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Forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom 
Norge og USA i norsk rett på offentlig høring 

1 Bakgrunn 

Forsvarsdepartementet (FD) har sendt på høring forslag til lovendringer som er nødvendige for 
å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (herunder kalt 
tilleggsavtalen).  

FD ber om Forsvarsstabens (FST) syn på om Norge bør inngå tilleggsavtalen og på forslaget 
om lov om gjennomføring av avtalen, samt forslag til endring av merverdiavgiftsloven. 

Høringsfrist er 8. desember 2021. Høringsinnspill skal i tillegg sendes på e-post til 
fdreshoringsdca@fd.dep.no 

2 Høringsinnspill 

Forsvaret er avhengige av et nært og gjensidig forpliktende samarbeid med både NATO og 
bilaterale samarbeidspartnere. FST stiller seg derfor positivt til en formalisering og videreføring 
av forsvarssamarbeidet med USA. 

Tilleggsavtalen vil bidra til å styrke vårt bilaterale bånd med USA, og styrke Norges evne til å 
motta og understøtte amerikanske forsterkningsstyrker. 

Tilleggsavtalen definerer og formaliserer omforente områder. FST ser positivt på dette. En slik 
formalisering vil trolig være en forutsetning for amerikanske investeringer i infrastruktur, som 
igjen vil bidra til raskere og mer troverdig forsterkning av Norge. FST støtter derfor inngåelse av 
en slik tilleggsavtale om forsvarssamarbeid. 

FST er kjent med at gjeldende regelverk rundt merverdiavgift og særavgifter på NATO-alliertes 
aktivitet i Norge kan tolkes ulikt. Vi har ingen kommentarer til hvordan regelverket om 
amerikansk belastning av særavgifter bør utformes.  Vi støtter likevel et arbeid med å 
tydeliggjøre gjeldende regelverk. Et regelverket om særavgifter som likestiller USA med øvrige 
allierte vil gjøre det lettere for Forsvaret å forvalte.  
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viseadmiral 
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