
Forslag tll talepunkte血standspersonell Karl Johan f毎under og etter StyrkHV demonstragivnen foran Stortlnget 5.

SePtember 2017

Av.　Nordan Helland

Denne dagen antas stands-PerSOnellet描li konfrontert av demonstranter og perkt engasterte forsvarsvenner som er

sterkt kritisk批egJeIlngenS forsvarspolltlkk. En del/mange av dlSSe Vll lkke steme H卿re uansett・ men nOen Vll

kans均e konkludere med “Hrtyre tross alt”.

Man v冊olig mnepd巌nder om rasering av Forsvaret・ nedlegglng aV kapaslteteI SOm SjthemeVernet・ kystkorvettene,

H耕ens helikoptere pa Bardufoss, Andoya flystaeyon og kutt i kapasiteter som Heimevernet (7000 soldater)・

ubatvapenet (fro 6 tl1 4), kampflyvapenet何a 72 ti1 52) og sulteforlng l utsettelse av加nrelSingen av Haren.

Talepunkter som bor forberedes

l. Fra “styrt avvikling》 til “forsiktig optimisme》 Vi overtok i november 2013 et forsvar som var

ratnet p紅ot tll tross for at forsvars叩fen allerede i 2OO6 beskrev bud垂ttsitua$onen som enくくStyrt

avv皿ng≫ aV Forsvaret. Na - etter 4 dr med Hoyre i regjering - Sler forsvars料efen at “det er grunn til

forsiktig optlmisme》

2. Fra rodgronne realreduksjoner til bl計bla realvekst i forsvarsbevilgningene工de rodgronnes

forslag tll statsbud匂ett for 2014 1a forsvarsbev獲lgningene pa 43 mrd kr. Na - 1 2017 - er

forsvarsbev11gningene pa 52 mrd kr. @kningen p狂mrd kr over 4 ar tilsvarer 21 % nominelt og na:r

1 1 % reelt. Forsvaret har g細fra realreduk?joner til realvekst i forsvarsbevilgnlngene.

3. Vi skal over fra det gamle Forsvaret tiI de( nye Forsvaret. I 2013 0VertOk vi et gammelt forsvar.

Gamle jagerfly, ga叫e ubater, ga血e overvaknmgSfly, ga巾e stndsvogner, gammelt arti喜leri etc・ I

ti11egg var H耕en uten luftvem (!) og v缶e mest mOdeme krigsfanrtyer - fregattene - 1a ved kal, Pa

gnlnn aV mangel pa reservedeler og vedllkehold. Na seller fregattene iglen’luftvem er bestilt’de

forste nye kampflyene lander pa norsk JOrd i november・ nye ubater er bestilt・ nye mantlme

overvakningsfly med kapasitet tll a bekjempe ub釦er er bestilt, nye Og OPPgraderte CV90

kampvogner er 'J!nder innfasmg i H鍵rem Straks恵dndutrednユngen er ferdig star亡kcrcns givrlge

materiell og tunge vapensystemer for tur.

4. Minst 180 mrd kr MER til Forsvaret i arene som kommer: I de rのdgromes forslag til

langtldsplan for For§Varet SOm ble lagt frem i 2O12, Var det ENGEN friske penger til Forsvaret. I

langtidsplanen fra dagens regjering som ble lagt frem 1 2O16, er det lagt im 180 mrd kr MER til

Forsvaret, enn i den planen de r匂dgronne etterlot seg, Og for forste gang er det tatt hoyde for den

《forsvarsspesifikke kostnadsveksten》. I tillegg har Heyres landsmote vedtatt紅rappe bevilgningene

ytterllgere OPP mOt 2% av BNP.

5. Trenden er snudd - fortsatt langt frem til at Forsvaret er “klar側strid》: Hoyre har kalt

SnuOPeraSjonen for Forsvaret “et historisk l狂". Dette har provosert mange, Selv om det er §ant. Vi

har nemllg OgSa Sagt at det er et l(狙fra et histonsk lavt niva. Forsvarsbud鋤ettetS andel av BNP var 1

2013 p急l,43 %臆NÅ - ener 4 dr med Hrtyre l regjering - er BNP-andelen kommet opp p急l,61 %

Trenden er snudd, Vi er pa rett vei, men det er fortsatt langt frem til at Forsvaret er “klar til stnd”

6. Det er forskjell pa VEDTAK og BEVILGNIGNER! De rodgrのnne vedtok i 2O12 a opprettholde

SjOhelmeVemet Og en HV-Struktuェpa 45.000 soldater, men bevilget aldn pengene til det. Da Hoyre

OVertOk forsvarsdepartmentet var SjoheimeVemet a11erede de facto nedlagt (uten ressur§er). Etter

forsvars?jefens fagmlit鍵re rad i 2015, gikk regjermgen inn for a avvikle SJOhelmeVemet.

HelmeVemet hadde ikke oknomi tll a utruste og trene mer enn 38.000 soldater. Forsvars匂efen

foresIo en HV-Struktur pa 33.000, men regjeringen gikk im for a opprettho喜de en struktur pa 38.000

(inkludert 3.OOO i innsatsstyrkene).

7　Be11-helikopteme pa Bardufo§§ 1egges i炊e ned - de flyttes til Rygge og skal stotte speslalstyrkene

Og beredskapstroppen i tilfelle terroraksjoner. DISSe helikopteme er uansett for sma til anytte storre

H鍵r-Styrker l Nord-Norge. Andoya flysta?jon legges ned, men nye Og mOdemeれystasjon er

opprettet pa @rlandet og §kal opprettes pa Evenes.


