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HØRING: FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 
 
Fylkesordføreren viser til Forsvarssjefens fagmilitære råd med høringsfrist 6. januar 2012. 
 
Regjeringen har ført en aktiv og helhetlig nordområdepolitikk i flere år. Det har vært viktig fordi 
situasjonen i nordområdene er preget av større internasjonal interesse. Synlig militært nærvær 
sammen med en konsekvent og forutsigbar opptreden vil være med på å fremme stabilitet i 
området.  Forsvarets nærvær i nord skal være en permanent del av situasjonsbildet. Norge må 
både evne å forebygge, i tillegg til å eventuelt håndtere situasjoner som måtte oppstå. Forsvaret 
må derfor ha sin hovedkapasitet i nord. 
 
I St. meld. nr. 7 sies det blant annet: 
“Også i nord er det derfor et utvidet sikkerhetsbegrep som må legges til grunn for 
sikkerhetspolitikken. Det handler om økt menneskelig aktivitet når havisen trekker seg tilbake, 
og dermed høyere risiko for ulykker til sjøs, forurensning, miljøforringelse som følge av mer 
skipsfart og ressursutnyttelse. Arbeidet for at FNs havrettskonvensjon gjennomføres av alle 
land, samarbeid i internasjonale og regionale fora og praktisk bilateralt samarbeid for å møte nye 
utfordringer er viktige elementer i norsk sikkerhetspolitikk. Det belyser behovet for økt nærvær 
som følge av endringene de seneste årene og Forsvarets rolle og samspill med andre aktører”. 
 
Det å se Forsvarets rolle i en slik totalsammenheng er med på å skape stabilitet i 
nordområdene. Forsvaret har viktige roller knyttet til overvåking og etterretning, 
suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og krisehåndtering. Norges modell for sivil-militært 
samarbeid bedrer situasjonsforståelsen og handlingsberedskapen ved håndtering av både sivil 
og militær sikkerhet. 
 
I en slik sammenheng vil fylkesordføreren i Finnmark understreke viktigheten av at basen for de 
nye kampflyene bør plasseres i Bodø. 
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