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Захищеність в умовах нової безпеково-політичної реальності 

Війна в Україні кардинально змінила ситуацію щодо 

безпекової політики Європи. Тому уряд Норвегії пропонує 

негайні дії. 

 

– Ми зміцнимо нашу національну обороноздатність і безпеку. В той 

же час ми підготуємо норвезькі комуни до прийому великої 

кількості українських біженців. Те, що ми демонструємо сьогодні, 

являється потужним сигналом для норвезьких комун, дe все 

суспільство встає на допомогу. Це і є прикладом солідарності. 

Наші комуни будуть підготовлені до виконання цієї роботи. Це 

вимагатиме більше зусиль від дитячих садків, шкіл, системи 

охорони здоров’я, волонтерів та представників багатьох інших 

сфер, каже прем’єр-міністр Йонас Ґар Стьоре. 

 

Вторгнення в Україну показало, що Росія здатна застосовувати 

військову силу для досягнення своїх цілей. 

 

– Для норвезької та європейської безпеки це стало чітким 

поворотним моментом. Тому вкрай необхідно швидко зміцнити 

нашу обороноздатність, щоб мати можливість протистояти змінам 

у безпековій ситуації, - каже прем’єр-міністр. 

 

Надійний захист і хороша підготовленість 

Військових загроз Норвегії безпосередньо немає, але ситуація в 

політиці національної безпеки змінилася. 

 

– На разі найважливіше завдання уряду – забезпечення безпеки. 

Люди повинні бути впевненими в тому, що у них є міцна військова 

оборона і хороша підготовленість. Тому, відповідно до нової 

ситуації, ми пропонуємо надати додаткове фінансування для 

забезпечення потреби у підвищеній цивільній та військовій 

готовності. Зараз ми запрошуємо всі інші партії до широкого 
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обговорення того, як убезпечити Норвегію, - сказав міністр 

фінансів Трюгве Слагсволд Ведум.  

 

Уряд пропонує збільшити на 3,5 мільярда норвезьких крон видатки 

на військову та цивільну оборону у 2022 році. Ці заходи можна 

швидко реалізувати та отримати від них негайний ефект. Заходи 

щодо оборони ґрунтуються на професійних військових порадах 

керівника Генерального штабу Збройних Сил. 

 

Заходи щодо прийому українських біженців 

Війна змусила наразі понад чотири мільйони українців покинути 

свою країну. Усі європейські країни, включаючи Норвегію, 

допомагають у цій кризі. Уряд пропонує фінансові заходи на 

загальну суму 10,7 мільярдів норвезьких крон.  

 

Це сприятиме тому, щоб Норвегія змогла одразу прийняти 30 000 

біженців з України на додаток до 5 000 біженців з інших регіонів. 

До того ж ми врахували перерозподіл 2500 українських біженців з 

прилеглих до України територій, а також медичну евакуацію до 550 

пацієнтів та їхніх родичів. 

 

– Протягом перебування в Норвегії біженці з України повинні 

відчувати себе добре та у безпеці. Ми сподіваємося забезпечити 

українцям якомога більш нормальне повсякденне життя. Діти 

підуть у садок чи школу, а ми будемо сприяти тому, щоб дорослі 

якнайшвидше вийшли на роботу чи знайшли для себе якусь іншу 

діяльність, – каже прем’єр-міністр.  

 

Уряд розглядає внесення необхідних змін в нормативно-правові 

документи, що сприятиме тому, щоб комуни змогли прийняти 

багато біженців за короткий час, і в той же час забезпечили це на 

достатньо хорошому рівні.  

 

– Ситуація з біженцями, з якою ми зараз стикаємося, вимагатиме 

великих ресурсів від норвезьких комун. Багато комун щойно 

повернулися до нормального життя після боротьби з пандемією, 
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але раптом опинилися в новій складній ситуації. Уряд пропонує 

низку заходів, які дадуть комунам та місцевим громадам хороші 

умови для вирішення поставлених перед нами завдань, - каже 

міністр фінансів.  

 

Сьогодні від норвезьких комун надійшли нові дані про те, скільки 

біженців вони можуть заселити. Наразі комуни погодилися 

прийняти понад 23 000 біженців. 81 комуна ще не надала відповіді, 

але кілька комун повідомили, що вони нададуть відповідь у 

короткий термін.  

 

– Зараз комуни наполегливо працюють над тим, щоб заселити 

неймовірно велику кількість біженців. Їхній приклад показує велику 

волю щодо поселення переселенців, і я вражений роботою, яка 

зараз ведеться в комунах по всій країні, - каже прем’єр-міністр. 

Загальний огляд заходів, запропонованих урядом. 

Посилення цивільної та військової готовності: 

 

- 3 мільярди норвезьких крон для швидкого зміцнення збройних 

сил і військової готовності, включаючи здатність разом із 

союзниками та партнерами стримувати й оборонятися.  

 Ми посилюємо присутність збройних сил на 

півночі. Кораблі ВМС і берегової охорони будуть 

частіше плавати у морі та вздовж узбережжя. 

 Підвищена готовність, швидка реакція та 

витривалість в разі кризи чи війни. 

 Обсяг тренувань та навчань на півночі та для 

більшої частини територіальної оборони 

збільшиться. 

 Ми посилюємо нашу здатність приймати 

союзників. 

 І ми посилюємо ситуаційну обізнаність та стійкість 
до цифрових загроз. 
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- 512 мільйонів норвезьких крон на посилення роботи проти 
розвідки, саботажу та іншого впливу з боку іноземних держав, а 
також на заходи щодо підвищення громадянської готовності. 

 Ми посилюємо нашу присутність і нашу розвідку, 

особливо на півночі. Пропозиції включають кошти 

на додатковий персонал та обладнання для поліції 

та PST (поліцейської служби безпеки). 

 Підвищення цифрової безпеки. 

 Ми покращимо цивільну готовність у Норвегії, в 

тому числі за рахунок збільшення матеріальних 

засобів і персоналу в цивільній обороні. Серед 

іншого, є пропозиція встановити сучасні системи 

оповіщення населення, тобто щоб можна було 

сповістити всіх у країні, хто має мобільний 

телефон. 

 

Інтеграція та інклюзія біженців: 

- 7,1 мільярди норвезьких крон для збільшення фінансування 

UDI (Департаменту поліції з питань мігрантів), поліції та IMDi 

(Департаменту з питань інтеграції та різноманітності) для 

того, щоби впоратися зі збільшеним прибуттям біженців. 

- 1,7 мільярди норвезьких крон для збільшення фінансування 

процесу перерозподілу 2500 біженців із країн-сусідів України, 

а також для медичної евакуації до 550 пацієнтів та їхніх 

родичів. 

- 718 мільйонів норвезьких крон для збільшення фінансування 

оперативних підрозділів у UDI (Департаменті поліції з питань 

мігрантів), поліції, PST(поліцейській службі безпеки), IMDi 

(Департаменті з питань інтеграції та різноманітності) та NAV 

(службі соціального захисту) для досягнення відповідності 

прийомного апарату до великого потоку біженців. 

- 1 мільярд норвезьких крон для збільшення субсидій на 

оренду та ремонт житла, щоб допомогти комунам 

забезпечити біженців житлом. 
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- 170 мільйонів норвезьких крон у вигляді дискреційного 

фінансування, яке буде розподілене між тими приймаючими 

комунами, які матимуть значні витрати на етапі прийому 

біженців, і ці витрати приймаюча комуна не змогла покрити. 

- 150 мільйонів норвезьких крон для служби захисту дітей 

щоби справитися зі збільшенням кількості біженців 

- 86,5 мільйонів норвезьких крон для фінансування навчання 

дітей та молоді, які подадуть документи на проживання в 

Норвегії. 

- 50 мільйонів норвезьких крон на засоби навчання, в тому 

числі дистанційного, в дитячих садках та закладах базової 

освіти для дітей, молоді та дорослих. 

- 50 мільйонів норвезьких крон для волонтерських організацій, 

які працюватимуть над залученням біженців з України до 

життя громад. 

- 50 мільйонів норвезьких крон у вигляді збільшення 

фінансування системи навчання норвезькій мові. 

- 15 мільйонів норвезьких крон на практику норвезької та 

англійської мов за допомогою волонтерських організацій. 

- 64 мільйони норвезьких крон на 1000 тимчасових місць 

навчання. 

- 15 мільйонів норвезьких крон на заходи з підвищення 

готовності психосоціальних служб з метою задоволення 

потреб біженців у психосоціальній допомозі. 

 

Заходи для компаній, які особливо постраждали від війни в 

Україні: 

- Створення схеми гарантування кредитів для компаній із 

проблемами ліквідності з гарантованим лімітом у 400 

мільйонів норвезьких крон і резервами у розмірі 120 

мільйонів норвезьких крон в разі збитків. 

- Розширення на 500 мільйонів норвезьких крон системи 

кредитування з низьким рівнем ризику через Innovation 

Norway для компаній у Східному Фіннмарку. 
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- 55 мільйонів норвезьких крон на програму підтримки 

компаній, які зазнали значної втрати прибутків внаслідок 

війни в Україні. 

- 50 мільйонів норвезьких крон на заходи регіональної політики 

сприяння розвитку та реструктуризації бізнес-середовища у 

Східному Фіннмарку. 

 

 

Загальна сума заходів, запропонованих урядом, становить 14,4 

мільярдів норвезьких крон. Все це вимагатиме погодження 

Стортингу (парламенту Норвегії). 


