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Oslo Høyre mener det haster med å gi et forpliktende signal fra våre myndigheter om at Norge vil 

bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvaret. Oslo Høyre registrerer at NATOs 

vedtak i Wales i 2014, «aim to move towards the 2% guideline within a decade», ikke har ført frem til 

ønsket resultat. Norge bruker ca 1,5 prosent av BNP på forsvaret og mangler som et av få land i NATO 

en plan for å nå målet.  

Russlands invasjon av Ukraina siden 2014 og uttalte ambisjoner om å gjenopprette Sovjet-unionens 

interessesfære, har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen fundamentalt i Europa. Etter 

Russlands okkupasjon av deler av Ukraina i 2014 og fullskala invasjon av landet i 2022, kan det ikke 

lenger være tvil om at det norske forsvaret må styrkes vesentlig for å oppfylle NATO-traktatens 

artikkel 3 hvor det påhviler medlemmene individuelt å ha et forsvar som skal bidra til å oppnå 

traktatens formål om hindre angrep mot medlemslandene. I 2023 er Norge et av svært få NATO-land 

som ikke har en forpliktende plan for å nå to-prosentmålet. Dette er i ferd med å bli en utfordring for 

Norge i NATO. Våre allierte har like klare forventninger til oss som til alle andre NATO-land. Disse 

forventningene vil øke frem mot og i etterkant av sommerens NATO-toppmøte, på bakgrunn av den 

kraftig forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Norge bør slutte opp om en linje der 

forsvarsbudsjettene økes de neste årene. 

Det er avgjørende at arbeidet med å styrke den nasjonale forsvarsevnen vår fortsetter. I 2009-2013, 

under Stoltenberg-regjeringen, hadde statsbudsjettets andel til forsvarsformål en gjennomsnittlig 

årlig realnedgang på -0,8%. I Solberg-regjeringens tid, fra 2013-2021, var det en årlig gjennomsnittlig 

realvekst på 3,7%. I NATO øker nå forventningene om forsvarsbevilgninger også utover to prosent av 

BNP. I perioden 2014-2021 beveget Norge seg gradvis i retning to-prosentmålet. Forsvarsbudsjettet 

økte fra 43 milliarder til 69 milliarder kroner, og vi brukte 2% av BNP i 2020. 

Norge er naboland med Russland og har store arealer som skal forsvares samtidig som befolkningen 

er relativt liten. Det innebærer at Norge, som andre NATO-land, er avhengig av støtte fra NATO-

allierte for å ha den nødvendige forsvarsevnen. Det er ikke i Norges interesse at vi bruker mindre av 

vår verdiskaping på Forsvaret enn hva som gjelder for våre allierte. Det burde være motsatt. Dette 

forholdet forsterkes av at Norge har sterkere statsfinanser relativt sett, enn alle andre land i 

alliansen.  

I 2023 vil Forsvarskommisjonen levere sine vurderinger av hvordan forsvaret skal utvikles videre og 

Forsvarssjefen vil komme med sitt fagmilitære råd. Det er imidlertid åpenbart at forsvaret uavhengig 

av hvilken strategi og plan som vil komme, vil kreve vesentlig større bevilgninger enn gjeldende nivå 

og et langsiktig perspektiv som gjør at en økning i strukturen også følges opp med tilstrekkelige 

driftsmidler. Oslo Høyre mener dette må komme til uttrykk allerede ved behandlingen av Revidert 

nasjonalbudsjett våren 2023 og i senere statsbudsjetter. 

Oslo Høyre vil: 

• At Norge skal bruke minst 2% av BNP på forsvar. 


