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(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

I Prop. 1 S (2009-2010) for Forsvarsdepartementet 
har regjeringen redegjort for Norges samlede mili
tære bidrag i Afghanistan. En helt sentral del av vår 
militære innsats er å bygge afghansk kapasitet og 
eierskap, med sikte på gradvis overføring av sikker
hetsansvaret til afghanske myndigheter. Dette gjø
res ved å styrke kapasiteten til den afghanske hæ
ren (ANA) og politiet (ANP) gjennom trening og 
mentorering, samt ved at norske styrker følger de 
afghanske sikkerhetsstyrkene når de gjennomfører 
operasjoner, såkalt partnering. 

Regjeringens målsetning er å overføre sikker
hetsansvaret (Transfer of Lead Security Responsibili
ty – TLSR) til de afghanske sikkerhetsstyrkene i Fa
ryab så snart disse har evne til det. Dette forutset
ter økt tilstedeværelse av afghanske og andre lands 
sikkerhetsstyrker i Faryab. 

2 Endrede forutsetninger i forhold til 
den planlagte norske innsatsen i 
Faryab 

Sikkerhetssituasjonen er betydelig forverret, og vå
re styrker deltar ofte i operasjoner sammen med 

afghanske sikkerhetsstyrker. Det foreligger nå pla
ner om å bygge opp betydelige afghanske hærstyr
ker i Nord-Afghanistan. Det foreligger også planer 
om å sette inn betydelige amerikanske trenings- og 
ingeniørstyrker, støttet av helikoptre i Nord-Afgha-
nistan. Dersom slike styrker kommer på plass vil 
behovet for støtte til den afghanske hæren bli bety
delig større. 

Ved en slik oppbygging av afghanske styrker, 
vil det være naturlig å søke et nært samarbeid med 
Sverige, Finland og Latvia om mentorering og part
nering av en afghansk brigade med hovedkvarter i 
Meymaneh. I den forbindelse kan det bli aktuelt å 
omorganisere de norske styrkene som inngår i 
PRT Meymaneh og støtteavdelingen i Mazar-e-Sha-
rif for å få best mulig samvirke med øvrige ISAF-bi-
drag i området. Den norske militære innsatsen vil 
innrettes sterkere mot støtte til afghanske styrker i 
området. Dette vil være helt i tråd med den nye 
strategien for trening og mentorering, med hensikt 
å få til en overføring av sikkerhetsansvaret (TLSR) 
til afghanerne så raskt som mulig. 

Kap. 1792 
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3 Behov for tilpasning av 
styrkebidraget 

I lys av disse endrede forutsetningene vurderes det 
at den planlagte innretningen på det norske bidra
get fra sommeren 2010, som er lagt til grunn i Prop. 
1 S (2009-2010), ikke vil gi tilstrekkelig evne til å 
kunne yte afghanske sikkerhetsstyrker nødvendig 
støtte til å opprettholde akseptabel sikkerhet. Det 
er derfor nødvendig at vi viderefører det norske 
styrkebidraget omtrent på dagens nivå, men med 
noen tilpasninger. 

3.1	 Partneringenheten 

Innretningen av PRT Meymaneh tilpasses fra som
meren 2010 ved at det etableres en egen dedikert 
partneringenhet med nødvendig støtte. Dette er en 
enhet som vil operere sammen med afghanske styr
ker i feltoperasjoner for å sikre at disse kan ivareta 
sikkerheten på best mulig måte. Partneringenheten 
må også hurtig kunne settes inn i oppdukkende si
tuasjoner (in-extremis) for å komme afghanske sik
kerhetsstyrker, egne styrker, andre ISAF-styrker 
og representanter fra det internasjonale samfunn til 
unnsetning. 

Fra norsk side ønsker vi å være pådrivere for at 
overføringen av lederansvaret for sikkerheten til 
afghanske myndigheter i Faryab skjer så raskt som 
mulig. Denne ambisjonen ligger fast, og vil bli gjen
nomført så snart situasjonen tillater det. Forutset
ningen som ligger til grunn for en slik overføring av 
ansvar er tilstrekkelig afghansk kapasitet og at sik
kerhetssituasjonen er akseptabel. En partneringen
het vil, sammen med vårt treningslag (OMLT) for 
en afghansk infanteribataljon, utgjøre et godt bi-
drag til vårt arbeid for å bygge opp kapasiteten til 
afghanske sikkerhetsstyrker i Faryab. For at Norge 
skal kunne videreføre partneringenheten ut 2010, 
foreslås en økning av kap. 1792 Norske styrker i ut
landet på 102 mill. kroner. 

3.2	 Forlengelse av det norske 
helikopterbidraget (NAD) 

Det norske helikopterbidraget er besluttet videre
ført frem til oktober 2010. Behovet for denne kapa
siteten vil imidlertid fortsatt være stort også ut 
2010, og det har økt ved at operasjonsområdet for 
de norske styrkene i 2009 ble utvidet ved å innlem
me Ghwormach i Faryab. Helikoptre for medisinsk 
evakuering er helt avgjørende for sikkerheten for 
de norske styrkene, men også for afghanske enhe
ter og allierte som opererer i det samme området 
som oss. 

Forsvarsdepartementet har vært i dialog med 
flere land om muligheten for at andre kan påta seg 
ansvaret for å stille helikopter til medisinsk evaku
ering i området, men dette har hittil ikke ført frem. 

Helikoptermiljøet i Norge har per i dag ikke 
den robusthet som må til for å kunne stå utenlands 
over lang tid, og en forlengelse utover 1. oktober 
krever at miljøet innrettes på en annen måte. For å 
kunne opprettholde nødvendig styrkeproduksjon 
til en videreføring av oppdraget i Afghanistan vil 
Forsvaret bli påført merutgifter, som følge av en 
nødvendig omorganisering av de hjemlige helikop
teravdelingene og Forsvarets logistikkorganisasjon 
(FLO). 

De styrkeproduksjonsmessige tiltakene, som 
Luftforsvaret og FLO må gjennomføre for å gjøre 
NAD (Norwegian Aeromedical Detachment) og heli
kopterskvadronene bærekraftige over tid, er ut
giftsberegnet til 86 mill. kroner og foreslås dekket 
gjennom en tilleggsbevilgning for 2010 på kap. 
1792 Norske styrker i utlandet. 

4 Budsjettmessige konsekvenser 

Den krevende sikkerhetssituasjonen gjør at norske 
styrker får mer krevende oppgaver. I tillegg er ope
rasjonsområdet vårt utvidet til å omfatte kontinuer
lig tilstedeværelse i Ghowrmach, noe som medfø
rer at man må operere over lange avstander på dår
ligere veier. Alt dette medfører vesentlig økte utgif
ter til pansring, økt forbruk av drivstoff og reserve
deler, samt utgifter til etablering av infrastruktur i 
fremskutte baser. 

Forsvaret vil ikke ha mulighet til å dekke utgif
tene knyttet til opprettelsen av en partneringenhet 
fra sommeren 2010 innenfor den rammen som er 
vedtatt for kap. 1792 Norske styrker i utlandet i 
Prop. 1 S (2009-2010). Ekstrautgifter for å opprette 
partneringenheten med nødvendig støtte, slik at 
det norske styrkebidraget i Afghanistan kan drive 
både mentorering og partnering i hele 2010, er be
regnet til 102 millioner kroner, som foreslås tilført 
kap. 1792 Norske styrker i utlandet. 

En forlengelse av NAD ut 2010 krever en eks
trabevilgning på 86 mill. kroner, som foreslås tilført 
kap. 1792 Norske styrker i utlandet. 

Til sammen foreslås det en økning i bevilgnin
gene i forsvarsbudsjettet for 2010, på kap. 1792 
Norske styrker i utlandet, på 188 mill. kroner. Re
gjeringen vil komme tilbake til Stortinget med for-
slag til inndekning i Revidert nasjonalbudsjett 2010. 



3 2009–2010 Prop. 69 S 
Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 

Forsvarsdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 
2010. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010, i sam
svar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om norske styrkebidrag til Afghanistan og 
utgifter i 2010 

I 
I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1792 Norske styrker i utlandet 
01 Driftsutgifter, forhøyes med .................................................................................. 188 000 000 

fra kr 1 277 049 000 til kr 1 465 049 000 



Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Januar 2010 
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