St.prp. nr. 53
(2002–2003)

Om Forsvarets investeringsvirksomhet
Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 4. april 2003,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

1

Innledning

I denne proposisjonen legger regjeringen frem forslag om godkjenning av nye investeringsprosjek
ter. Flere av prosjektene er relatert til omstillingen
i Forsvaret, og er viktige i forhold til fremdriften i
omstillingsprosessen. Utgangspunktet for god
kjenning av Forsvarets investeringsprosjekter er
budsjettproposisjonen. Proposisjonen om investe
ringsvirksomheten brukes som et supplement til
denne, og prosjektene som fremmes finansieres
innenfor vedtatt budsjett.

1.1

Innhold

Proposisjonen har følgende innhold:
– Godkjenning av nye eiendoms-, bygge- og an
leggsprosjekter (kapittel 1710 post 47 og kapit
tel 1760 post 44): Hele landet – bakke til luftra
dioer, Huseby – utbedring av byggskader ved
HMKG, Madla – ny mannskapsforlegning, Rena
– teknisk verksted og Sessvollmoen – nytt undervisningsverksted for teknisk utdanning.
– Informasjonssaker (kapittel 1760 post 45 og ka
pittel 1710 post 47): Følgende saker fremlegges
til Stortingets informasjon: Serieanskaffelse av
nye sjømålsmissiler (NSM), Byggeprosjektet for
integrert strategisk ledelse og Omstillingen av
Forsvarets logistikk-organisasjon fase 3.
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2.1

Godkjenning av nye eiendoms-,
bygge- og anleggsprosjekter
(kapittel 1710 post 47 og kapittel
1760 post 44)
Hele landet – bakke til luftradioer

Prosjektet er bygge- og anleggsdelen av materi
ellprosjektet 7048 Bakke til luftradioer. Prosjektet
omfatter utskifting av radiomateriell og forsterk
ning av sambandsnettet for kommunikasjon mel
lom kommandoenheter på bakken og stridskrefter
i luften. Byggearbeidene består av oppgradering,
tilbygg og nybygg ved til sammen 50 radiostasjo
ner fordelt over hele landet med hovedvekt på de
tre nordligste fylker. Materielldelen av prosjektet
er tidligere godkjent innenfor departementets full
makt, men vil ikke bli iverksatt før Stortinget har
fattet vedtak på bygge- og anleggsdelen av prosjek
tet.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2006. Prosjek
tet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsram
me på inntil 217 millioner kroner.

2.2

Huseby – HMKG – utbedring av
byggskader

Gardeleiren ble oppført på 1980-tallet og omfatter i
hovedsak forlegninger, messer og forvaltnings
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bygg. Bygningskonstruksjonene består for det
meste av betong og mur. På slutten av 1980-tallet
ble det registrert bygningsmessige skader og
mangler knyttet til bygningsmessige detaljer, ma
terialer og utførelse. Disse skadene har utviklet
seg og påført bygningsmassen nye følgeskader.
Prosjektet omfatter høyst nødvendig utbedring av
byggskader i tegl, betong, tak og tekking samt
innvendig utbedring av fuktskader knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Utbedringen vil bli gjen
nomført i form av mindre prosjektpakker for å bi
dra til en best mulig prosjektstyring. Prosjektet
anbefales gjennomført for å sikre en tilfredsstillen
de standard på bygningsmassen, unngå en forver
ring av byggskadene og forhindre en mulig steng
ing som følge av krav til helse, miljø og sikkerhet.
Forsvarsbygg har iverksatt utbedringen av kritis
ke helse-, miljø- og sikkerhetstiltak i 2002.
Prosjektet er planlagt å være ferdig i 2005. Pro
sjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnads
ramme på inntil 140 millioner kroner.

2.3

Madla – nye mannskapsforlegninger

Prosjektet er et resultat av en utredning om felles
forlegning, forvaltning og forpleining av verneplik
tige mannskaper i Rogaland. I utredningen anbefa
les det å forlegge alle faste mannskaper i Rogaland
på Madla.
Videre er det med bakgrunn i etableringen av
ny helikopterbase på Sola (ref. Innst. S. nr. 342
(2000–2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000–2001)) behov
for å opprette nye forlegningsplasser til erstatning
for forlegninger av svært dårlig standard. Forleg
ningene på Sola brukes i dag med vesentlige be
grensninger og er planlagt revet. Istedenfor å relo
kalisere disse internt på Sola er det valgt å samle
ny forlegningskapasitet på Madla.
Prosjektet omfatter tre forlegningsbygg i tre
etasjer, og inneholder sammen med forlegnings
plasser en administrasjonsdel med kontorplasser.
Prosjektet planlegges ferdigstilt ved utgangen av
2004.
Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en
kostnadsramme på inntil 99 millioner kroner.

2.4

Rena – teknisk verksted

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 342
(2000–2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000–2001) vedtok
Stortinget å etablere utdannings- og kompetanse
senter for Hærens kamptropper (KAMPUKS) og
Hærens del av forsvarets innsatsstyrke (FIST H) i
Østerdalen Garnison. Det er også besluttet å legge
ned Hvalsmoen, Eggemoen og Haslemoen med

tilhørende tekniske verksteder. Prosjektet omfat
ter bygging av nytt verksted på Rena for å dekke
behovet for økt verkstedskapasitet i Østerdalen
Garnison. Eksisterende verkstedbygg tas i bruk
som flerbrukshall og til administrasjon for forsva
rets ABC-skole.
Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en
kostnadsramme på inntil 194 millioner kroner og
er planlagt ferdigstilt i løpet av 2004.

2.5

Sessvollmoen – nytt
undervisningsverksted for teknisk
utdanning

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 342
(2000–2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000–2001) vedtok
Stortinget å etablere utdannings- og kompetanse
senter for Hærens trenvåpen (LOGUKS) på Ses
svollmoen og nedlegge virksomheten på Helge
landsmoen.
Prosjektet omfatter et nybygg med generelle
undervisningsarealer og spesialrom for grunnleg
gende teknisk utdanning, ammunisjon- og eksplo
sivrydding samt berging av kjøretøy. Prosjektet
planlegges ferdigstilt i 2004.
Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en
kostnadsramme på inntil 139 millioner kroner.

3
3.1

Informasjonssaker (kapittel 1760
post 45 og kapittel 1710 post 47)
Serieanskaffelse av nye sjømålsmissiler
(NSM)

Forsvarsdepartementet informerte i St.prp. nr. 1
(2002–2003) om at man i løpet av våren 2003 skulle
legge frem anskaffelse av NSM for Stortinget med
forslag til vedtak om oppstart og kostnadsramme.
Forsvarsdepartementet har tidligere gitt Forsva
rets overkommando fullmakt til å innlede anskaf
felsesprosessen for NSM med leverandøren
Kongsberg Defence & Aerospace. Kontraktsfor
handlingene er startet og ferdigforhandlet resultat
planlegges fremmet for Stortinget høsten 2003.
Missilene vil med denne tidsplanen kunne leveres
Forsvaret i 2007 og i tide for Fridtjof Nansen klasse
fregatter. Fordi utviklingen av NSM ikke er fer
digstilt ved kontraktens inngåelse skal kontrakten
reforhandles i 2005 innenfor fastprisen.
Under utviklingsfasen vil det bli etablert en
produksjonslinje hos leverandøren for å produsere
missiler til testformål. Kostnadene for disse mis
silene er inkludert i utviklingsfasen. Det antas å
være kostnadsbesparende å søke og opprettholde
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produksjonslinjen for en gradvis overgang til serie
produksjon. Dette innebærer at anskaffelsesaktivi
teter må startes før utviklingsfasen er avsluttet
(overgangsfasen). Hovedformålet med å gjennom
føre en overgangsfase fra utvikling til anskaffelse
er å optimalisere forholdet mellom teknisk og øko
nomisk risiko. Anskaffelsene vil primært være inn
kjøp av materiell med lang leveringstid og som
leveres etter overgangsfasen.

3.2

Byggeprosjektet for integrert strategisk
ledelse på Akershus festning

Forsvarsbygg er nå i gang med planleggingen av
et bygg for den integrerte strategiske ledelsen på
Verkstedstomta på Akershus festning. Kontorbyg
get vil bestå både av nybygg og gjenbruk av gamle
bygninger. Planen var å legge frem byggeprosjek
tet for Stortinget i vår, men det har tatt lengre tid
enn forutsatt å komme frem til et reguleringsfor
slag med tilhørende konsekvensutredning. Plan
lagt fremdrift er nå å legge frem prosjektet for
Stortinget i budsjettproposisjonen for 2004.
Figur 3.1

3.3
3.3.1

Omstillingen av forsvarets logistikk
organisasjon – fase 3
Status for forsvarets logistikk-organisasjon
(FLO)

FLO ble besluttet opprettet høsten 2000 som en
del av Forsvarets militære organisasjon (FMO) di
rekte underlagt forsvarssjefen, jf. St.prp. nr. 55
(1999–2000) og Innst. S. nr. 25 (2000–2001). Forsy
ningskommandoene (HFK, LFK, SFK), Forsvarets
tele- og datatjeneste (FTD), materielldelen av For
svarets overkommando/Sanitetsstaben, deler av
de regionale forsyningskommandoene og Forsva
rets øvrige verksteder og lagre ble med dette lagt
inn under én felles ledelse. Dette – som omtales
som FLO fase 1 – innebar etablering av en felles
ledelse for Forsvarets logistikk. Sjef FLO ble formelt tilsatt 1. oktober 2001. En konsernstab ble
opprettet høsten 2002. Fase 1 er nå avsluttet som
planlagt.
Stortinget sluttet seg videre til gjennomførin
gen av ytterligere to faser for den videre utvikling
av FLO: Fase 2 som omfatter etableringen av en
felles investerings- og utviklingsorganisasjon
(IUO) og fase 3 som omfatter den videre organisa
sjonsutvikling med sikte på å etablere en mer pro
sessbasert internstruktur for FLO. Fase 2 – etable
ring av IUO – var opprinnelig planlagt gjennomført
1. januar 2004. I Innst. S. nr. 232 (2001–2002) ble
etableringen av en lett IUO fremskyndet med ett

år. IUO ble opprettet 1. januar 2003 og utvikles
videre i løpet av 2003. Dermed er i all hovedsak
fase 2 fullført.
En organisatorisk fremstilling av FLO per 1.
januar 2003 er vist i figur 3.1.
I forbindelse med opprettelsen av det integrer
te Forsvarsdepartement og Forsvarsstaben vil for
svarssjefen styre FLO gjennom Forsvarsstaben.
Konsernstaben ble opprettet 1. desember 2002
som et styringsverktøy for sjef FLO. ProFLO er
etablert som sjef FLOs apparat for koordinering og
oppfølging av omstillingsaktivitetene i organisasjo
nen. FLO/Land, FLO/Luft og FLO/Sjø er de gamle forsyningskommandoene. FLO/Int (intendan
tur), FLO/Amm (ammunisjonstjeneste), FLO/
Trans (transporttjenester) og FLO/San (sanitets
tjenester) ble opprettet som midlertidige organisa
sjonsenheter for å styrke helhetstankegangen på
tvers av forsvarsgrenene. FLO/Investering (FLO/
I) er betegnelsen som benyttes på den lette Inves
terings- og utviklingsorganisasjonen (IUO).

3.3.2

Tiltak i fase 3

Fase 3 i FLOs utvikling er rettet inn mot å styrke
helhetstankegangen (prosessbasert internstruk
tur). I Innst. S. nr. 25 (2000–2001) fremstilles fase 3
som en OU-prosess basert på erfaringer fra og til
dels i parallell med fase 1 og 2 med sikte på å
etablere en mer prosessbasert internstruktur for
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Figur 3.2
FLO. OU-prosessen skal gjennomføres etter de
fastsatte retningslinjer for omstillinger i Forsvaret.
Den skal videre gjennomføres i et samarbeid mel
lom departementet, ledelsen, de ansatte og kunde
ne. I tråd med de retningslinjer og føringer som
Stortinget trakk opp i forbindelse med behandlin
gen av stortingsproposisjonen om FLO og Gjen
nomføringsproposisjonen, har departementet
iverksatt forberedelsen av følgende tiltak:
1. FLO går over til en divisjonsstruktur med virk
ning fra 1. januar 2004. Basert på det arbeid
som nå er gjort i FLO og forsvarssjefens til
rådning, vil dette medføre etablering av to ordi
nære divisjoner – Driftsdivisjonen og Materi
elldivisjonen. Som en forberedelse til dette vil
det senest 1. september d.å. bli opprettet divi
sjonsledelse for de to divisjonene som vil ha
som hovedoppgave å bygge opp og forberede
overgangen til divisjonsstrukturen. Det gjen
står imidlertid fortsatt arbeid med å identifisere
den endelige strukturen, særlig hva angår å
innpasse de to virksomhetsområdene IKT og
Tungt vedlikehold1. Disse to områdene vil i på
vente av det videre utredningsarbeidet bli sam
let under hver sin divisjon.
2. FLO/I legges organisatorisk inn under Materi
elldivisjonen fra 1. januar 2004.
3. FLO/Sjø/Vedlikeholdsdivisjonen, Luftforsva
rets hovedverksted Kjeller og Hærens tekniske
verksteder (Bjerkvik tekniske verksted og Ro
merike tekniske verksted) etableres som et
midlertidig eget virksomhetsområde, Tungt

1

Vedlikeholdsvirksomhet som utføres på høyere linjes/depotnivå i de tre forsvarsgrenene i dag, av hhv. FLO/Sjø/Verksteddivisjonen, Luftforsvarets hovedverksted Kjeller, Hærens
verksteder (Bjerkvik tekniske verksted og Romerike tekniske
verksted).

vedlikehold, med én felles ledelse fra 1. januar
2004.
4. Det opprettes et operasjonssenter for logistikk
(LOGOPS) underlagt Driftsdivisjonen 1. januar
2004. Senteret vil ivareta styring og ledelse av
samhandelen med FLOs kunder i fred, krise,
krig og ved internasjonale operasjoner.
5. Parallelt med opprettelsen av divisjonene blir
forsyningskommandoene – FLO/Land, FLO/
Sjø og FLO/Luft – formelt nedlagt 31. desem
ber d.å.
Etter disse endringer vil FLO være organisert som
vist i figur 3.2.
Forsvarssjefen er gitt utrednings- og oppføl
gingsansvar for omorganiseringen av FLO i henhold til Stortingets vedtak. Tilknytningsform for
FLO er i dag fastlagt å være under Forsvarets mili
tære organisasjon. Gjennomføringen av Integrert
Strategisk Ledelse (ISL) er så omfattende at det
ikke er ønskelig med flere organisasjonsendringer
enn de som allerede er besluttet parallelt med denne.
Forsvarssjefen er gitt i oppdrag å vurdere alter
native organisasjonsmodeller for FLO i fremtiden,
herunder om det av økonomiske eller andre grun
ner er hensiktsmessig med en annen oppdeling/
tilknytning enn i dag.

3.3.3

FLO og neste langtidsdokumentet for
Forsvaret

Den videre utvikling og omstilling av støttefunksjo
nene i Forsvaret vil bli behandlet i det neste lang
tidsdokumentet for Forsvaret (LTD 04). I retnings
linjene for forsvarssjefens militærfaglige utredning
– som vil utgjøre et sentralt innspill til LTD 04 –
understrekes betydningen av å se logistikkvirk
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somheten i et langsiktig perspektiv. Målsettingen
er blant annet å kunne sette nye innsparingsmål
for virksomheten. Det videre arbeidet med FLO vil
berede grunnen for omtalen av logistikkvirksom
heten i LTD 04. Utredningsarbeidet skal blant annet lede frem til et forslag til strategisk målbilde og
organisasjon for FLO år 2005 og 2008.
Det utelukkes derfor ikke at enkelte av de tilta
kene som er beskrevet overfor, kan få en mid
lertidig karakter.

Forsvarsdepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
Forsvarets investeringsvirksomhet.

Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om Forsvarets investeringsvirksomhet i samsvar med et vedlagt
forslag.
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Forslag
til vedtak om Forsvarets investeringsvirksomhet
Stortinget samtykker i at

I
Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å starte opp
nye investeringsprosjekter som beskrevet i pkt. 2 i
denne proposisjon. Utbetalinger for 2003 skal hol-

des innenfor rammen av bevilgningene gitt i Innst.
S. nr. 7 (2002–2003), jfr. St.prp. nr. 1 (2002–2003)
med tillegg nr. 6, kapittel 1710 Forsvarsbygg og
nybygg og nyanlegg og kapittel 1760 Nyanskaffel
ser av materiell og nybygg og nyanlegg.
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