
Forsvarspolitisk utvalg for KrF i Nord-Norge: 

UTTALELSE VEDR. LANGTIDSPLAN FOR 
FORSVARSSEKTOREN. 

Fylkeslagene til KrF i Nord-Norge har via et eget utvalg gjennomgått Regjeringens 
«Langtidsplan for forsvarssektoren» (LTP), fremmet 17.06.2016. 

KrF i Nord-Norge vil fremme følgende uttalelse.  Uttalelsen er i første omgang rettet til KrF 
sin stortingsgruppe, men vil også være en offentlig uttalelse. Uttalelsen vil og danne 
grunnlaget for de 3 fylkeslag sin behandling av saken. 

1. DEN SIKKERHETS- OG FORSVARSPOLITISKE SITUASJONEN. 
Regjeringen beskriver den sikkerhetspolitiske situasjonen som «mer krevende og 
kompleks enn på lenge».  Dette er knyttet opp både mot Russlands økte militære evne 
og maktbruk, men også mot NATOs sørlige nærområde som preges av krig, konflikter, 
terror, militant ekstremisme. 

KrF i Nord-Norge deler i hovedsak Regjeringens syn på den sikkerhets- og 
forsvarspolitiske situasjonen Norge står overfor. 

KrF i Nord-Norge vil særlig understreke situasjonen i nord. Ikke siden polar-pionerens 
tid for over hundre år siden, har det vært slik nasjonal og internasjonal fokus på 
nordområdene. Rike naturressurser både på land og hav, vår nærhet til Russland og vår 
strategiske beliggenhet i nye ferdselsveger mellom øst og vest er noen av årsakene til 
fokuset på nordområdene. Samlet sett er dette med på å sette Nord-Norge i et sterkt 
forsvars- og sikkerhetspolitisk søkelys.  KrF i Nord-Norge ser at Regjeringen peker på 
situasjonen i nord, men vi mener at den ikke trekker gode og sterke nok 
forsvarspolitiske konsekvenser av denne sikkerhetspolitiske situasjonen i nord. 

2. FORSVARSPOLITISKE MÅL. 
KrF i Nord-Norge deler regjeringens målsetting om at norsk sikkerhets- og 
forsvarspolitikk har som hovedmål å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og 
politisk handlefrihet.  Videre deler vi målsettingen om at NATO er bærebjelken i norsk 
sikkerhetspolitikk. KrF i Nord-Norge vil særlig understreke viktigheten at hele landet 
ligger under denne målsettingen, også våre mest utsatte områder i nord. 

3. FORSVARETS OPPGAVER. 
Regjeringen deler inn forsvarets oppgaver i 9 hovedpunkt. KrF i Nord-Norge slutter 
seg i hovedsak til disse beskrivelsene av forsvarets oppgaver. KrF i Nord-Norge vil 
imidlertid understreke flg.: 
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• Deltakelse i flernasjonal krisehåndtering og fredsoperasjoner har fått en bred plass 
både i omtalen i LTP og prioriteringer de senere år. KrF i Nord-Norge vil støtte at 
norsk deltakelse i slik operasjoner, men er urolig for at Forsvaret i for stor grad 
planlegges og dimensjoneres for slike operasjoner fremfor varetakelse av egen 
nasjonal sikkerhet.   
KrF I Nord-Norge vil be KrF sin stortingsgruppe å finne en god balanse mellom 
disse 2 hensyn. 

4. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSE. 
Regjeringen legger opp til en styrking av forsvarsbudsjettet den kommende 
langtidsperioden. Det legges opp til en styrking på ca. 165 milliarder kroner i den 
neste 20-årsperioden. Dette skal øke både forsvarsevnen og gi plass til nye nødvendige 
anskaffelser/investeringer av høyteknologisk forsvarsmateriell. Forsvarssjefen ba om 
175 milliarder for å kunne opprettholde et minimumsforsvar. 

KrF i Nord-Norge er enig i at forsvarsbudsjettene styrkes, men er skeptisk at deler av 
denne styrkingen skal finansieres gjennom økt avbyråkratisering og intern 
effektivisering. Krav til avbyråkratisering og intern effektivisering har vist seg ikke 
gjennomførbar og blir dermed reelle rammekutt og ikke en styrking. KrF i Nord-Norge 
ber stortingsgruppa følge opp hvordan forsvarsbudsjettet er planlagt styrket, og at 
tiltakene fører til en styrking og ikke en nedbygging av Forsvarets rammer.  

KrF i Nord-Norge ber stortingsgruppa styrke forsvarsbudsjettene slik at en i LTP-
perioden når NATOS målsetting om 2 % av BNP. For øvrig vises det til Landsmøtets 
uttalelse «Et bærekraftig forsvar» fra 2015. 

5. VIKTIGE NORD-NORSKE PRIORITERINGER. 
  
5.1 Prioriteringer av hovedoppgaver i nord. 

a.  Brigade Nord. 
KrF i Nord-Norge har med undring merket seg at Regjeringen vil starte en 
landmakts studie for å «sikre en mest mulig relevant innretning av 
landmakten».  Dette har frambrakt spekulasjoner og sterke diskusjoner internt i 
Forsvaret om at Brigade Nord settes i usikkerhet og spill. Forsvarets 
Forskingsinstitutt (FFI) har i en studie vist at dersom Brigade Nord blir lagt 
ned, blir det umulig å forsvare blant annet Finnmark.  Videre er Brigade Nord 
et landmaktsystem og alle brigadens avdelinger er en del av brigadesystemet. 
Dette innebærer at man kan ikke legge ned/bygge ned deler av brigadesystemet 
uten at det har konsekvenser for hele brigaden, 
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KrF i Nord-Norge er veldig klar på at Brigade Nord er og må bli kjernen i den 
mobile landmilitære strukturen. I en slik struktur må en også vurdere nærmere  
Forsvarssjefens fagmilitære råd av 2015 hvor han anbefaler en styrking av 
landmakten i Finnmark.  Finnmark vurderes som forsvarsmessig mest utsatt, og 
det er viktig at nasjonen viser at de bryr seg med å etablere forsvarstiltak også i 
denne delen av landet.  Forsvarssjefen foreslo at det etableres en enhet i 
Brigade Nord med en mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen. 

KrF i Nord-Norge vil be stortingsgruppen til KrF primært å bidra til at 
landmaktstudien droppes.  Sekundert er det avgjørende at KrFs stortingsgruppe 
bidrar til at opprettholdelsen av Brigade Nord blir en viktig premiss for 
Regjeringens arbeid med utredningen av framtidig landmakt. 

b. Marinebase i Nord-Norge. 
KrF i Nord-Norge ser positivt på at Sjøforsvaret øker sin sjømilitære 
tilstedeværelse i nord med økt seiling og tilstedeværelse. Dette omfatter blant 
seiling av flere fregatter, fase inn fregatthelikoptre, seile kystkorvetter i en 
overgangsfase, anskaffe nye ubåter, beholde kystvakta på Sortland m.m. 
Men i en LTP-periode med større sjømilitær tilstedeværelse i nord, er det et 
stort tankekors at Sjøforsvaret ikke har noen marinebase i Nord-Norge. 
Olavsvern ble solgt! Alt skal bokstavelig talt planlegges og seile ut fra 
Håkonsvern med en liten logostikkfunksjon i Ramsund! 

Hæren har base i nord.  Luftforsvaret vil etter Stortingets vedtak få sin 
fremskutte base på Evenes.  Sjøforsvaret trenger en fremskutt base i nord for å 
være troverdig med sin tilstedeværelse. 

Med våre store havområder, våre naturresursene, den strategiske beliggenhet, 
den sikkerhetspolitiske situasjonen, må det være en nasjonal oppgave å etablere 
en marinebase også i nord.  

KrF i Nord-Norge vil be stortingsgruppa til KrF å fremme dette. 

c. Massiv overføring av ressurser fra nord til sør. 
Til tross for retoriske uttrykk om at Regjeringen satser i nord, foregår det i 
realiteten en massiv forflytning av ressurser fra nord til sør.  Eksempler på 
dette som Regjeringen foreslår: 

• Hovedflyplass forsvinner fra Bodø til Ørlandet. 
• Mange av de stor materiellinnkjøpene som fly, ubåter, helkoptere får 

sine baser i sør. 
• 339 helikopterskvadron fra Bardufoss til Rygge. 
• 334 helikopterskvadron fra Bardufoss til Håkonsvern. 
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• Kystjegerskvadronen i Harstad legges ned og deler flyttes til 
Håkonsvern.  

• Tidligere vedtak om at Generalinspektøren for Luftforsvaret skulle 
flyttes til Bodø reverseres og blir på Rygge. 

• Vedtaket om at Luftforsvarets programeringssenter skulle flyttes til 
Bodø reverseres. Dette flyttes til Rygge. 

• Brigade Nord som har sin hoved oppsetning i nord, settes i spill med 
egen utredning om landstridskreftene. 

• Heimevernets befalsskole i Porsanger flyttes til Trøndelag.  

Sett i lys av Norges sikkerhetspolitiske situasjon, er KrF i Nord-Norge 
urolige for denne utviklingen.  I tillegg er det en utvikling som bare har 
forsterket seg over flere langtidsplaner. 

KrF i Nord-Norge ber KrF sin stortingsgruppe om å ha fokus på samsvar 
mellom vår uttalte sikkerhetspolitiske situasjon særlig i nord og behovet for 
ressurser i nord. 

d. Positive grep for nord. 
KrF i Nord-Norge har og merket seg Regjeringens forslag til styrking og 
konsolidering av Forsvaret i nord med blant annet: 

• Jegerkompani til Garnisonen i Sør-Varanger. 
• Beholde kystvaktbasen på Sortland. 
• Videreføre realiseringen av fremskutt base for kampfly på Evenes. 
Selv om KrF i Nord-Norge er tilfreds med denne styrkingen, er det også på sin plass å 
hevde at det er misvisende å kalle grepene i nord for styrking når det totalt sett er en 
svekking av Forsvaret i nord. 

5.2 Nordnorske prioriteringer i basestrukturen. 
KrF i Nord-Norge ser at dagen og morgendagens basestruktur må tilpasses den 
styrkestrukturen som vi opererer med i framtida.  Derfor er det ikke økonomisk mulig 
å forsvare en struktur som er bygd på gårsdagens styrkestrukturer.  KrF i Nord-Norge 
aksepterer derfor flere forslag til endringer på basestruktur også i nord.  På den annen 
side må dette i noen grad balanseres mot de lokalsamfunn og samfunnsstrukturer som 
Forsvaret har bygd opp over årtider.   

KrF i Nord-Norge vil prioritere flg. i endringer i den basestrukturen som Regjeringen 
har foreslått: 

• Nedleggelse av Andøya flystasjon. 
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Regjeringen foreslå i LTP at Andenes flystasjon legges ned. Andenes er base 
for maritime patruljefly, 333 skvadron Orionfly.  Regjeringen foreslår at basen 
for maritime patruljefly flyttes til Evenes når ny generasjon fly blir innfaset.  

Regjeringen sier at «nedlegging av Andøya flystasjon er det tiltaket i denne 
langtidsplanen som gir størst negative konsekvenser for det berørte 
lokalsamfunnet.».  Vi deler denne vurderingen. 

KrF i Nord-Norge mener at de negative konsekvensene for lokalsamfunnet 
ikke veier opp mot den forsvarspolitiske gevinst det er å flytte basen.  Vi er 
ikke kjent med at det foreligger noen flyoperative begrunnelser for å flytte 333-
skvadronen fra Andenes.  LTP peker på at det foreligger noen mindre 
økonomiske fordeler med flytting knyttet til stordriftsfordeler. 

Imidlertid mener KrF i Nord-Norge at de økonomiske vurderingene som er lagt 
til grunn for både investeringer og drift ved en nedleggelse av Andøya 
flystasjon, og oppbygging på Evenes, fremstår som meget usikre. Nedleggelse 
av Andøya flystasjon vil også medføre store negative konsekvenser for 
virksomheten ved Andøya Test Center (ATC) og vil også kunne ramme 
primærvirksomheten ved Andøya Space Center (ASC) på en negativ måte.  
Disse forholdene samt andre store samfunnsmessige konsekvensene for Andøy 
og Vesterålen, gjør at KrF i Nord-Norge går inn for en deling av aktiviteten 
mellom Evenes og Andøya. Det betyr at dagens og fremtidens maritime 
patruljefly, forblir lokalisert ved Andøya flystasjon, mens Evenes blir fremskutt 
base for F-35.  Dette er alternativ 3 som er utredet i LTP.  

KrF i Nord-Norge vil be KrF sin stortingsgruppe om å gå inn for dette 
alternativet. 

• Videreføre hovedbase for helikopter på Bardufoss. 
Regjeringen har foreslått å flytte 339 helikopterskvadron fra Bardufoss til 
Rygge.  Dette er hærens Bell 412-helkoptere. Regjeringen foreslår også å flytte 
334 skvadronen fra Bardufoss til Håkonsvern.  Dette er NH90-
fregatthelikopterne.  

Hovedtyngden av Brigade Nord er samlet i Troms. Mobiliteten til enheten her 
vil være avgjørende for kampkraft og operativ evne. Det er da et tankekors at 
helikopterkapasiteten til Hæren skal flyttes bort og sør til Rygge.  Her er det 
åpenbart at regjeringen prioriterer spesialstyrker og utenlandsoppdrag framfor 
territorielle områder i eget land, blant annet i nord og særlig Finnmark. 

Sett i lys av at Regjeringen forslår en egen utredning om landstridskreftene, er 
dette også et argument for ikke å røre en så viktig del av Hærens mobilitet før 

  5



alt dette er avklart.  Det er også et tankekors at Forsvaret akkurat har brukt ca. 
600 millioner kroner på å oppruste den tekniske- og forsvarsmessige 
infrastrukturen på helikopterbasen i Bardufoss. 

KrF i Nord-Norge vil så sterkt en kan anmode KrF sin stortingsgruppe om å gå 
inn for at hovedbasen for helikoptere videreføres på Bardufoss. 

      08.08.2016. 

Per-Inge Søreng Annie H. Bakkland       Hermod A. Bakkevold       Ommund Heggheim 
Leder   Medlem     Medlem             Medlem/sekretær 
Troms KrF  Troms KrF     Nordland KrF            Finnmark KrF  

Vedtak i Finnmark KrF: 

Vedtak i Nordland KrF: 

Vedtak i Troms KrF    :  

Troms KrF slutter seg til forsvarsuttalelsen fra KrF i Nord-Norge og Tromsdokumentet som 
KrF står bak gjennom fylkesrådet i Troms. 
Troms KrF mener at forslagene i Tromsdokumentet samsvarer godt med KrFs 
landsmøtevedtak i 2015 der KrF har vedtatt å prioritere økt kapasitet med operative enheter i 
alle tre forsvarsgrener i nordområdene. 
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