbehand-
lere i etatene i forsvarssektoren for å sikre infor-

masjon mellom partene i eksportkontrollspørs-
mål.

Vedtak nr. 711, 26. mai 2016: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Forsvaret 
har samme forståelse av ansvarsgrensesnittet 
som Forsvarsdepartementet og Utenriksdeparte-
mentet i forbindelse med regelverket som styrer 
avhending av tidligere militært utstyr.» 

Forsvarsdepartementet har etablert rutiner og 
møteserier mellom Forsvarsdepartementet og 
Utenriksdepartementet, der representanter for 
Forsvaret og Forsvarsmateriell deltar. Dette 
bidrar til at etatene har samme forståelse av 
ansvarsgrensesnittet på området som Forsvars-
departementet og Utenriksdepartementet, jf. om-
tale under Vedtak nr. 707. Som et ledd i kompe-
tansehevingen og for ytterligere å styrke den eta-
blerte forståelsen mellom aktørene, har Forsvars-
departementet med støtte fra Utenriksdeparte-
mentet også etablert et årlig seminar om 
eksportkontroll for alle relevante parter i forsvars-
sektoren. 

6.2 Soldatproposisjonen 

Forsvarsdepartementet vil iverksette en gjennom-
gang av «Soldatproposisjonen» (jf. Prop. 141 S 
(2015–2016) – endringar i «Regulativ for tillegg til 
utskrivne vernepliktige mannskap»). Formålet 
med gjennomgangen er å vurdere en mer hensikts-
messig håndtering av den årlige reguleringen av 
godtgjøringen til vernepliktige mannskaper. 

6.3 Forsvarets flysamling på 
Gardermoen

Forsvarets flysamling på Gardemoen er midlerti-
dig stengt for publikum. Det skyldes uklarhet 
rundt eierskap til gjenstandene i flysamlingen og 
manglende avklaring av roller og ansvar for drif-
ten av publikumsdelen. Forsvarsdepartementet 
har foretatt en gjennomgang i saken og igangsatt 
samtaler med berørte parter for å få på plass en 
avklaring og en løsning som igjen kan gjøre fly-
samlingen tilgjengelig for publikum.
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6.4 Innføring av allmenn verneplikt

Innføring av allmenn verneplikt ble vedtatt av 
Stortinget 14. oktober 2014, jf. behandlingen av 
Innst. 18 L (2014–2015) til Prop. 122 L (2013–
2014) Endring i vernepliktsloven og heimevern-
loven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvin-
ner). 1997-kullet er det første som omfattes av all-
menn verneplikt, og sommeren 2016 startet de 
første som omfattes av lovendringen sin første-
gangstjeneste i Forsvaret. Innføringen av allmenn 
verneplikt går etter planen. Det er etablert en hel-
hetlig gjennomføringsplan med fokus på kommu-
nikasjon, kompetansekrav og seleksjonskriterier, 
eiendom, bygg og anlegg (EBA), personlig 
bekledning og utrustning (PBU), samt organisa-
sjonskultur og ledelse. 

Forsvarsdepartementet vil gi innføring av all-
menn verneplikt høy prioritet også i 2017. Gjen-

nomføringsplanens fem prioriterte områder vil føl-
ges nøye opp overfor de berørte etatene i for-
svarssektoren. Når det gjelder eiendom, bygg og 
anlegg, vil prosjektene for å tilrettelegge bedre for 
allmenn verneplikt på Ørland og Huseby bli vide-
reført. På Ørland er en ny mannskapsforlegning 
under oppføring, og generelt vil nye mannskaps-
forlegninger gi gode rammevilkår for å møte en 
økt andel kvinnelige vernepliktige. Videre vil til-
pasning av personlig bekledning og annet utstyr 
fortsette. For å bidra til en vellykket implemente-
ring av allmenn verneplikt foreslår regjeringen i 
2017 å sette av ekstra midler til anskaffelse av rik-
tig personlig bekledning og utrustning for kvin-
ner, jf. omtale under del II, kap. 1740 Forsvarets 
logistikkorganisasjon. Det er viktig at både kvin-
nelige og mannlige vernepliktige ivaretas på best 
mulig måte. Inkluderende ledelse og organisa-
sjonskultur vil fortsatt vektlegges spesielt.
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7  Oppfølging av § 1a i likestillingsloven

7.1 Forsvarsdepartementet

Arbeid med likestilling i Forsvarsdepartementet 
er en naturlig del av, og integrert i, departemen-
tets daglige virksomhet. Pr. 31. desember 2015 var 
384 personer ansatt i Forsvarsdepartementet. 
31 pst. var kvinner, og dette var en nedgang på 
2 pst. fra foregående år.

Av arbeidsstyrken på 384 var 90 militære stil-
linger. Av disse var åtte bemannet av kvinner 
(9 pst.). Tilsvarende prosentandel i 2014 var 8 pst., 
og 10,9 pst. i 2013.

Forsvarsdepartementet hadde 28,3 pst. kvin-
ner i lederstillinger i 2015. I toppledergruppen på 
åtte var det tre kvinner. Forsvarsdepartementet 
ønsker å rekruttere og beholde kvinner på alle 
nivåer og i alle funksjoner i organisasjonen. 
Departementet er særskilt oppmerksom på områ-
der der kvinneandelen er lav. Alle ledere med per-
sonalansvar er ansvarlige for at likestillingsaspek-
tet er vurdert ved all rekruttering til Forsvars-
departementet.

Sykefraværet i Forsvarsdepartementet viser 
en svakt stigende tendens. I 2015 var sykefravæ-
ret 4,9 pst., mot 3,8 pst. i 2014. I 2015 var sykefra-
været for kvinner på 8,7 pst., mot 6,5 pst. i 2014. 
Sykefraværet for menn var i 2015 på 3,3 pst., mot 
2,3 pst. i 2014. 

Bruk av overtid i Forsvarsdepartementet har 
gått litt ned. Det ble arbeidet 19 847 timer overtid i 
2015. Kvinner arbeidet 4 198 timer overtid (gjen-
nomsnitt 51 timer for de som skrev overtid) mens 
menn arbeidet 15 649 timer overtid (gjennomsnitt 
76 timer for de som skrev overtid). 

Forsvarsdepartementet har en livsfasepolitikk 
som gjelder alle ansatte. Arbeidsgiver gir rom for 
at arbeidstakere har ulike behov i ulike faser av 
sitt yrkesaktive liv. Det blir gitt individuell tilrette-
legging, i særlig grad for småbarnsforeldre, gra-
vide, langtidssyke og eldre arbeidstakere.

Økt mangfold gir større erfaringsgrunnlag og 
ny og variert kompetanse. Det er et mål i For-
svarsdepartementets personalpolitikk at rekrutte-
ring skal bidra til økt mangfold. For å være trover-
dig i dagens samfunn, er det viktig at Forsvars-

departementet er en inkluderende arbeidsplass 
hvor ingen blir diskriminert. 

Ledige stillinger blir blant annet utlyst på nett-
stedet www.inkludi.no, som retter seg særskilt mot 
søkere med flerkulturell bakgrunn. Personer med 
flerkulturell bakgrunn blir oppfordret til å søke. 

7.2 Forsvaret

2015 markerer en viktig milepæl for likestilling i 
Forsvaret. Lovendringen om innføring av allmenn 
verneplikt trådte i kraft 1. januar 2015. Allmenn 
verneplikt gjelder for kvinner og menn som er 
født 1. januar 1997 og senere. 

Forsvaret har som mål å øke kvinneandelen 
blant ansatt personell, og å få flere militære og si-
vile kvinner inn i ledende stillinger. Det er også en 
målsetting å øke andelen kvinner i førstegangstje-
nesten, både for å bedre representativiteten sam-
menliknet med samfunnet ellers, og for å styrke 
rekrutteringen av kvinner til militære stillinger.

I dag er mangfold viktig først og fremst på 
grunn av operative behov og behov for økt kompe-
tansetilfang. Siden oppgavene i Forsvaret blir mer 
spesialiserte og komplekse kreves mer spesiali-
sert og mangfoldig personellsammensetting. 
Utviklingen i arbeidsmarkedet gjør det mer kre-
vende for forsvarssektoren å nå opp i konkurran-
sen om kompetansen. Forsvaret må derfor favne 
bredere for å opprettholde kvalitet og robusthet. 
Kvinner utgjør halvparten av kompetansebehold-
ningen. Forsvaret har ikke råd til å unnlate å re-
kruttere kvinner. Mangfold og inkludering er en 
naturlig del i Forsvarets styrende dokumenter, og 
Forsvarets verdigrunnlag fastsetter at Forsvaret 
skal gjenspeile samfunnets mangfold og gjen-
speile både menn og kvinners perspektiver og 
verdier. 

Pr. 31. desember 2015 var det 17 227 årsverk i 
Forsvaret. Totalt sett utgjorde kvinneandelen 
17 pst. i 2015, mens tallet var 18 pst. i 2014. På sivil 
side utgjorde kvinneandelen 33 pst. i 2015, tilsva-
rende som i 2014. På militær side utgjorde kvinne-
andelen 10 pst. i 2015 mot 10,2 pst. i 2014. Militært 
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ansatte utgjorde i overkant av to tredeler av års-
verkene i Forsvaret.

Det har de senere årene vært en betydelig øk-
ning i antall kvinner på oberst-/kommandørnivå 
og høyere i Forsvaret. I 2007 var det tre kvinnelige 
offiserer på dette nivået. I 2015 var det 14 kvinner, 
hvorav én er generalmajor/kontreadmiral. 

Forsvaret bruker NAVs databank for lege-
meldte sykemeldinger for å kunne sammenlikne 
sykefraværet i Forsvaret med andre offentlige og 
private virksomheter. På grunn av omlegging av 
denne databanken, er data for 2015 ikke tilgjenge-
lige.

Utviklingstrekkene viser en svakt positiv trend 
når det gjelder andelen kvinner ved Forsvarets 
skoler og i førstegangstjenesten. Andelen kvinner 
ved befalsskolene har økt fra 13,5 pst. i 2010 til 
16,1 pst. i 2015. Tendensen for 2016 er positiv, i og 
med at kvinneandelen blant de som er tatt opp til 
befalsutdanning sommeren 2016 er 22,6 pst. Siden 
kvinneandelen i førstegangstjenesten er kraftig 
økende, kan det også forventes at dette vil kunne 
påvirke kvinneandelen positivt ved opptaket i 
2017. Forsvaret ser også en tendens til at kvinner i 
større grad enn tidligere søker seg til fagområder 
(operative og tekniske) som tidligere som oftest 
har appellert til menn. Det har også vært en merk-
bar økning i antall kvinner klassifisert som tje-
nestedyktige soldater, og tall fra desember 2014 
viser at 16,5 pst. av de som gjennomfører første-
gangstjenesten er kvinner. Arbeidet med å rekrut-
tere kvinner gir resultater.

Det har gjennom de siste tiårene vært iverk-
satt ulike tiltak for å rekruttere og beholde flere 
kvinner. Forsvaret har trukket lærdommer av 
disse. Forsvaret arbeider målrettet med å utvide 
kompetansemangfoldet. Det forventes at allmenn 
verneplikt på sikt vil kunne gi god effekt også når 
det gjelder antallet kvinnelige ansatte i militære 
stillinger i Forsvaret. 

Forsvaret arbeider med tiltak som skal bidra 
til å ta imot en økning av kvinneandelen i første-
gangstjenesten. Forskning tyder på at kvinner har 
noe mindre kjennskap til Forsvaret enn menn. 
Forsvaret har derfor utarbeidet og iverksatt en 
kommunikasjonsplan som skal informere fremti-
dige vernepliktige, deres foresatte og samfunnet 
generelt om vernepliktens omfang og innhold. An-
dre tiltak som gjøres er blant annet materielle ut-
bedringer og investeringer (eiendom, bygg og an-
legg samt personlig bekledning og utrustning), og 
videre gjennomgang av stillingskrav og selek-
sjonskriterier. Arbeidet med å skape gode og 
inkluderende kulturer vil fortsatt være viktig. For-
svarets arbeid med holdninger, etikk og ledelse, 

blant annet med fokus på kjerneverdiene respekt, 
ansvar og mot, er viktig i arbeidet med organisa-
sjonskulturen. Innføring av allmenn verneplikt 
medfører at Forsvaret får ytterligere et verktøy til 
å øke kvinneandelen. Forsvaret skal rekruttere de 
best egnede til førstegangstjeneste, og blant disse 
er det mange kvinner. Erfaringer fra Forsvaret til-
sier at mange av de som gjennomfører første-
gangstjenesten også ønsker videre tjeneste i For-
svaret. Førstegangstjenesten er en rekrutterings-
mekanisme som på lengre sikt vil kunne bidra til å 
øke kvinneandelen blant ansatte i Forsvaret.

Det pågår et pilotprosjekt med en kvinnelig je-
gertropp i Forsvarets spesialstyrker, der det høs-
tes verdifulle erfaringer og hvor den operative 
merverdien som kvinner i spesialistyrkene kan til-
føre synliggjøres. I et annet pilotprosjekt i Luftfor-
svaret på Ørland er det over flere år kalt inn lik an-
del kvinner og menn blant de vernepliktige. Erfa-
ringene så langt tilsier at avdelingen har løst sine 
oppdrag som før, og at mange av kvinnene har 
søkt seg til videre tjeneste i Forsvaret.

Forskning gir økt kunnskap om kjønn i For-
svaret, og danner grunnlag for utvikling av evne 
til å rekruttere og beholde kompetent personell, 
uavhengig av kjønn. Det pågår ulike forsknings-
prosjekter innenfor dette temaet, som inkluderer 
problemstillinger som hvorfor kvinner slutter i 
Forsvaret og hvordan Forsvaret skal beholde 
kompetente kvinner. Hensikten med forsknings-
prosjektene er å finne tiltak som kan iverksettes 
for å øke kvinneandelen.

Flere forskningsrapporter peker på kultur og 
holdninger som en medvirkende årsak til at noen 
kvinner slutter i Forsvaret. Mange kvinner oppfat-
ter at det pågår en sterk reproduksjon av den 
mannsdominerte kulturen, og at det er sterke kref-
ter som understøtter den dominerende kulturelle 
praksisen ved ulike avdelinger. En annen årsak til 
at noen kvinner slutter er at en del synes å bruke 
Forsvaret som et springbrett til andre karrierer. 

Forskning viser også at valg av tjenestested, 
tjenestemønster og karriereutvikling, herunder 
evne til å legge til rette for to-karrierefamilier, har 
påvirkning på hvorvidt spesielt kvinner velger 
Forsvaret. Dette betyr at vurderinger rundt lokali-
sering og tjenestemønster kan henge direkte 
sammen med kvinnerekruttering.

7.3 Forsvarsbygg

Forsvarsbyggs HR-politikk er førende for HR-til-
takene i virksomheten. HR-politikken deles inn i 
leder- og medarbeiderprinsipper, kompetansepoli-
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tikk, lønnspolitikk, livsfasepolitikk og arbeids-
miljøpolitikk. Likestilling inngår som eget tema i 
kompetanse- og lønnspolitikken. I 2015 er det ut-
arbeidet en handlingsplan for IA-arbeidet, med 
egen handlingsplan for mangfoldarbeid. Dette er 
et ledd i å realisere Forsvarsbyggs målsettinger, 
og å målrette dette arbeidet ytterligere.

I 2015 rekrutterte Forsvarsbygg 144 nye med-
arbeidere, mot 134 i 2014. Av disse var 61 kvinner, 

hvilket utgjør 42 pst. av dem som ble rekruttert. I 
2014 var det 43 pst. kvinner blant dem som ble re-
kruttert. Om lag 2 pst. flere sluttet i 2015 enn i 
2014, først og fremst fordi personell innen renhold 
gikk ut av Forsvarsbygg. Det vises også ved at 
langt flere kvinner sluttet i 2015 enn i 2014. Se ta-
bellen under for detaljer. 

Ved utgangen av 2015 hadde Forsvarsbygg 1 745 
ansatte, mot 1 724 i 2014, inkludert sykevikarer, ti-
melønnede og ansatte på pensjonistvilkår. Kvinne-
andelen ved utgangen av 2015 utgjorde 40 pst. av 
de ansatte, det samme som ved utgangen av 2014.

Det er en tradisjonell kjønnsfordeling i drifts- 
og renholdsstillingene, hvor det i all hovedsak er 
kvinner som har renholdsstillingene og menn 
som har driftsstillingene. 59 pst. av administrative 
stillinger er besatt av kvinner. Videre er 80 pst. av 
ingeniør-, arkitekt- og prosjektlederstillinger be-
satt av menn. Kjønnsfordelingen er relativt god i 
de øvrige stillingskategoriene.

Ved årsslutt 2015 var det 29 pst. kvinnelige le-
dere, mot 27 pst. ved årsslutt 2014. Selv om For-
svarsbygg praktiserer moderat kjønnskvotering 
av kvinnelige ledere, har Forsvarsbygg ikke nådd 
målet om en tilstrekkelig kjønnsbalanse innenfor 
ledende stillinger, og vil jobbe videre med dette i 
et langsiktig perspektiv. På øverste ledernivå er 
andelen kvinnelige ledere 30 pst.

I 2015 avviklet 4,4 pst. (3,5 pst. i 2014) ansatte 
foreldrepermisjon. Andelen som tok ut foreldre-
permisjon fordelte seg med 54 pst. for kvinner og 
46 pst. menn. Kvinnene tok ut 66 pst. av de totale 
foreldrepermisjonsdagene i 2015, mot 59,4 pst. i 
2014.

Deltidsansatte utgjorde 7 pst. av arbeidsstyr-
ken i 2015, mot 4,7 pst. i 2014. Blant disse var 
72 pst. kvinner, mot 74 pst. i 2014. Kvinnelig ren-
holdspersonale utgjorde 47 pst. av alle deltidsstil-
linger i 2015.

Det er liten innbyrdes forskjell mellom kvinner 
og menn når det gjelder lønns- og stillingsnivåer. 
Innenfor samme stillingskode er det ingen vesent-
lige ulikheter i lønn mellom kvinner og menn.

Overtidsbruken utgjorde 1,9 pst. av total 
arbeidstid i 2015, mot 2,2 pst. i 2014. Kvinnenes 
andel av det totale overtidsarbeidet utgjorde 
22 pst., mot 17 pst. i 2014. I 2013 sto kvinnene for 
13 pst. av den totale overtidsbruken. Dette viser at 
menn utfører hoveddelen av overtidsarbeidet, 
men det er likevel en trend mot en jevnere ford-
eling.

Forsvarsbygg har som målsetting at arbeids-
miljøet skal preges av tverrfaglighet, mangfold og 
likestilling. Dette uttrykkes skriftlig i alle stillings-
utlysninger. I samtlige innstillinger til tilsettings-
rådet skal kjønnsbalansen i rekrutterende enhet 
redegjøres for, og det fokuseres på kjønnsbalanse. 
Det utarbeides årlig en HR-rapport som viser tall 
for kjønnsbalanse totalt i Forsvarsbygg, innenfor 
alle forretningsområder, i ulike stillingskategorier, 
lederstillinger og turnover med kjønnsfordeling 
for ytterligere å sette fokus på god kjønnsbalanse i 
virksomheten.

7.4 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

I 2015 var 31,5 pst. av Nasjonal sikkerhetsmyndig-
hets ansatte kvinner, mot 28 pst. i 2014 og 29 pst. i 
2013. Antallet ansatte i NSM har økt betydelig de 
siste årene. Samtidig har andelen kvinnelige an-
satte økt. NSM arbeider likevel for å øke andelen 
kvinner i alle typer stillinger ytterligere.

I 2015 var det, som i 2014, 40 pst. kvinner på 
øverste ledernivå/direktører. Dette var det 
samme som i 2013. Kvinneandelen på mellom-
ledernivå har sunket til 9,5 pst. i 2015, fra 18 pst. i 
2014 og 11 pst. i 2013.

 Prosentvis avgang 2015 
(2014 i parentes)

Turnover 
uten pensjon

Turnover 
inkl. pensjon

FB totalt 4,8 (2,9) 8,2 (6,2)

Turnover kvinner 7,8 (3,5) 11,4 (6,7)

Turnover menn 3,0 (2,6) 6,2 (5,9)
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I 2015 var sykefraværet blant kvinner på 
9,8 pst., mot 7,2 pst. i 2014. For menn var sykefra-
været 5,2 pst., mot 5,7 pst. i 2014.

I 2015 tok totalt 14 personer ut foreldrepermi-
sjon i NSM. Fordelingen mellom kjønnene er hen-
holdsvis 29 pst. kvinner og 71 pst. menn. I 2014 
var 30 pst. av dem som tok ut foreldrepermisjonen 
kvinner, og 70 pst. menn.

NSMs fagmiljøer er svært teknisk orientert, 
og innenfor disse miljøene har det tradisjonelt 
vært en lav kvinneandel. Over halvparten av 
NSMs ansatte er ansatt i tekniske stillinger. Det er 
ingen kvinner i noen av NSMs militære stillinger.

NSM ønsker å få til en jevnere kjønnsforde-
ling i direktoratet, og oppfordrer blant annet 
kvinner til å søke ledige stillinger. Kvalifiserte 
kvinner innkalles alltid til intervju. For å styrke 
virksomhetens attraktivitet for begge kjønn 
synliggjøres kvinnelige ansatte i profileringen av 
NSM og på stands og utdanningsinstitusjoners 
karrieredager.

NSM søker å rekruttere flere kompetente 
kvinner til teknologiske stillinger. I dagens ar-
beidsmarked er det likevel lettere å rekruttere 
menn til de teknologiske miljøene. Avdelinger 
som ansetter bredere enn de rent tekniske miljø-
ene har en jevnere kjønnsfordeling.

NSM tar del i IA-avtalen, og følger de retnings-
linjer dette medfører. NSM søker å legge til rette 
for personer med nedsatt funksjonsevne, og iverk-
setter nødvendige tiltak basert på individuell vur-
dering. NSM har videre fokus på å legge til rette 
for medarbeidere i ulike livsfaser.

7.5 Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tilrettelegger 
for at instituttet skal ha en sammensetning av an-
satte som viser mangfold i alder, kjønn, etnisitet 
og funksjonsevne. Målrettet rekrutteringsopp-
legg, gjennomarbeidet lønnspolitikk og bevisst-
gjøring av lederne er tiltak FFI bruker for å oppnå 
dette. Det er et mål å øke kvinneandelen i de grup-
pene der denne andelen er lav.

Ved utløpet av 2015 hadde FFI 716 ansatte, 
hvorav 27,8 pst. kvinner. Andelen har økt fra 
27 pst. i 2014. Kvinner innenfor gruppen vitenska-
pelige ansatte, forskere og ingeniører har økt og 
utgjør nå 21,6 pst. Andelen var 20,4 pst. i 2014.

FFI arbeider aktivt for å øke andelen kvinner i 
ledende stillinger. Kvinneandelen i ledelsen har 
økt og var 17,3 pst. i 2015, mot 14,5 pst. i 2014. 
Instituttets ledergruppe besto i 2015 av ti perso-
ner, hvorav to kvinner.

Den vitenskapelige virksomheten er teknolo-
gitung, og FFI rekrutterer fra fag som er domi-
nert av menn. Rekrutteringspolitikken er aktiv 
og målrettet, og FFI legger vekt på å rekruttere 
flere kvinner, spesielt til vitenskapelige stillinger. 
Siden 2004 har kvinneandelen blant vitenskape-
lig ansatte økt fra 13 pst. til 22 pst. Instituttets 
mål er fortsatt å hevde seg i konkurransen om de 
dyktigste kandidatene og være en attraktiv 
arbeidsplass.

FFI kartlegger systematisk relevante forhold 
knyttet til å beholde kvinner i vitenskapelige stil-
linger. Dette gjøres for eksempel gjennom å analy-
sere relevante faktorer i medarbeiderundersøkel-
sene, tilbakemeldinger fra nyansatte og samtaler 
med ansatte som slutter. Samtidig vil instituttet 
fortsette med målrettet profilering overfor 
utvalgte studentgrupper og kvinner. I 2015 var 
24 pst. av sommerstudentene kvinner, mot 24,6 
pst. i 2014.

Arbeidstiden blir tilrettelagt ved spesielle 
behov, i tråd med FFIs livsfasepolitikk. I 2015 
hadde 51 ansatte deltidsarbeid etter eget ønske og 
behov, og 57 pst. av disse var kvinner. Antallet har 
vært relativt stabilt de siste årene. Det er tre del-
tidsstillinger ved FFI, hvorav to er besatt av menn.

Det er ikke påvist lønnsdifferanse mellom 
kvinner og menn, dersom utdanning, erfaring, 
alder og kjønn tas i betraktning. Kvinnelige for-
skere har i gjennomsnitt lavere årslønn enn mann-
lige forskere. Dette tilskrives lavere gjennom-
snittsalder og erfaringsnivå.

I 2015 var overtidsbruken 22 pst. for kvinner 
og 78 pst. for menn. Dette innebærer at kvinners 
andel av overtidstimene er lavere enn mennenes.

Sykefraværet i 2015 var 3,1 pst., mot 2,9 pst. i 
2014. Det er 0,3 pst. under målet i «Handlings-
plan for Inkluderende Arbeidsliv». I hovedsak 
har lavere sykefravær blant kvinner og lavere 
langtidssykefravær enn i foregående år bidratt til 
dette.

Statistikk for avvikling av foreldrepermisjon 
ved FFI viser at 47 pst. av dagene er benyttet av 
kvinner. I snitt tok menn ut to uker mer enn regel-
verkets minimumsandel avsatt til fedre. Det var 
omtrent tilsvarende som året før.

Andelen ansatte med utenlandsk statsborger-
skap har siden 2009 hatt en svak økning. I 2015 
var andelen på 3 pst. av de ansatte, noe som er 0,1 
pst. lavere enn i 2014. Den lave andelen må sees i 
sammenheng med at FFI har mange arbeidsopp-
gaver innenfor forskning som krever norsk stats-
borgerskap. Ansatte med innvandrerbakgrunn 
utgjorde 5,6 pst. i 2015. Dette er en liten nedgang 
fra året før.
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Antall ansatte med nedsatt funksjonsevne er 
uendret. Rekruttering av personell med nedsatt 
funksjonsevne behandles på ordinær måte i tilset-
tingsprosessen i henhold til gjeldende lover og 
regler for hvordan dette skal registreres og be-

handles. For egne ansatte som får nedsatt funk-
sjonsevne sørger FFI for tilrettelegging og om-
plassering ved behov, samt benytter bedriftshelse-
tjenesten som bistand i oppfølging av dem dette 
gjelder.
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8  Omtale av klima- og miljørelevante saker 

8.1 Innledende del

Regjeringens klima- og miljøpolitikk bygger på at 
alle samfunnssektorer har et selvstendig ansvar 
for å legge miljøhensyn til grunn for aktivitetene 
sine og for å medvirke til at de nasjonale klima- og 
miljøpolitiske målene kan bli nådd. Videre har 
sektorstyresmaktene ansvar for å gjennomføre til-
tak innenfor egne områder som trengs for å 
kunne nå målene i klima- og miljøpolitikken. 

For en omtale av regjeringens samlede klima- 
og miljørelevante saker, se Klima- og miljødepar-
tementets fagproposisjon.

Forsvarssektoren følger den nasjonale miljø-
politikken og skal ivareta sektoransvaret på miljø-
området. Etatene i forsvarssektoren har et selvsten-
dig ansvar for å finne gode løsninger og effektive 
virkemidler for å redusere belastningen på miljøet. 
Forsvarssektorens system for miljøstyring skal 
bidra til at miljø- og samfunnsansvar er en integrert 
del av alle plan- og beslutningsprosesser. Sentralt i 
miljøstyringssystemet er forpliktelse til kontinuer-
lig forbedring av miljøstatus. Miljøvernarbeidet i 
forsvarssektoren omfatter både forebygging av 
naturskade og forurensning, reduksjon av klima-
gassutslipp og fortsatt innsats for opprydding etter 
tidligere tiders forurensning i grunn og sjø. 

Forsvarssektorens klima- og miljøutfordrin-
ger er spesielt knyttet til at bruk av materiell, tre-
ning, øving og operativ virksomhet kan påføre om-
givelsene støyplager, skader på natur og miljø og 
utslipp av klimagasser. Forsvarssektorens omfat-
tende bygningsmasse medfører dessuten et bety-
delig forbruk av energi til drift og oppvarming, 
som direkte og indirekte medfører utslipp av kli-
magasser. 

8.2 Naturmangfold

Forsvarssektoren er en av landets største eien-
domsforvaltere, med til dels store og svært vari-
erte arealer spredt over hele landet. Store landom-
råder benyttes som skyte- og øvingsfelt. Det leg-
ges betydelige ressurser i å forebygge skade på 
naturen. Forvaltning av forsvarssektorens eien-

dommer skal være kunnskapsbasert, og det skal 
gjøres naturfaglige vurderinger ved gjennom-
føring av aktiviteter og tiltak. 

Tilbakeføring av Forsvarets utrangerte skyte-
felt til sivile formål omfatter, i tillegg til rydding av 
eksplosivrester og av forurensning, også land-
skapsforming og etablering av ny vegetasjon. Det 
skal legges vekt på at det lokale dyrelivet i minst 
mulig grad forstyrres under tilbakeførings-
perioden. 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljøer i forsvarssektoren 
skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, 
og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og ver-
diskaping. De nasjonale festningsverkene er vik-
tige kulturminner og skal sikres for dagens og 
fremtidens generasjoner. Forsvarssektoren skal 
ha kunnskap om forekomster av kulturminner og 
kulturmiljøer i øvings- og operasjonsområdene. 
Det utføres kartlegging, arkeologiske utgravinger 
og merking av arkeologiske kulturminner i For-
svarets områder. 

8.4 Forurensning

Virksomhet ved forsvarssektorens etablissemen-
ter skal ikke medføre fare for alvorlig forurens-
ning. Det gjennomføres derfor blant annet tiltak 
for å rydde opp i grunn og i sjøbunn som er foru-
renset som følge av tidligere tiders virksomhet. I 
samarbeid med sentrale og lokale myndigheter og 
andre samarbeidsparter forberedes tiltak for opp-
rydning av forurenset sjøbunn ved UVB-bunkeren 
i Bergen og i Horten indre havn. Iverksetting av 
tiltak i havneområder koordineres med andre par-
ters tiltak i tilstøtende områder.

Det gjennomføres forebyggende tiltak på ek-
sisterende skyte- og øvingsfelt for å redusere 
fremtidig utlekking av tungmetaller og andre 
miljøfarlige stoffer som følge av Forsvarets ammu-
nisjonsbruk. Forsvarets utrangerte skyte- og 
øvingsfelt ryddes for eksplosivrester og miljø-
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saneres for å redusere risiko for helse og miljø før 
feltene blir tilbakeført til sivile formål.

Bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier er 
en stor utfordring for forsvarssektoren, og det 
skal kontinuerlig arbeides for å redusere utslipp 
og bruk av kjemikalier som utgjør en trussel mot 
helse og miljø. Det er et mål å stanse eller redu-
sere vesentlige utslipp og spredning av miljøgifter 
innen 2020.

8.5 Klima

Forsvarssektoren følger opp regjeringens arbeid 
for å fase ut fossil olje til oppvarming. Det gjennom-
føres omfattende prosjekter for å konvertere var-
mesentraler og fyrkjeler fra fossil olje til bioenergi, 
varmepumper eller tilknytning til fjernvarme. For-
bruk av fossil olje til oppvarming er redusert med 
over 70 pst. sammenlignet med 2006. I samme peri-
ode har andelen fossil olje av samlet energiforbruk 

gått ned fra 20 pst. til seks pst. Regjeringen plan-
legger for at fossil fyringsolje til grunnlast i Forsva-
rets bygg fases ut i 2018, i tråd med klimaforliket. 
For å redusere fremtidig energibehov er det krav 
om at nye bygg skal være passivbygg eller nulle-
nergibygg der det er relevant. 

8.6 Miljøansvar ved forsvarssektorens 
anskaffelser

Forsvarssektoren er en stor innkjøper av bygg, 
materiell, varer og tjenester, og kan således på-
virke og stimulere leverandører til å utvikle og pri-
oritere løsninger som er miljøvennlige og holder 
et etisk forsvarlig nivå. Det skal stilles miljøkrav 
når forsvarssektoren inngår avtaler om anskaffel-
ser. Forsvarssektoren skal sikre at leverandører 
dokumenterer at leveranser ikke bryter med rele-
vante ILO-konvensjoner og FNs barnekonven-
sjon.
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9  NATOs vurdering av Norge

NATO gjennomfører, som ledd i sin felles for-
svarsplanprosess, regelmessige vurderinger av 
den enkelte alliertes forsvarsplaner og forsvars-
innsats. Ved siden av å hovedsakelig beskrive ut-
viklingen innenfor ulike deler av forsvarssektoren, 
inneholder vurderingene anbefalinger til den 
enkelte nasjon om prioriteringer i det kontinuer-
lige arbeidet med å videreutvikle forsvarsevnen. 
En rekke av de påpekningene som fremgår av 
NATOs vurdering av Norge er hensyntatt i Prop. 
151 S (2015–2016). NATOs siste vurdering av 
Norge følger nedenfor. Vurderingen baserer seg 
hovedsakelig på informasjon fra 2015. Enkelte tall 
vil avvike fra nasjonale tall, da NATO har egne 
beregningsmetoder. Vurderingen, som ble ferdig-
stilt 10. juni 2016, er oversatt fra engelsk.

NATO-gjennomgang av forsvarspolitikk, 
styrkeplaner og ressursanvendelse 2015/2016 
(Norge)

Transformasjonen av det norske forsvaret videre-
føres, og interoperable og deployerbare styrker av 
høy kvalitet gis prioritet. Norsk økonomi har, til 
tross for finanskrisen og økonomisk nedgang, 
vært meget sunn sammenliknet med de fleste alli-
erte. Alle de større elementene i det norske for-
svaret er deployerbare. En ny langtidsplan (LTP) 
for 2017 og videre legges frem for Stortinget vå-
ren 2016. Det er da ventet at Stortinget vil beslutte 
den fremtidige innretningen til Forsvaret. LTP-en 
er blant annet basert på vurderinger foretatt av 
forsvarssjefen. En av de viktigste overveielsene i 
LTP-en blir hvorvidt det er best å beholde et bredt 
spekter av kapabiliteter eller om en skal prioritere 
de viktigste kapabilitetene. De viktigste momen-
tene er at NATO fortsatt vil utgjøre kjernen for 
Norges sikkerhet; reaksjonsevnen og tilgjengelig-
heten til styrkene må forbedres; ny teknologi må 
utnyttes på en mer effektiv måte; internasjonalt 
samarbeid må levere på kapabiliteter; og det er 
behov for at Norge fortsatt bidrar til internasjonal 
sikkerhet.

Nordområdene er det viktigste strategiske 
ansvarsområdet for Norge. Norges gjeldende for-
svars- og sikkerhetspolitikk har som mål å 

beskytte og fremme kollektiv og nasjonal sikker-
het, i første rekke gjennom NATO, men også 
innenfor FNs overordnede rammeverk. Det er 
avgjørende for Norge å styrke NATOs evne til 
avskrekking og kollektivt forsvar. Norge deltar 
aktivt i det nordiske forsvarssamarbeidet 
(NORDEFCO) for å styrke deltakerlandenes na-
sjonale forsvar, utforske synergier, samt legge til 
rette for effektive fellesløsninger i utviklingen av 
kapasiteter statene etterspør. Norge samarbeider 
tett med EU selv om Norge ikke er medlem, og 
Norge har en administrativ avtale med European 
Defence Agency (EDA).

Gjeldende langtidsplan (2013–2016) ble ved-
tatt av Stortinget i juni 2012. Den første av de tre 
viktigste aspektene i denne langtidsplanen var an-
skaffelsen av inntil 52 (inkludert fire treningsfly) 
F-35 kampfly, delvis finansiert med en midlertidig 
økning av forsvarsbudsjettet med om lag 22–28 
mrd. kroner. Det andre var ønsket om å styrke 
landstyrkene. Det tredje aspektet var kompetanse-
reformen. Det er forventet at neste LTP (2017–
2020) vil basere seg på LTP (2013–2016) og gi fø-
ringer for utviklingen av Forsvaret frem til 2020 
og videre. Anskaffelsen av F-35 kampfly har, 
sammen med endringene i støttestrukturen, vært 
en katalysator for en reform av Luftforsvarets in-
frastruktur. Aktiviteten vil foregå fra færre baser, 
noe som vil frigjøre ressurser til operativ aktivitet. 
Leveransen av 14 NH90-helikoptre til Sjøforsvaret 
og Kystvakten fortsetter. For Hæren vil en fortsatt 
styrking av gjeldende brigadestruktur ha høyest 
prioritet. Dette skal blant annet gjøres ved å øke 
antallet vervet personell.

Forsvaret fortsetter å basere seg på verneplik-
ten som rekrutteringsmetode for menige og ver-
vede. I 2015 utgjorde Forsvarets styrker (Heime-
vernet holdt utenfor) om lag 20 950 militært per-
sonell, herunder om lag 8 000 vernepliktige, og 
om lag 5 040 sivile. Den totale styrken er ventet å 
bli noe redusert i perioden frem til 2020. Det er in-
gen større personellmangler, men personellutfor-
dringene i Sjøforsvaret er en særlig bekymring 
etter at innfasingen av nye fregatter og korvetter 
har økt behovet for seilende personell. Det pågår 
et initiativ for frigjøre personell innenfor områ-
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dene HR, administrasjon, ledelse og støttefunksjo-
ner for å øke antallet operativt personell. Dette 
gjøres for å øke den operative evnen, reaksjons-
evnen og utholdenheten. Norge har også gjen-
nomført en omfattende HR-studie. Hovedrefor-
men er innføringen av et spesialistkorps fra 1. ja-
nuar 2016. I tillegg til profesjonelle og reserver i 
de regulære styrkene, utgjør Heimevernets perso-
nellstyrke om lag 45 000. Om lag 3 000 av Heime-
vernet er personell med høyere reaksjonsevne i 
15 dedikerte hurtigreaksjonsstyrker (11 land, fire 
sjø). De gjenstående 42 000 er organisert i områ-
der i kompanilignende avdelinger.

Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) var reelt 
8,1 pst. høyere i 2015 sammenliknet med 2007, og 
forsvarsutgiftene i 2015 var reelt 7,9 pst. høyere. 
Andelen av BNP som brukes på forsvarsformål i 
2015 var på 1,47 pst. og er i 2016 forventet å øke til 
1,54 pst. av BNP. Norge er det landet av samtlige 
allierte som bruker nest mest på forsvarsformål 
pr. innbygger. I 2015 var forsvarsutgiftene på om 
lag 46 894 mill. kroner, en reell økning på 1,65 pst. 
sammenliknet med 2014, og det er forventet en 
økning på 5,45 pst. i 2016. Forsvarsutgiftene ut-
over 2016 vil bli justert som et resultat beslutnin-
gene som vil følge av ny LTP.

Norge bidro med 187 personer av sine sam-
lede landstyrker i pågående operasjoner i 2014 og 
183 personer i 2015. Forsvarets personell har del-
tatt i KFOR, Resolute Support Mission (RSM), den 
USA-ledede Operation Inherent Resolve i Irak, 
Multinational Force and Observers (Sinai) og i 
flere FN-operasjoner. I 2015 gjorde Norge en bety-
delig innsats i NRF Interim Very High Readiness 
Joint Task Force. Norske landstyrker bidro også 
med kapasiteter til det svenskledede nordiske 
EUBG (European Union Battle Group). Norge 
fortsetter å bidra med ett mineryddefartøy 
(MCMV) til NATOs stående minerydderstyrke 1, 
for fire måneder hvert halvår og én fregatt til 
NATOs stående maritime styrke 1 (SNMG1) for 
fire til seks måneder hvert år. I både 2015 og 2016 
bidro Norge med en korvett til SNMG1 i fire må-
neder. I 2014 deltok en fregatt i Operation Active 
Endeavour og ytterligere en fregatt og ett kyst-
vaktfartøy støttet med å frakte kjemiske strids-
midler ut av Syria. Fra mai til august 2015 bidro 
luftforsvaret med to F-16 kampfly til NATO Air 
Policing i Baltikum. Norge bidrar også med mari-
time- og luftbidrag til NRF.

Hovedelementet og den primære kamp-
styrken i landstyrken er den mekaniserte infanteri-
brigaden (Brigade Nord). Med få unntak, eksem-
pelvis Telemark bataljon, består hærstyrkene van-
ligvis av stadig tjenestegjørende offiserer, mens de 

menige hovedsakelig er vernepliktige. Norge kan 
bidra med det meste av landstyrkebidragene som 
etterspørres i NATOs kapabilitetsmål. Landstyr-
kens kommando- og kontrollkapabiliteter, (ISTAR) 
elektronisk krigføringskompani og ISTAR fjernre-
kognoseringstropp, kan alle gjøres tilgjengelige 
for NATO som selvstendige enheter, selv om de til 
daglig inngår som en integrert del av Brigade 
Nord. Det er ingen nasjonal begrensning eller lov-
givning som er til hinder for at norske styrker kan 
delta i NATO-operasjoner utenfor Norge. På grunn 
av manglende evne til å vedlikeholde bidraget over 
tid gjennom flere rotasjoner, ser Norge i dag for 
seg å kunne deployere en komplett brigade til en 
artikkel 5 kollektivt forsvar-operasjon. Det eksiste-
rer enkelte mangler i støttefunksjonene, noe som 
legger noen begrensninger for den samlede kamp-
kraften. Mangelen på interoperable kommunika-
sjonssystemer utgjør en særlig bekymring.

Heimevernet (HV) er ikke en del av Hæren. 
HVs primære oppgave er nasjonalt forsvar, her-
under beskytte mottak og videre forflytning av al-
lierte forsterkningsstyrker. En sekundær oppgave 
er bistand til sivile myndighetsaktørers hånd-
tering av kriser, ulykker, kriminalitet og natur-
katastrofer. Strukturen er hovedsakelig basert på 
reserver. HVs interoperabilitet med NATO-
styrker er lav.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) 
utøver operativ kommando over alle norske spesi-
alstyrker som er deployert til operasjoner. Et dedi-
kert stab for Forsvarets spesialstyrker (NOR-
SOCOM) ble etablert i januar 2014 for å lede For-
svarets spesialkommando (NORSOC) (regiments-
nivå, landkapasitet) og Marinejegerkommandoen 
på bataljonsnivå (NORNAVSOC). Et rammeverk 
for organisering av en fremtidig Special Operati-
ons Forces (SOF) Air Task Group-kapasitet er eta-
blert som en del av Luftforsvaret og er ventet å 
være ferdigstilt innen 2018. NORSOC har kapasi-
tet til å kunne deployere to SOF Land Force Task 
Groups, og NORNAVSOC kan deployere en SOF 
Maritime Task Group. SOF Air Task Unit er ikke 
er dedikert for SOF.

Det er ikke planlagt med noen endringer av 
betydning i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret består av 
fem fregatter, seks konvensjonelle ubåter, seks 
korvetter, seks mineryddefartøyer, ett logistikk- 
og støttefartøy, kystjegerkommandoen, og mine-
dykkerkommandoen. Kystvakten har ni ytre kyst-
vaktfartøyer, hvorav fire er helikopterbærende 
(NH90), og seks mindre indre kystvaktfartøyer. 
Luftplattformer som benyttes av marinen og Kyst-
vakten, inkludert organiske helikoptre dedikert til 
de ulike fartøyene, opereres av Luftforsvaret. 
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Norge kan bidra med det meste av sjøstyrker som 
etterspørres gjennom NATOs kapabilitetsmål 
med unntak av bidrag til multinasjonale moduler 
for havnebeskyttelse. Norge kan i tillegg stille 
med enkelte styrker med høyere reaksjonstid enn 
det som er etterspurt. Som følge av at det er tatt 
en beslutning om å erstatte Ula-klassen under-
vannsbåter, som er levetidsforlenget til 2025, 
pågår det et arbeid for å definere kapabiliteter for 
og antall fremtidige ubåter. Det er ventet at en rap-
port skal legges frem for regjeringen ultimo 2016. 
Marinens tilgjengelighet og reaksjonsevne lider 
av et lavt vedlikeholdsnivå, noe som er at resultat 
av manglende ressurser. Forsvarsbudsjettet for 
2016 er økt med 301,5 mill. kroner for å avhjelpe 
situasjonen. Ytterligere 420 mill. kroner vil bli allo-
kert til anskaffelsen av reservedeler.

Norge har et kapabelt luftforsvar med avan-
serte kamp- og transportkapasiteter som har evne 
til å operere fra fremskutte baser under krevende 
klimatiske forhold. Kampflyene disponerer et ut-
valg og et tilstrekkelig antall av avanserte luft-til-
luft og luft-til-bakke våpen. Innfasingen av nye F-
35 kampfly og Joint Strike Missile, som er forven-
tet å nå full operativ kapasitet rundt 2025, vil ytter-
ligere forbedre kampkraften. I forbindelse med 
overgangen til F-35 planlegges det med at det ikke 
vil være kampfly tilgjengelig for deployerte opera-
sjoner i perioden 2019–2025. Dette kan potensielt 
øke byrden til andre allierte som da vil måtte stille 
med kampfly. Tre NASAMS luftvern stridsgrup-
per utgjør den bakkebaserte luftvernkapasiteten 
som også kan støtte landstyrker, men Norge har 
ingen ballistiske missilforsvarskapasiteter. Norge 
mangler også en lufttankingskapabilitet og er helt 
avhengig av allierte for dette. Begrensede etter-
retnings-, overvåkings- og rekognoseringskapa-
biliteter (ISR) er tilgjengelige, men denne evnen 
ventes å bli forbedret med anskaffelsen av F-35. 
Med unntak av P-3 maritime patruljefly, som har 
en begrenset ISR-kapabilitet, mangler Norge en 
nasjonalt eid og operert ISR-kapabiliteter med 
lang utholdenhet. Norge deltar som anskaffende 
nasjon i NATO AGS (Alliance Ground Surveil-
lance)-program.

En ny nasjonal logistikkommando (NLK) har 
blitt etablert som en del av Forsvarets logistikk-
organisasjon. NLK har ansvaret for å bidra med 
taktisk logistikkstøtte til alle norske styrker 
hjemme og ute samt til allierte styrker i Norge. 
Administrative oppgaver og ansvaret for lett ved-
likehold tilligger de respektive forsvarsgrener. 
Norge har, uavhengig av dette, omstrukturert 

organiseringen av materiellinvesteringer og mate-
riellforvaltningssystemet. Den nye etaten Forsvar-
smateriell ble etablert i januar 2016 og er direkte 
underlagt Forsvarsdepartementet. Det er ingen 
andre større endringer i Norges felles- og støtte-
elementer, og det er ikke lagt opp til noen 
endringer av betydning de neste årene. Norge kan 
bidra med det meste av felles- og støtteelementer 
og kapabiliteter som etterspørres av NATO, men 
de viktigste begrensninger finnes innenfor sani-
tetsområdet. Et omfattende moderniseringspro-
gram for ROLE 2 feltsykehus og evnen til medi-
sinsk evakuering er forsinket og vil ikke være på 
plass før etter 2019 på grunn av andre prioriterin-
ger. Dette vil ha en negativ innvirkning på evnen 
til å ha nasjonale sanitetskapasiteter deployert 
over tid, selv om eksisterende materiell til lettere 
feltsykehus og mindre enheter for medisinsk eva-
kuering har blitt styrket i mellomtiden. Norge vil 
ha evnen til å kunne bidra med individuelt CBRN-
beskyttelsesutstyr, påvisningsmateriell og rense-
kapasitet til egne styrker. Kapabiliteter for kollek-
tiv CBRN-beskyttelse vil ikke være tilgjengelig for 
alle deployerbare styrker, med unntak av feltsyke-
husene. Norge fortsetter forbedringene av sitt ro-
buste cyberforsvar og sine kommunikasjons- og 
informasjonssystemer.

Det norske forsvaret har nytt godt av en rela-
tivt stabil periode. Forsvaret er, og bør fortsatt 
være, kapable til å kunne bidra til hele bredden av 
NATO-operasjoner, selv om Forsvaret i fremtiden 
muligens vil ha en redusert bredde av kapasiteter. 
Norsk økonomi har, til tross for finanskrisen og 
økonomisk nedgang, vært god sammenliknet 
med mange allierte. Norge bruker i dag, og plan-
legger med å fortsatt bruke en fjerdedel av for-
svarsutgiftene til større materiellinvesteringer. 
Norge bør fortsette med å bidra med hele spekte-
ret av landstyrker med nødvendige støtteelemen-
ter for å kunne operere i et høyintensitets-scena-
rio. Norge bør bedre bemannings-, trenings- og 
vedlikeholdsnivåene i Sjøforsvaret. Norge bør 
anskaffe lufttankings- og langtrekkende ISR-kapa-
biliteter, muligens gjennom et multinasjonalt sam-
arbeid.

Norge kan, i lys av den nye sikkerhetspolitiske 
situasjonen, forvente at alliansen totalt sett ikke 
nødvendigvis vil etterspørre flere styrker og kapa-
siteter, men bør være forberedt på at alliansen vil 
kunne søke mer av de samme styrkene som etter-
spørres med raskere reaksjonsevne enn det som 
er tilfellet i dag.
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10  NATOs vurdering av Norge – resultatmåling

I tillegg til de mer omfattende vurderingene av 
den enkelte nasjons forsvarsplaner og forsvarsinn-
sats har NATO egne målesystemer som synlig-
gjør medlemslandenes bidrag innenfor utvalgte 
områder. Oversikten som gjengis her gir status 
innenfor utvalgte områder for 2014 og 2015.

Målingen gir en pekepinn på hvordan statene 
har anvendt sine ressurser og styrker. I tillegg gis 
en vurdering av hvor stor andel av styrkene som 
er tilgjengelige for, og kan opprettholdes over tid i 
internasjonale operasjoner.

Det er utfordrende å etablere systemer i 
NATO som på en helhetlig og dekkende måte kan 
måle nasjonenes samlede bidrag, og ikke minst 
kvaliteten på bidragene. Målingene gir derfor kun 

en forenklet kvantitativ fremstilling av statenes 
bidrag på enkelte områder, og er et supplement til 
de mer grundige og helhetlige vurderingene. 

Nedenfor følger et faktaark for Norge som 
lister opp de ulike indikatorene i målingen og som 
illustrerer hvordan Norge er plassert sammenlik-
net med NATOs øvrige medlemsland. Indikato-
rene er basert på regnskapstall og ikke på sal-
derte budsjetter. Resultatmålingen viser blant an-
net at utholdenheten og deployerbarheten til land-
styrkene, antallet deployerbare fartøyer i Sjø-
forsvaret og at antallet oppfylte stillinger i NATOs 
kommandostruktur har økt noe fra 2014 til 2015. 
Samlet vurdert kommer Norge godt ut av denne 
målingen.
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11  Lederes ansettelsesvilkår i heleide foretak under 
Forsvarsdepartementet

11.1 Aerospace Industrial Maintenance 
Norway AS (AIM Norway AS)

Ove Haukåssveen ble tilsatt som administrerende 
direktør i AIM Norway AS med tiltredelse i april 
2012. Administrerende direktør har en årslønn på 
1 775 000 kroner. Andre godtgjørelser vil utgjøre 

115 000 kroner. Administrerende direktør er del 
av foretakets innskuddsbaserte pensjonsordning, 
og beregnet pensjonsutgift utgjør 75 000 kroner. 
Dersom styret sier opp ansettelsesforholdet gis 
det tolv måneders etterlønn etter oppsigelses-
tidens utløp. Administrerende direktør har ingen 
bonus eller andre godtgjørelser.
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t i l r å r :

I Prop. 1 S (2016–2017) om statsbudsjettet for år 2017 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et 
framlagt forslag. 
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Forslag
Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2016–2017)

statsbudsjettet for budsjettåret 2017 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1700–1795, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap. Post Kroner Kroner

alle

1700 Forsvarsdepartementet

01 Driftsutgifter       772 976 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
overslagsbevilgning 121 860 000

43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet,  
kan overføres 15 610 000

71 Overføringer til andre, kan overføres 60 325 000

73 Forskning og utvikling, kan overføres 28 127 000

78 Norges tilskudd til NATOs og internasjonale  
driftsbudsjetter, kan overføres 297 491 000 1 296 389 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01 Driftsutgifter, kan overføres 3 631 748 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45 277 515 000

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres,  
kan nyttes under kap. 1761, post 47 1 629 700 000 5 538 963 000

1716 Forsvarets forskningsinstitutt

51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 162 479 000 162 479 000

1720 Felles ledelse og kommandoapparat

01 Driftsutgifter        5 306 251 000

70 Renter låneordning 4 517 000 5 310 768 000

1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01 Driftsutgifter 258 716 000 258 716 000

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01 Driftsutgifter      825 403 000

71 Overføringer til andre, kan overføres 19 629 000 845 032 000
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1731 Hæren

01 Driftsutgifter       5 362 228 000 5 362 228 000

1732 Sjøforsvaret

01 Driftsutgifter        4 191 223 000 4 191 223 000

1733 Luftforsvaret

01 Driftsutgifter        4 774 506 000 4 774 506 000

1734 Heimevernet

01 Driftsutgifter        1 245 353 000 1 245 353 000

1735 Etterretningstjenesten

21 Spesielle driftsutgifter          1 714 268 000 1 714 268 000

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

01 Driftsutgifter 1 797 022 000 1 797 022 000

1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og  
vedlikehold

01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45 1 522 392 000

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert 
andel, kan overføres 55 714 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45 4 832 916 000

48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, 
kan overføres 71 500 000

75 Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til 
NATOs investeringsprogram for sikkerhet,  
kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44 90 000 000 6 572 522 000

1761 Nye kampfly med baseløsning

01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45 194 686 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 7 282 849 000

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 1 309 680 000 8 787 215 000

1790 Kystvakten

01 Driftsutgifter       1 094 428 000 1 094 428 000

1791 Redningshelikoptertjenesten

01 Driftsutgifter       925 343 000 925 343 000

1792 Norske styrker i utlandet

01 Driftsutgifter        823 497 000 823 497 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Inntekter:

1795 Kulturelle og allmennyttige formål

01 Driftsutgifter         245 602 000

72 Overføringer til andre 2 636 000 248 238 000

Sum alle 50 948 190 000

Sum departementets utgifter 50 948 190 000

Kap. Post Kroner Kroner

Kap. Post Kroner Kroner

alle

4700 Forsvarsdepartementet

01 Driftsinntekter 24 655 000 24 655 000

4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01 Driftsinntekter 3 321 834 000

47 Salg av eiendom 269 425 000 3 591 259 000

4720 Felles ledelse og kommandoapparat

01 Driftsinntekter            107 247 000 107 247 000

4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01 Driftsinntekter 11 392 000 11 392 000

4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

01 Driftsinntekter            24 622 000 24 622 000

4731 Hæren

01 Driftsinntekter            63 993 000 63 993 000

4732 Sjøforsvaret

01 Driftsinntekter            54 761 000 54 761 000

4733 Luftforsvaret

01 Driftsinntekter            109 250 000 109 250 000

4734 Heimevernet

01 Driftsinntekter            5 598 000 5 598 000

4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

01 Driftsinntekter 82 943 000 82 943 000

4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og  
vedlikehold

01 Driftsinntekter 29 750 000

48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter 71 536 000 101 286 000
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4790 Kystvakten

01 Driftsinntekter            1 106 000 1 106 000

4791 Redningshelikoptertjenesten

01 Driftsinntekter 838 289 000 838 289 000

4792 Norske styrker i utlandet

01 Driftsinntekter            25 117 000 25 117 000

4795 Kulturelle og allmennyttige formål

01 Driftsinntekter            8 223 000 8 223 000

4799 Militære bøter        

86 Militære bøter 500 000 500 000

Sum alle 5 050 241 000

Sum departementets inntekter 5 050 241 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 
2017 kan benytte alle merinntekter til å overskride 
enhver utgiftsbevilgning under Forsvars-
departementet, med følgende unntak:
a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes 

som grunnlag for overskridelse. 
b. inntekter ved salg av større materiell kan 

benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av 
bevilgningen under kapittel 1760 Forsvars-
materiell og anskaffelser av materiell, nybygg 
og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffel-
ser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse 
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen, og berører derfor også kapittel 1633, 
post 01 for de statlige forvaltningsorganene som 
inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter 
tas med i beregningen av overføring av ubrukt be-
vilgning til neste år. 

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2017 kan:
1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt 

ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1720 Felles ledelse og kommandoapparat

01 Driftsutgifter 430 mill. kroner

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01 Driftsutgifter 75 mill. kroner

1731 Hæren

01 Driftsutgifter 30 mill. kroner

1732 Sjøforsvaret

01 Driftsutgifter 910 mill. kroner

1733 Luftforsvaret

01 Driftsutgifter 1 500 mill. kroner

1734 Heimevernet

01 Driftsutgifter 65 mill. kroner

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

01 Driftsutgifter 1 010 mill. kroner
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2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut 
over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over be-
vilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 
2017 kan trekke salgsomkostninger ved salg av 
materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før 
det overskytende inntektsføres under kapittel 
4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og 
vedlikehold, post 45 Store nyanskaffelser og kapit-
tel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, 
post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:
1. Forsvarsdepartementet i 2017 kan fastsette 

lengden på førstegangstjenesten, repetisjons-
tjenesten og heimevernstjenesten slik det går 
frem av Prop. 1 S (2016–2017).

2. enheter oppsatt med frivillig heimevernsperso-
nell kan overføres til forsvarsgrener og fellesin-
stitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01 Driftsutgifter 1 100 mill. kroner

44 Fellesfinansierte investeringer,  
nasjonalfinansiert andel

80 mill. kroner

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 17 000 mill. kroner

48 Fellesfinansierte investeringer,  
fellesfinansiert andel

165 mill. kroner

1761 Nye kampfly med baseløsning

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 34 335 mill. kroner

1790 Kystvakten

01 Driftsutgifter 2 080 mill. kroner

1791 Redningshelikoptertjenesten

01 Driftsutgifter 60 mill. kroner

1792 Norske styrker i utlandet

01 Driftsutgifter 25 mill. kroner

1795 Kulturelle og allmennyttige formål

01 Driftsutgifter 2 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1700 Forsvarsdepartementet

73 Forskning og utvikling 68 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
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VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 
2017 kan:
1. starte opp nye investeringsprosjekter som er 

presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S 
(2016–2017), innenfor de kostnadsrammer 
som der er omtalt.

2. endre tidligere godkjente prosjekter som an-
ført i Prop. 1 S (2016–2017), herunder endrede 
kostnadsrammer.

3. starte opp og gjennomføre materiellinveste-
ringsprosjekter med en kostnadsramme under 
500 mill. kroner.

4. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- 
og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende 
innredning) med en kostnadsramme under 
200 mill. kroner.

5. nytte bevilgningen på den enkelte investerings-
post, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom for-
mål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffel-
ser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S 
(2016–2017).

6. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av 
planlagte materiellanskaffelser.

7. igangsette planlegging og prosjektering av 
bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter 
innenfor rammen av bevilgningen på de respek-
tive poster.

8. inkludere gjennomføringskostnader i investe-
ringsprosjektene for innredning, eiendom, 
bygg og anlegg på post 45 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 
2017 kan:
1. avhende fast eiendom uansett verdi til mar-

kedspris når det ikke foreligger annet statlig 
behov for eiendommen. Eiendommene skal 
normalt legges ut for salg i markedet, men 
kan selges direkte til fylkeskommuner eller 
kommuner til markedspris, innenfor EØS-
avtalens bestemmelser. Dersom eiendom-

mene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål 
kan de selges på samme vilkår til Statskog SF 
hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner 
ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan 
eiendommer som er nødvendige for å oppfylle 
samfunnets målsetting om å opprettholde en 
selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til 
Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendoms-
kategorier:
– rullebaner, taksebaner med tilhørende 

sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser 
og andre arealer og infrastruktur for fly-
operasjoner

– terminal innrettet mot det service- og tje-
nestebehov som forbrukere og myndig-
heter har bruk for

– områder for kollektiv og privat tilbringer-
tjeneste

– kontorer og lignende
– eiendommer for fremtidig utbygging

2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 
100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris 
når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av 
utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 
2017 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillin-
ger gjennom NSPA (NATO Support and Procure-
ment Agency), andre internasjonale organisasjoner 
eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt 
materiell blir bestilt, selv om levering først skjer 
senere i budsjettåret eller i et etterfølgende bud-
sjettår.

X

Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet 
gjennom Forsvarsbygg i 2017 kan kjøpe/innløse 
boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet 
til eierskap av slike boliger ikke overstiger 85 mill. 
kroner. 
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Vedlegg 1    

Ordninger i tilknytning til verneplikten

I det etterfølgende gis en oversikt over de bestem-
melser som gjøres gjeldende for verneplikten i 
2017. 

Førstegangstjenesten

Førstegangstjenestens varighet er normalt tolv 
måneder, men kan differensieres mellom seks og 
18 måneder. Forsvaret kan forkorte tjenesten med 
inntil seks uker. Av hensyn til utdanning og 
arbeid, kan den enkelte vernepliktige som er inn-
kalt til minimum tolv måneders tjeneste, førtids-
dimitteres inntil seks uker før ordinær dimisjons-
dato. Tjenestetidsreduksjonene skal gjennom-
føres på en måte som gir forutsigbarhet for de 
vernepliktige og ikke får konsekvenser for bered-
skap eller svekker rekrutteringsgrunnlaget for 
operasjoner i utlandet. Vernepliktige som ikke 
ønsker å redusere tjenestetiden, skal gis anled-
ning til å fullføre tjenesten dersom forholdene lig-
ger til rette for det. 

Særordninger

Vernepliktige og tjenestepliktige mannskaper som 
avtjener førstegangstjeneste kan ta ut inntil seks 
uker av foreldrepengeperioden. Dette kommer i 
tillegg til 14 dagers permisjon i forbindelse med 
eget barns fødsel. 

Fellesbestemmelser

Frivillig tjeneste i Heimevernets innsatsstyrke 
eller i operasjoner i utlandet regnes ikke som del 
av den ordinære tjenesteplikt. 

Repetisjons- og hjelpetjeneste og kurs

Til hjelpetjeneste i tilknytning til repetisjons-
tjeneste og etterutdanningskurs kan det kalles inn 
vernepliktige eller tjenestepliktige som ikke er 
styrkedisponert til militær avdeling.

Innkallinger for repetisjons- og hjelpetjeneste 
samt kurs skal skje innenfor rammen av det totale 
antall dager som er fastsatt for slik tjeneste. Det gis 
ingen begrensning i antall innkallinger i tjeneste-

pliktperioden. Det skal normalt gå minimum to år 
mellom avsluttet førstegangstjeneste og repeti-
sjons- eller hjelpetjeneste, og mellom hver repeti-
sjons- eller hjelpetjeneste. Hyppigere innkalling til 
tjeneste skal fortrinnsvis skje etter frivillighet. 

Repetisjons- og hjelpetjeneste for tjenesteplik-
tig personell (offiserer, befal og militært personell 
uten befalsutdanning) som ikke er tilsatt i Forsva-
ret, er normalt på 21 dager. Offiserer og befal kan 
i tillegg kalles inn til tjeneste ni dager før eller 
etter hver øving. Slik tjeneste skal ikke overskride 
36 dager. 

Tjenestepliktig personell (offiserer, befal og 
militært personell uten befalsutdanning) som er 
styrkedisponert til staber eller avdelinger, og som 
det er påkrevet å trene eller utdanne årlig, kan kal-
les inn til kort repetisjonstjeneste eller kurs hvert 
år. 

Offiserer og befal kan innkalles til etterutdan-
ningskurs av inntil tolv dagers varighet.

Hæren kan kalle inn offiserer og befal som 
sier seg villige til sjefsstillinger og forutbestemte 
nøkkelstillinger på lavere og midlere nivå til etter-
utdanningskurs av inntil fem ukers varighet. 

Tjenestepliktige som har gjennomført tolv 
måneders førstegangstjeneste og fullført utdan-
ning i farmasi, jus, medisin, teologi, psykologi, 
odontologi og veterinærmedisin, kan innkalles til 
90 dagers tjeneste ved stab eller avdeling. Leger 
kan alternativt gjøre tjeneste ved styrker i utlandet 
hvor Norge deltar. 

I tillegg til repetisjons- og hjelpetjenesten, kan 
det gis inntil ti dagers tjeneste for offiserer, befal 
og annet militært personell med spesialistkompe-
tanse for en mindre del av den enkelte avdelings 
organisasjonsplan.

Heimevernstjenesten

I Heimevernet er den årlige tjenesteplikten inntil 
seks dager for vernepliktige menige, grenaderer 
og konstabler, og inntil ni dager for offiserer og 
befal. Innsatstyrken er frivillig personell på treårs 
kontakt, og har inntil 30 dager årlig tjenesteplikt i 
tillegg til den generelle tjenesteplikten i Heime-
vernet.
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Tjenesteplikt for kvinner

Kvinner som er født før 1. januar 1997, og som fri-
villig gjennomfører eller har gjennomført første-

gangstjeneste, har tjenesteplikt. De har samme 
plikter og rettigheter som vernepliktige. Det 
samme gjelder for de kvinnene som tjenestegjør i 
Forsvaret.
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Vedlegg 2   

Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med 
særskilte fullmakter Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter fordelt på art

Regnskap Budsjett

2013 2014 2015 2016 

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter (1) 563 180 376 573 211 319 599 165 161 590 000 000

Varer og tjenester 295 650 206 266 684 628 253 124 897 260 000 000

Sum driftsutgifter 858 830 582 839 895 947 852 290 058 850 000 000

Investeringsutgifter

Investering, større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 36 506 569 43 040 760 26 749 144 35 000 000

Sum investeringsutgifter 36 506 569 43 040 760 26 749 144 35 000 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

Utbetalinger til andre i EU-konsortiet 1 720 714 295 504 0 6 000 000

Andre utbetalinger 2 734 738 0 186 692 0

Sum overføringsutgifter 4 455 452 295 504 186 692 6 000 000

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0

Andre finansielle utgifter 0 0 0 0

Sum finansielle utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 899 792 603 883 232 211 879 225 894 891 000 000
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Tabell 2.1, noter

Generelt:

Det har vært en reduksjon i utgiftene på om lag 4 
mill. kroner fra 2014 til 2015. Dette skyldes ikke 
en reell kostnadsreduksjon, men en økning i 
leverandørgjelden. Årsverksproduksjonen i 2015 
har vært på 486,2 forskerårsverk, mot 482,2 i 
2014. 

Noter:

1. Lønnsrelaterte refusjoner (blant annet for-
eldrepenger og sykepenger) er klassifisert 
som inntekter i tabellen på egen linje

2. Inntekter fra statlige bevilgninger: består av ba-
sisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd 
til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II.

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester 638 084 144 683 439 549 651 915 137 655 000 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

Refusjoner (1) 11 555 047 11 926 395 11 171 653  12 000 000

Andre driftsinntekter 5 336 046 2 751 189 2 488 335  0

Sum driftsinntekter 654 975 237 698 117 133 665 575 125 667 000 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler 5 000 0 337 266 0

Sum investeringsinntekter 5 000 0 337 266 0

Overføringer fra virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger (2) 213 556 000 222 996 000 229 730 125 240 562 000

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter 213 556 000 222 996 000 229 730 125 240 562 000

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Andre finansielle innbetalinger 0 0 0 0

Sum finansielle inntekter 0 0 0 0

Sum inntekter 868 536 237 921 113 133 895 642 516 907 562 000

3. Netto endring i kontantbeholdningen -31 256 366 37 880 922 16 416 622  16 562 000 

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter fordelt på art

Regnskap Budsjett

2013 2014 2015 2016 
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Tabell 2.2, noter:

Generelt: 

Omfang og utvikling av andre inntekter.
– Tildelinger fra andre departement eller Norges 

Forskningsråd (NFR) er små og forholdsvis 
stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som 
gjennomføres med finansiering av NFR eller 
andre departementer. Økningen i budsjettet fra 
2015 til 2016 skyldes i hovedsak tilskudd til 
Identifikasjonslabben (Prosjekt 1407). 

Bidrags- og oppdragsinntekter:
– Basistilskudd, bidrag til forvaltningsoppdrag 

og drift av H. U. Sverdrup II, har vært stabile og 
har kun mindre justeringer i henhold til det ge-
nerelle prisnivået.  
Nedgangen i innbetalinger skyldes til dels at 
periodiserte inntekter fra tidligere år har finan-
siert aktiviteter i 2015.

Tabell 2.2 Inntekter etter inntektskilde (alle tall i hele kroner)

Inntektskilde Regnskap Budsjett

2013 2014 2015 2016

Bevilgning til finansiering av stats-
oppdraget

Bevilgninger fra fagdepartement (1) 213 556 000 222 996 000 224 223 000 236 062 000

Bevilgninger fra andre departement 0 0 0 0

Tildelinger fra Norges forskningsråd (2) 39 354 4 304 063 5 507 125  4 500 000

Sum bevilgninger 213 595 354 227 300 063 229 730 125 240 562 000

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkes-
kommuner 0 0 0 0

Bidrag fra private 0 0 0 0

Tildelinger fra internasjonale 
organisasjoner 0 0 0 0

Sum bidrag 0 0 0 0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter (3) 584 275 640 622 923 413 579 113 837 560 000 000

Oppdrag fra kommunale og fylkes-
kommunale virksomheter 0 0 0 0

Oppdrag fra private (4) 53 769 150 56 212 073 72 801 300  95 000 000

Andre inntekter 5 341 046 2 751 189 2 825 601  0

Sum oppdragsinntekter 643 385 836 681 886 675 654 740 738 655 000 000

Refusjoner lønn 11 555 047 11 926 395 11 171 653 12 000 000

Sum refusjoner lønn 11 555 047 11 926 395 11 171 653 12 000 000

Sum inntekter 868 536 237 921 113 133 895 642 516 907 562 000
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Noter

1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av ba-
sisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd 
til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II. 
Bevilgningen fra fagdepartementet var i 2015 
på 224,223 mill. kroner, og utgjorde 25,0 pst. 
(2014: 26,8 pst.) av de totale inntektene til FFI. 

2. Tildelinger fra NFR: prosjekter med finansier-
ing fra NFR.

3. Oppdrag fra statlige virksomheter: Oppdrags-
forskning for Forsvaret samt andre statlige eta-
ter. 

4. Oppdrag fra private: oppdragsforskning for si-
vile og ikke-statlige aktører innenlands og 
utenlands. 

Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2013–2015 med spesifikasjon 
av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Regnskapspost Regnskap Endring Endring Endring

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 2012–2013 2013–2014 2014–2015

Kontantbeholdning

Beholdning på opp-
gjørskonto i Norges 
Bank (1) 390 770 764 428 879 302 441 583 855 -32 979 156 38 108 538 12 704 553

Beholdning på andre 
bankkonti, andre 
kontantbeholdninger 
og kontant-
ekvivalenter (2) 2 080 866 1 859 348 5 585 854 1 720 714 -221 518 3 726 506

Andre kontantbehold-
ninger og kontante-
kvivalenter (2) 28 168 22 070 7 633 2 076 -6 098 -14 437

Sum kontantbehold-
ning 392 879 798 430 760 720 447 177 342 -31 256 366 37 880 922 16 416 622

Avsetninger til dekning 
av påløpte kostnader 
som forfaller neste 
budsjettår

Feriepenger mv. 46 608 240 49 627 643 51 280 766 4 078 532 3 019 403 1 653 123

Skattetrekk og offent-
lige avgifter 38 440 264 44 099 600 48 068 854 -5 214 333 5 659 336 3 969 254

Gjeld til leverandører 51 418 331 48 960 029 57 572 847 -14 793 267 -2 458 302 8 612 818

Gjeld til oppdrags-
givere 202 529 495 246 221 127 241 093 517 -15 017 338 43 691 632 - 5127 610

Annen netto gjeld/
fordring som forfaller 
neste budsjettår -8 054 250 -8 195 868 -20 143 696 -107 123 -141 618 -11 947 828

Sum til dekning av 
påløpte kostnader som 
forfaller i neste 
budsjettår 330 942 080 380 712 531 377 872 288 -31 053 529 49 770 451 - 2 840 243
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Avsetninger til dekning 
av planlagte tiltak der 
kostnadene helt eller 
delvis vil bli dekket i 
fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert 
av Norges forsknings-
råd 0 0 0 0 0 0

Større, påbegynte 
flerårige investerings-
prosjekter finansiert 
av grunnbevilgnin-
gen fra fagdeparte-
mentet 0 0 0 0 0 0

Konkrete påbegynte, 
ikke fullførte prosjek-
ter finansiert av 
grunnbevilgningen 
fra fagdepartementet 0 0 0 0 0 0

Andre avsetninger til 
vedtatte, ikke igang-
satte formål 0 0 0 0 0 0

Konkrete påbegynte, 
ikke fullførte prosjek-
ter finansiert av be-
vilgninger fra andre 
departementer 0 0 0 0 0 0

Sum avsetninger til 
planlagte tiltak i frem-
tidige budsjettår

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre 
formål/ikke spesifi-
serte formål 376 000 0 0 -3 600 905 -376 000 0

Fri virksomhets-
kapital (4) 61 561 718 50 048 189 69 305 054 3 398 068 -11 513 529 19 256 865

Sum andre 
avsetninger 61 937 718 50 048 189 69 305 054 -202 837 -11 889 529 19 256 865

Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2013–2015 med spesifikasjon 
av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Regnskapspost Regnskap Endring Endring Endring

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 2012–2013 2013–2014 2014–2015
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Tabell 2.3, noter

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene vært re-
lativt stabil. En stor del av kontantbeholdningen 
skyldes penger som kunden har innbetalt i pro-
sjekter, men der arbeidet ikke er fullført ved ut-
gangen av budsjettåret. En reduksjon i kunde-
fordringene til økt likviditet. En økning i leveran-
dørgjelden gir samme effekt. Variasjonen i de 
ulike postene anses som helt normalt, og alle for-
dringer og gjeld blir betalt i henhold til forfall. 

Noter:

1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges 
bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, for-

dringer fra leverandører, ikke gjennomførte 
prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se 
også note 3 nedenfor.

2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kon-
tantbeholdninger og kontantekvivalenter: kon-
tantkasse H. U. Sverdrup II, beholdning for 
gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på to 
valutakonti.

3. Gjeld til oppdragsgivere: prosjekter og opp-
drag som er under gjennomføring, men hvor 
arbeidet ikke er ferdig.

4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartemen-
tet har pålagt FFI å ha inntil 10 pst. av årsomset-
ningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen 
av 2015 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 
7,7 pst. (2014: 5,8 pst.) av de samlede inntek-
tene for året. 

Langsiktig gjeld 
(netto)

Langsiktig gjeld knyt-
tet til anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Annen langsiktig 
gjeld 0 0 0 0 0 0

Sum langsiktig gjeld 
(netto) 0 0 0 0 0 0

Sum netto gjeld og 
forpliktelser 392 879 798 430 760 720 447 177 342 -31 256 366 37 880 922 16 416 622

Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2013–2015 med spesifikasjon 
av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Regnskapspost Regnskap Endring Endring Endring

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 2012–2013 2013–2014 2014–2015
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Vedlegg 4  

Nøkkeltall for perioden 2014–2017

Tabell 4.2 Prosentvis fordeling av vedtatt budsjett 2014–2016 og forslag for 2017

Tabellen er basert på nominelle kroner. 

Materiellinvesteringer omfatter:

– Kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaf-
felser og vedlikehold, post 45 Større utstyrs-
anskaffelser og vedlikehold 

– Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
– post 46 Ekstraordinært vedlikehold 
– post 47 Nybygg og nyanlegg 

Kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffel-
ser og vedlikehold
– post 44 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-

arbeider, nasjonalfinansiert andel 
– post 48 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-

arbeider, fellesfinansiert andel
– post 75 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-

arbeider, Norges tilskudd til NATOs investe-
ringsprogram for sikkerhet

Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning
– post 47 Nybygg og nyanlegg

Tabell 4.1 Utviklingen i forsvarsbudsjettet 2014–2017 med og uten kampfly med baseløsning

(1000 kr)

Saldert 
budsjett 2014

Saldert 
budsjett 2015

Saldert 
budsjett 2016

Forslag 
budsjett 2017

Totalbudsjettet 43 029 086 43 787 866 48 892 262 50 948 190

Totalbudsjettet uten midlertidig styrking 
knyttet til kampfly med baseløsning 42 829 086 42 414 866 44 740 262 46 151 190

År
Materiell-

investeringer
EBA- 

investeringer
Drift uten 
kap. 1792

Kap. 1792 Norske 
styrker i utlandet

2017 23,8 6,2 68,4 1,6

2016 25,2 6,5 66,8 1,4

2015 20,6 5,7 72,4 1,3

2014 20,6 4,2 73,2 2,0
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1 Basert på nominelle kroner. Foreløpige tall for 2015. Endelige BNP-tall offentliggjøres 23 måneder etter årets utløp.
2 Basert på nominelle kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår i henhold til NATOs definisjon av 

forsvarsutgifter.
3 Basert på 2010-kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår i henhold til NATOs definisjon av forsvars-

utgifter.
4 Basert på 2010-kroner.
Kilde: NATO

Tabell 4.3 Forsvarsbudsjettet og brutto nasjonalprodukt

År
BNP1

pr. innbygger
Forsvarsutgifter2

pr. innbygger
Forsvarsutgifter3

som andel av BNP4

2015 kr 612 463 kr 9 217 1,47

2014 kr 613 017 kr 8 998 1,52

2013 kr 604 095 kr 8 567 1,4
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