
Styrk forsvaret 

Vi har det siste året vært vitner til betydelige endringer i de sikkerhetspolitiske forutsetningene vi har 
kunnet legge til grunn for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk etter den kalde krigen. For første gang 
siden annen verdenskrig har en europeisk stat erobret en del av et naboland på vårt eget kontinent 
med makt. Russlands folkerettsstridige annektering av Krim og aggresjonen mot Ukraina har skapt en 
usikkerhet vi ikke har sett i Europa på flere tiår. 

Vi ser en demonstrert vilje kombinert med en betydelig forbedret russisk evne til bruk av 
militærmakt. Den omfattende militærreformen gjennom de senere år har styrket russisk militær 
evne betydelig og gjort militærmakten til et mer presist verktøy. Beredskapen for styrkene er 
skjerpet og reaksjonstiden kraftig redusert.  

Nordområdene har vært preget av sikkerhetspolitisk stabilitet. Vi ser samtidig en ny dynamikk, blant 
annet forårsaket av klimaendringer, som vil kunne danne grunnlaget for økt økonomisk aktivitet. 
Nordområdene er fortsatt et viktig militærstrategisk område for Russland. Konflikter som oppstår 
andre steder kan også forplante seg i vår retning. Selv om vi ikke i dag ser noen konkret og direkte 
militær trussel mot Norge, har vi over tid sett en tiltagende russisk aktivitet. Det har blitt betydelig 
mer militær aktivitet i Østersjøområdet. Det er merkbart i de baltiske landene, Sverige og Finland. 
Utviklingen her vil også få betydning for oss.  

I sum har disse utviklingstrekkene stor innvirkning på den militære situasjonen i våre nærområder.  

Dagens sikkerhetspolitiske bilde understreker betydningen av NATO for norsk og europeisk sikkerhet. 
Beslutningene fra NATOs toppmøte i september vil bidra til å styrke NATO både som forsvarsallianse 
og som sikkerhetspolitisk aktør. I Wales stod stats- og regjeringssjefene samlet om behovet for å 
styrke Alliansen i det vi ser er et urolig og langt mer uoversiktlig sikkerhetspolitisk landskap.    

NATO besluttet å iverksette en rekke ulike tiltak for å styrke alliansens reaksjonsevne og understreke 
viljen til å forsvare alle medlemslands territorielle integritet. Troverdig avskrekking er nødvendig. 
Dette får også konsekvenser for oss: Alle medlemslandene må nå bidra til å innfri vedtakene fra 
toppmøtet i Wales. 

Det forplikter også Norge. Vi må forvente at det vil bli stilt større krav til Norge om å bidra til egen og 
alliert sikkerhet. 

Oslo Høyres representantskap ber derfor Regjeringen om aktivt å arbeide for å implementere 
vedtakene fra NATOs toppmøte i Wales. Dette må gjøres gjennom konkrete bidrag til NATOs 
styrkestrukturer og tiltakene i Readiness Action Plan, rettet inn mot styrking av evnen til kollektivt 
forsvar, troverdig avskrekking av potensielle motstandere og beroligende tiltak langs NATOs østlige 
grense. Oslo Høyres representantskap mener videre at regjeringen må arbeide for å nå den vedtatte 
ambisjonen om et forsvarsbudsjett på 2 pst av brutto nasjonalprodukt og med 20 pst 
investeringsandel innen ti år. 

Oslo Høyres Representantskap ber derfor den norske regjeringen sørge for at Forsvaret får meget 

god operativ evne til å utføre sine oppgaver gjennom: 

 Utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet 

 Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av 
NATOs kollektive forsvar 



 Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, 
herunder legge til rette for alliert engasjement hvis nødvendig 

 

Enstemmig vedtatt av Oslo Høyres representantskap 27.10.2014 

 
 

 


