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Norges Offisersforbund – Høringsnotat – FMR 2015 

1 Bakgrunn 

Norges Offisersforbund viser til oversendt utkast til Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) 15 den 2. 
september 2015.  Dette skriv ivaretar vårt skriftlige innspill i forkant av denne høringen. Samtidig vil våre 
kommentarer kunne bli gitt utfyllende med basis i informasjon som blir gitt i selve høringen. 

2 Prosess 

Norges Offisersforbund (NOF) viser til at under prosessen med FMR har det vært gjennomført jevnlige 
informasjonsmøter/diskusjonsmøter både på nivå 1 og nivå 2, samt at det har vært gjennomført drøftinger 
av FMR på nivå 2 og nivå 1. Dette er positivt.  

NOF vil likevel fremholde at prosessen ikke har vært tilfredsstillende iht HA/TA, ved at det ifm lokal 
drøfting har vært brudd på både informasjonsplikten, manglende involvering på berørt/underliggende nivå 
og at tiden har vært for knapp, gitt sakens kompleksitet. Videre er det meget beklagelig at de foreslåtte 
endringer ikke er vurdert iht kriterier i HA/TA, og tallgrunnlag ikke er gjort tilgjengelig for 
organisasjonene. NOF forutsetter dette blir gjort, når det endelige rådet foreligger. 

Vi er videre kjente med at har forslagets realiteter har vært endret underveis i drøftingene, både på nivå 2 
og nivå 1. Dette er også beklagelig, da det gjør det vanskelig å forholde seg til de konkrete forslag.  

3 De overordnede rammer 

NOF viser til FMR kapitel 2 og 3 som angir de overordnede rammefaktorer og grunnlaget for forsvarets 
utvikling.  

NOF vil særlig fremheve: 

• Den endrede geopolitiske situasjon i Europa, som påvirker både våre egne nærområder og hele 
NATO sin situasjon. 
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• Viktigheten av den ”forsvarsspesifikke kostnadsvekst”, som gjør det helt påkrevd at 
alliansepartnernes forsvarsbudsjett gis en forankring mot BNP, og med en målsetning om 2 
prosents andel. Denne målsetning må også gjelde Norge fullt ut.  

• NOF slutter seg til de fem dimensjonerende oppgaver for forsvaret, og deres interne 
prioritering.  

 

4 Økonomiske forutsetninger 

NOF viser til «rammeskrivets» økonomiske rammeforutsetninger. Videre til en FFI- rapports analyse av 
disse sett opp mot NATO-målsetningen om at Forsvarsbudsjettet bør utgjøre 2 prosent av BNP. 

NOF viser videre til rapportens omtale av den «forsvarsspesifikke kostnadsvekst» i pkt 2.4, og i tidligere 
LTP omtalt som «den særskilte fordyrelse av forsvarsmateriell». 

For at en nasjon skal evne å opprettholde en forsvarsstruktur over tid, er det en helt elementær 
forutsetning at forsvarsbudsjettene må kompenseres utover tradisjonell prisvekst/deflator, for å 
kompensere for denne effekten. Dette er årsaken til at NATO i lang tid har vedtatt målsetninger om at 
forsvarsbudsjettene bør være knyttet opp mot utviklingen i/andel av BNP.  Således er det meget 
bekymringsverdig at både «rammeskrivet» og uttalelser fra ledende politikere i Regjeringen sår tvil om 
Norge står bak denne målsetningen.  

Vi anbefaler FSJ å vektlegge dette forhold ytterligere fokus i det videre FMR-arbeidet.  

5 Grunnlaget for forsvaret utvikling 

5.1 Ny teknologi 

NOF konstaterer at flere av de anbefalinger som er gitt i den operative strukturen, er gitt med anbefaling 
om innfasing av ny teknologi. Videre konstaterer vi at flere av disse teknologiene ikke er prøvd ut i fullskala 
i operasjoner i våre områder. Således kan det ikke slåes fast med sikkerhet de foreslåtte endringene fullt ut 
vil ivareta de operative behov på like god måte. På generelt grunnlag vil vi derfor tilrå en fremdriftsplan 
hvor ny teknologi fases fullt inn, før dagens teknologi utfases. F.eks kan nevnes, at det ikke virker 
hensiktsmessig å utfase SHV før satellitt og drone-teknologi er faktisk tatt i bruk, og viser evne til 24/7-
overvåkning. 

5.2 Interneffektivisering 

NOF viser til rapportens omtale av interneffektivisering og til «McKinsey»-rapporten. NOF har forståelse 
for av Forsvaret bør ha et kontinuerlig fokus på effektivisering av Forsvarssektoren. Samtidig viser vi til at 
Forsvaret har tatt ut betydelig gevinster de siste 15 årene, og at potensialet nå er betydelig redusert. Videre 
til at kostnadene ved å iverksette nye tiltak, ofte vil være betydelig og gi kostnader for den operative 
driften.  

Vår bestemte oppfatning er at McKinsey-rapporten gir en betydelig overvurdering av foreliggende 
potensial, og rapporten også har betydelig underkommunisering av de negative sidene av de foreslåtte 
tiltakene.  Sålede vil vi anbefale årlige effektiviseringsmål under den tidligere målsetning og 0.5 %, og med 
en klar forutsetning om effektiviseringsgevinster må forbli i etaten.  

5.3 Baser 

NOF viser til rapportens ambisjon om å konsentrere aktiviteten på færre baser og lokalisasjoner. I den 
sammenheng vil vi vise til flere av forslagene medfører å flytte aktivitet fra eksisterende lokasjoner/baser 



 

 

til baser som tidligere er «lagt ned». En slik eksersis fremstår lite hensiktsmessig, da det både generer 
etableringskostnader og saneringskostnader. Det skal således være betydelige operative eller driftsmessige 
gevinster før slike tiltak kan forsvares. I denne sammenheng vil vi fremheve at de ulike basevalg bør være 
hensiktsmessig i et langsiktig perspektiv, bevare/øke stridsevnen og at de baser som forlates, faktisk kan 
legges ned.  

5.4 Ledelser, støtte og administrasjon 

NOFs viser til rapportens ambisjon om betydelig kutt innen for ledelse, støtte og administrasjon (LSA) og 
organisering av Forsvaret. Isolert sett er det lett å være enig i en ambisjon om reduserte kostnader til 
administrasjon til fordel for operativ virksomhet. Samtidig er LSA-funksjoner en dyd av nødvendighet for å 
sikre driften av operativ virksomhet, inklusive ivaretakelse ulike administrative krav. Videre viser vi til at 
også på 2000-tallet var en sentralisering av administrative oppgaver. Med en følge effekt om redusert 
kontroll og oversikt for lokale sjefer. Vi forutsetter at de tiltak som ligger innenfor LSA underlegges 
ordinære prosesser mtp omstilling, kvalitetssikring og medvirkning før de iverksettes. Vi vil også uttrykke 
betydelig skepsis til skissene for en fremtidig «forsvarsstab» uten underliggende BRA. Dette omfanget kan 
fremstå som vanskelig å få til å fungere optimalt.  

5.5 Kompetanse og utdanning 

Under punktet “Personell og kompetanse» er vår vurdering at det er de forutsetninger og ambisjoner 
knyttet til OMT (Prop 111 LS) som er gjengitt i rapporten. Samtidig viser vi til at FMR legger opp til en 
kostnadsreduksjon innenfor det samlede området utdanning. Vi viser til at en basis forutsetning for OMT er 
etablering av egen utdanningsordning for OR-korpset. Et tilbud som i dag, i all hovedsak, ikke er etablert. Vi 
anser etablering av eget utdanningstilbud for OR-korpset som særdeles viktig. Det fremstår uklart om det i 
FMR er økonomisk rom for denne etableringen. Det fremstår også lite hensiktsmessig med redusert fokus 
på utdanning, samtidig som teknologiske og operative forhold tilsier en et økt behov kompetanse i 
forsvaret. 

5.6 Samfunnssikkerhet og totalberedskap 

NOF viser til rapportens omtale av totalforsvaret og samfunnssikkerheten. På dette området er vi uenig 
med Forsvarssjefen, og mener at hensynet til den samlede totalberedskapen bør være dimensjonerende på 
enkelte områder. Slike områder kan være Heimevernet, Kystvakt, redningstjeneste og annen 
helikopterkapasitet, mv. I et samfunnsperspektiv kan det være hensiktsmessig å legge et oppdrag til 
Forsvaret, selv om det nødvendigvis ikke er understøttelse av rapportens dimensjonerende hovedoppgave.   

5.7 Alliert mottak 

Rapportens punkt 3.2 beskriver oppbygningen av det norske terskelforsvaret. Alliert støtte er en av basis 
forutsetningen i forsvaret av Norge. Således er evne til mottak av alliert støtte en helt avgjørende kapasitet 
for det norske forsvaret. Denne basisen må således påvirke valg innenfor både den operative strukturen, og 
innenfor EBA. I denne sammenheng viser vil til St.prp nr.77 (2005-2006) som legger rammer for de 
forpliktelser Norge har for alliert mottak. Vi er videre kjent med at denne kapasiteten har vært under 
verifikasjon i det siste, og at det ikke er forhold som tilsier en redusert kapasitet på området. 

6 Kommentarer til de enkelte forslagene – anbefalt struktur 

6.1 Hæren 

Vi er positiv til de foreslåtte styrkingene i Finnmark og etablering av kampluftvernet. Videre mener vi det 
er positivt at de vurderte kuttene i Garden ikke blir anbefalt og at antall vervede opprettholdes. 

Vår største bekymring er knyttet til omvæpningen av hhv TmBn og 2Bn. Selv om vi kan ha en forståelse for 
de operative argumenter, vil tiltaket medføre meget betydelig økonomiske kostnader og betydelig risiko for 
omfattende kompetansetap ved implementering. Vi stiller også oss spørrende til om tiltaket er operativt 



 

 

tvingende å gjennomføre. Og vi viser til at regionfelt Østlandet er spesialtilpasset trening og øving i en 
mekanisert avdeling. Og at øvrige aktivitet i Østerdalen er basert på tilstedeværelse av en slik avdeling.  

Vi er også tvilende til om den foreslåtte oppsplitting av FKL er hensiktsmessig. Vi kan ikke se det er noen av 
oppdragene til FKL skal termineres, således blir spørsmålet hva som er hensiktsmessig organisering. 
Således må enhver omstilling medføre betydelig gevinster, før kostnader ved omstilling kan forsvares. Vi er 
videre meget kritisk til at rådet medfører nedleggelse av den dedikerte helikopterstøtte til Hæren. Vi kan 
ikke se at tiltaket kan erstattes av andre kapasiteter på en god måte, og vi viser til at de aller fleste andre 
NATO-land har en slik kapasitet.  

6.2 HV 

Vi er betydelig bekymret for de foreslåtte kutt innenfor Heimevernet. Det foreslåtte kuttet innenfor 
områdestrukturen vil i betydelig grad redusere Heimevernets evne til å være landsdekkende, og betydelig 
svekket evne til å være en bærebjelke i samfunnets totalberedskap. Vi kan ikke se at argumentasjon om 
redusert antall objekter som trenger beskyttelse, har tilstrekkelig grunnlag, snarere tvert imot. 
Nedleggelsen av HV 11 vil medføre et stort geografisk område uten daglig tilstedeværelse av 
distriktspersonell, og dette vil betydelig svekke de sivil-militære samarbeidet i området. I forhold til SHV 
mener vi at FSJ ikke har et realistisk alternativ til ivaretakelse av dagens oppdragsportefølje for SHV, 
herunder overvåkning, kontroller og sjøfronts sikring av objekt. Når det gjelder hhv HVUB og HV-skolen er 
vi tvilende til de operative effekter, og særlig om kostnadene ved relokalisering forsvaret tiltaket operativt 
sett. Vi stiller også spørsmål ved om HV oppdrag med understøttelse av alliert mottak er gitt tilstrekkelig 
oppmerksomhet og prioritering.  

6.3 Sjøforsvaret 

Vi støtter utviklingen av MCM-kapasiteten til en container og mobil løsning. Samtidig er vår tilbakemelding 
at dette krever transport kapasitet til å flytte alle 5 team separat, og med egnede transport midler/fartøy. 
Bruk av Reine-klassen fremstår ikke som egnede plattformer. På dette området bør det forhånds rekvireres 
offshore supply-fartøy (PSV/AHTS) til dette oppdraget. Vi støtter ikke forslaget om flytting og 
omorganisering av Kystvaktledelsen, og oppsplitting av operativ og administrasjon ledelse og 
understøttelse. Dette vil i betydelig grad svekke både ledelse og kontroll av kystvakten til det daglig, og 
kystvaktens «fristilling» fra de ordinære forsvar. Noe som har vært et bærende prinsipp helt siden 
etablering, og stadfestet i Lov om Kystvakt. Vi kan heller ikke se at kystvaktens oppdragsportefølje og 
operasjonsområder tilsier en reduksjon i fartøysstruktur fra 15 til 13 fartøyer. Snarere er behovet økt, ved 
større operasjonsområder og økt trafikk i disse. Når det gjelder nedleggelse av KJK/TBS mener vi at 
forslaget ikke fullt ut anerkjenner den oppdaterte oppdragsportefølje for enheten. Videre at rådet ikke 
fremviser realistiske alternativer til å ivareta dette oppdraget. Blant annet vil evne til å understøtte allierte 
landgangsoperasjoner på norsk territorium bli betydelig svekket. Noen som igjen er essensielt i det totale 
forsvarskonsept. Vi er videre skeptisk til nedleggelse av Kystradar Nord, med henvisning til at behovet skal 
ivaretas av ulike flygende enheter. Dette vil definitivt ikke gi en 24/7/365-dekning, og dette oppdraget vil 
kunne bli nedprioritert til fordel for andre oppdrag. En slik nedleggelse uten fullverdig erstatning, vil gi en 
betydelig svekkelse av den løpende overvåkning og kontroll i vårt eget område, og vil igjen utgjøre både 
risiko og redusert evne til å lede egne innsatsstyrker. Til slutt på dette punkt, vil vi også advare mot en 
oppfatning at innfasing av F-35 med JSM, vil evne og erstatte kapasiteten til Korvettene.  

6.4  Luftforsvaret  

Vi er positiv til forslaget om videreføring av GIL på Rygge, all den stund kostnadene ved den vedtatte 
flytting langt overskrider de forutsetningene som lå til grunn for vedtaket. Videre er vi positive til at 
innfasing av ulike ubemannende systemer i Luftforsvaret, og mener det vil bidra til en samlet bedre 
oppdragsløsning. Samtidig vil vi som nevnt ovenfor fraråde en tilnærming til at definerte oppdrag skal løses 
basert på en teknologi som ikke fullt ut er prøvd i både område, scenario og kondisjoner som vi opererer 
under. Vi er positiv til oppgradering av radarkjeden.  



 

 

Vi er meget skeptisk til at dagens MPA (P3C-Orion) er foreslått erstattet av nye mindre ISR-fly. Dette mener 
vi ikke fullt ut erkjenner viktigheten av dagens P3C samlede oppdragsportefølje, og den strategiske 
betydning dette har for Norge. Vider mener vi at det avgjørende å bevare vår egen evne til område-ASW, og 
at dette ikke kan ivaretas av fregatt/NH-90/UVB på en tilfredsstillende måte. Den SAR kapasitet som P3C i 
dag ivaretar, er også viktig for samfunnssikkerheten.  

Som tidligere nevnt er vi kritisk til at helikopter støtten til Hæren ikke videreføres, og vi mener det er en 
avgjørende kapasitet i hær-operasjoner. Videre viser vi til forslaget om flytting av dagens aktivitet på Kjevik 
til Værnes. I den sammenhengen viser vi til at aktiviteten at særlig den tekniske utdanningen er av vital 
betydning for Luftforsvaret, og at en slik flytting vil medføre betydelig risiko og økonomiske kostnader. Vi 
kan ikke se at de langsiktige gevinster forsvarliggjør slike kostnader og risiko. I denne sammenheng viser til 
at det nå, i tråd med gjeldende LTP, er etablert en felles ledelse av Luftforsvarets helikopterskvadroner på 
Bardufoss. EBA-investering er iverksatt og pågår. Således mener vi at en ny omorganisering vil medføre 
både risiko og kostander, og usikkerhet om fremtidig driftskostnader. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved 
om de operative gevinster forsvarer dette forslaget.  

6.5 FS 

Vi er skeptiske til at forslaget medfører en ytterligere svekkelse/fjerning av permanent tilstedeværelse av 
FS-avdelinger i Nord-Norge. Vi mener at denne tilstedeværelsen bør bevares, og snarere økes.  

6.6 FLO  

På dette punkt vil vi innledningsvis henvise til pkt 2.2-endret forsvars- og sikkerhetspolitisk situasjon som 
sier «for å møte denne utviklingen trenger vi økt beredskap, kortere reaksjonstid og endret operativ evne», 
samt til de innledende analyser ifm FMR arbeidet, hvor det ble påpekt et klart behov for å styrke evnen til 
samtidig styrke oppbygging.  

Vi kan ikke se at de foreslåtte tiltak innen logistikk og FLO legger til rette for en slik helt påkrevd styrking 
av evnen til samtidig styrkeoppbygging, snarer tvert imot. 

Videre viser vi det de skisserte modeller for organisering av de nevnte funksjoner, hvor rådet tar til ordet 
for større bruk av «sivilie leverandører» til å løse dette oppdrag. Vi har to hovedinnsigelser til dette. Først 
ved at vi ikke kan se at det er godtgjort at det økonomisk gir gevinst å gjennomføre en slik «out-sourcing». 
Dernest mener vi at slike løsninger ikke gir tilstrekkelig operasjonssikkerhet, og sikkerhet for at tjenesten 
utføres i en tilspisset situasjon. Logistikk er et område hvor man ikke kan tillate seg å feile, i situasjon hvor 
hurtig innsats er påkrevd.  

6.7 Forsvarets musikk 

Vi viser til at rådet anbefaler en betydelig reduksjon innenfor Forsvarets musikk. Videre viser vi til St.meld 
33 (2008-2009) «Kultur å forsvare» som gir en bred beskrivelse av mål og hensikt med Forsvarets musikk. 
Vi kan ikke se at forutsetningene for St.meld 33 er vesentlig endret, og finner det på denne bakgrunn 
beklagelig at rådet anbefaler en slik reduksjon, uten at det er tilrettelagt for en bredere diskusjon om 
forsvars musikkens roller både i Forsvaret og samfunnet som helhet.  Etter vår oppfatning har forsvarets 
musikk en viktig rolle både i oppdraget for Forsvaret, og som en del av den samlede kulturpolitikk i Norge. 
Vi anbefaler derfor at endringene avventes til det er gjort en bredere analyse og debatt av musikkens 
oppdrag og oppgaver.  

Vi viser videre til at den foreslåtte samlokalisering i hovedstadsområdet til et felles korps, vil medføre 
betydelig kostnader til investering i EBA, samt øke reisekostnadene samlet sett. EBA kostnadene er 
konservativt vurdert til min 500 mill kr.  



 

 

6.8 Cyber 

Vi er skeptiske til forslaget om å legge ned/omorganisering NOBLE. Avdelingen er relativt sett liten og med 
lave kostnader, men samtidig meget viktig i den teknologiske utvikling av Forsvaret. Det fremstår som 
unødvendig å skape usikkerhet for den videre driften.  

6.9 Satsningsområder   

Vi viser til Forsvarssjefen anbefalinger på dette området. Vi støtter disse prioriteringene, og mener det er 
essensielt at Regjeringen innarbeider disse inn som tiltak i kommende Langtidsplan. 

7 Økonomitilpasset forsvaret 

NOF viser til at rådet beskriver en løsning som er tilpasset de økonomiske rammer gitt i rammeskrivet 
(bane 2). Vi nøyer oss med å konstatere at dette forslaget medføre betydelig og omfattende kutt, og at 
løsningen er vurdert som ikke tilfredsstillende i forhold til Forsvarets definerte oppgaver. På denne 
bakgrunn vil vi på det sterkeste fraråde dette alternativ som utgangspunkt for kommende langtidsplan.  

8 Avslutning 

Norges Offisersforbund anbefaler FMIN og Regjeringen å ta utgangspunkt i FSJ anbefaling. Samtidig mener 
vi det er helt påkrevd at det innarbeides en ytterligere styrking i tråd med både FSJ og våre ovenforstående 
anbefalinger.  

Økonomisk forventer vi at fallet i forsvarsbudsjettet andel av BNP stoppes, og mener Regjeringen må starte 
arbeidet å øke mot 2 % av BNP i planperioden. 

 

Med hilsen 

 

Torbjørn Bongo 
Nestleder 


