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Ny langtidsplan for forsvarssektoren – Anmodning om forsvarssjefens tilrådning om 

den videre utviklingen av Forsvaret 

 

Innledning 

Forsvarssjefen (FSJ) er forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver i fred og krig. Han 

skal fremme uavhengige fagmilitære råd og militærfaglige utredninger. Regjeringen anmoder 

om forsvarssjefens råd om den videre utviklingen av Forsvaret og om hvordan de øvrige 

etatene i sektoren best mulig kan understøtte Forsvarets virksomhet. Forsvarssjefens råd vil 

være et viktig innspill til arbeidet med utarbeidelsen av regjeringens langtidsplan for 

forsvarssektoren. Rådet skal være tilgjengelig for regjeringen, Stortinget og offentligheten.  

Dette mandatet beskriver sikkerhets- og forsvarspolitiske rammer og prioriteringer for 

utarbeidelsen av forsvarssjefens råd, peker på prioriterte områder hvor det er behov for 

fagmilitære tilrådninger, og angir tema regjeringen anser som særlig relevante for å 

videreutvikle Forsvaret og forsvarssektoren. 

 

Regjeringen vil kunne komme tilbake til FSJ med en eventuell ytterligere innramming av de 

overordnede politiske målsettingene som ligger til grunn for utarbeidelsen av det fagmilitære 

rådet. Etter fremleggelsen av rådet, og i det videre arbeidet med ny langtidsplan for 

forsvarssektoren er regjeringen avhengig av at FSJ bistår med oppdaterte fagmilitære 

tilrådinger, dersom det blir lagt til grunn nye justerte målsettinger eller veivalg som ligger 

utenfor mandatets nåværende innretning. 

 

Bakgrunn 

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som mål å verne om norsk suverenitet, territoriell 

integritet, våre demokratiske verdier og styresett og vår handlefrihet mot politisk, militært og 

annet press. Regjeringen vil styrke Forsvaret og slutter opp om NATOs to-prosentmål. Norges 

og NATOs fremste strategiske mål er å unngå konflikt. Samtidig er vi beredt på å beskytte og 

forsvare nasjonale og allierte sikkerhetsinteresser om konflikt skulle oppstå. Russlands angrep 

på Ukraina er uakseptabelt og truer europeisk sikkerhet. Krigen har skjerpet skillet mellom et 

liberalt og et autoritært syn på hva som er ønsket verdensorden. Det styrkede samarbeidet 

mellom Russland og Kina forsterker denne polariseringen, og vil påvirke hvordan Russland 

kan utfordre og true norske og allierte interesser.  

 

Vi må være forberedt på at Russlands konfrontasjon med Vesten vil bli langvarig, også utover 

krigen i Ukraina. Russland er i dag svekket diplomatisk, politisk, økonomisk og militært. 

Russland tar store konvensjonelle tap i møte med et Ukraina som har høy kampmoral og 

forsvarsvilje, og som får stadige forsyninger av vestlige våpensystemer. Situasjonen i Ukraina 

er svært dynamisk. Vestlig samhold og støtte vil være avgjørende for at Ukraina kan fortsette 

sin forsvarskamp. På tross av at russisk militærmakt har vært påført omfattende tap er 

handlingsrommet for militær nektelse og avskrekking i våre nærområder fortsatt stort. Denne 

utviklingen bør tillegges vekt når skalerbare tiltak for å styrke den relative forsvarsevnen 

vurderes.  
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Dagens utfordrende sikkerhetspolitiske situasjon medfører at betydningen av alliert samhold, 

evne til troverdig og rask avskrekking og gjennomføring av stabiliserende tiltak har økt. Det 

samme har behovet for planlagt, forberedt og øvet evne til samvirke med allierte styrker, også 

i fredstid. Utviklingen medfører at det vil kreve mer av Norge for å opprettholde innflytelse i 

våre nærområder og for å ivareta egen sikkerhet. Samtidig blir evne til samvirke og alliert 

støtte enda viktigere. Våre allierte vil ha mer omfattende og aktiv tilstedeværelse i våre 

nærområder. Vi må ha bedre evne til å forme, koordinere og delta i slik aktivitet. 

Regjeringens strategi om å bidra til stabilitet i nord gjennom deltakelse i alliert aktivitet er en 

viktig hovedlinje fremover, også med hensyn til prioritering av kapasiteter og evne.  

 

Den teknologiske utviklingen stiller Norge overfor både utfordringer og muligheter. Vi må 

søke å bedre utnytte det teknologiske mulighetsrommet gjennom innovasjon. Bruken av 

sammensatte virkemidler øker, og benyttes for å destabilisere og teste stater i fredstid. 

Klimaendringene vil i årene som kommer påvirke innretningen av Forsvaret på stadig nye 

områder. Det tradisjonelle skillet mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet blir mindre 

tydelig. 

 

Endringene i sikkerhetssituasjonen er ikke tatt tilstrekkelig høyde for i gjeldende langtidsplan. 

Det er derfor nødvendig å styrke Forsvarets egenevne, med den overordnede målsettingen om 

å styrke evnen til avskrekking og forsvar sammen med allierte og partnere. Dette innebærer 

blant annet å styrke territoriell kontroll, reaksjonsevne og evne til tilstedeværelse, spesielt i 

nord, styrke evnen til mottak og samvirke med allierte allerede i fredstid, herunder økt 

samarbeid med Finland og Sverige, styrke utholdenheten og øke beredskapen for krise og 

krig. Vi må utnytte mulighetene for fornyet nordisk samarbeid innenfor rammen av NATO.  

 

Målsettingene og forsvarskonseptet består, men en forverret sikkerhetspolitisk situasjon og 

økt alliert kriseforståelse etter invasjonen av Ukraina gir økt behov for årvåkenhet, beredskap 

og forventninger om større militære bidrag hjemme og ute. 

 

Regjeringen igangsatte en gjennomgang av utfordringer i forsvarssektoren høsten 2021. 

Regjeringens vurdering, beskrevet i Meld. St. 10 (2021–2022), er at den vedtatte 

langtidsplanen la til grunn en for høy samlet risiko i gjennomføringen. Dette skaper 

utfordringer og usikkerhet knyttet til den videre utviklingen av Forsvarets operative evne på 

kort og mellomlang sikt. Dette kommer særlig til syne ved utfordringer knyttet til utvikling og 

innfasing av nye kapabiliteter, evnen til å beholde og tilføre riktig personell og kompetanse, 

og manglende gevinstrealisering. Samtidig mener regjeringen at det er svakheter i 

forsvarssektorens evne til samhandling på tvers, gjennomføringsevne knyttet til investeringer, 

styring og utvikling av IKT og virksomhetsutvikling, styrkestrukturens ytelse, forebyggende 

sikkerhet, reaksjonsevne og utholdenhet, logistisk understøttelse og vedlikehold av nytt og 

eldre materiell. Sektorens arbeid med å frigjøre ressurser gjennom modernisering og 

effektivisering som lagt til grunn i langtidsplanen er betydelig forsinket. Det er igangsatt en 

styringsreform som vil gi tydeligere ansvarsforhold mellom de ulike etatene i sektoren og 

mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret.   

 

Den sikkerhetspolitiske utviklingen utfordrer forsvarssektorens evne til å løse sitt 

samfunnsoppdrag, slik dette er beskrevet i sektorens samfunnsmål og konkretisert gjennom 

forsvarskonseptet, Forsvarets oppgaver med ambisjon og utledede mål for forsvarsevne. Dette 

kommer til uttrykk blant annet gjennom økt behov for tilgjengelighet på personell og materiell 

i strukturen, ut over evnen til umiddelbar krisehåndtering. Forsvarssektoren må også forholde 
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seg til prisøkninger, manglende råvare- og komponenttilgang og endrede rammebetingelser 

for øvrig.  

 

Den svært alvorlige sikkerhetspolitiske utviklingen, kombinert med endrede forutsetninger, 

rammevilkår og status i gjennomføringen av gjeldende langtidsplan har understreket 

betydningen av den samfunnsmessige verdien av Forsvarets virksomhet og effekten av et 

fleksibelt og styrket forsvar som løser sine oppgaver. Endringene i omgivelsene utgjør 

grunnlag for nye prioriteringer for å utnytte de samlede ressursene for å oppnå best mulig 

effekt. Regjeringen legger vekt på å etablere og vedlikeholde balanse i innsatsfaktorene som 

skal utgjøre den samlede forsvarsevnen. Slik kan det tilrettelegges for en bærekraftig utvikling 

av forsvarssektoren som gir mest mulig operativ evne til enhver tid. Innenfor rammen av det 

som er operativt hensiktsmessig bes FSJ i arbeidet med anbefalingene i det fagmilitære rådet å 

se hen til regjeringens distriktspolitiske ambisjoner. Konsekvensene for utviklingen av 

forsvarsstrukturen, som et resultat av de endrede rammebetingelsene, skal vurderes i det 

fagmilitære rådet. 

 

Regjeringens målsettinger for den videre utviklingen av forsvarsektoren og områder 

med særlige behov for fagmilitær tilrådning  

Det norske forsvaret skal ivareta norsk suverenitet, innflytelse og handlingsrom gjennom 

kontinuerlig tilstedeværelse i alle domener i Norge og norske nærområder. Dette må være 

basert på et forsvar der forholdet mellom volum, bredde, robusthet, reaksjonsevne og 

utholdenhet er vurdert og prioritert. Forsvaret må innrettes for avskrekking og forsvar, med 

styrket evne til samvirke nasjonalt og med allierte styrker, både i forsvaret av Norge og i 

forsvaret av våre allierte. Styrket evne til avskrekking og forsvar er viktig for å redusere 

risikoen for faktisk konflikt. Dette innebærer at Norge, innenfor rammen av NATO, må råde 

over relevante og tilstrekkelige maktmidler. FSJ skal identifisere i hvilke domener og innenfor 

hvilke innsatsfaktorer den relative forsvarsevnen kan økes mest. Det skal her sees utover den 

nasjonale egenevnen. Regjeringen legger til grunn at FSJs råd om den videre utviklingen av 

forsvarsevnen utredes innenfor rammen av forsvarskonseptet.  

 

FSJs alternativer og anbefalinger skal legge følgende sentrale målsettinger til grunn for den 

videre utviklingen av forsvarsevnen, og anbefalinger om ulike utviklingsretninger og 

skalerbare tiltak og kapabiliteter skal vurderes opp mot evnen til å ivareta disse: 

 

Evne til kontinuerlig situasjonsforståelse i norske nærområder, med særlig vekt på 

nordområdene  
Forsvaret av Norge er en kontinuerlig og helhetlig aktivitet hver dag for vern om norsk 

sikkerhet og norske sikkerhetsinteresser. Forsvaret bidrar til dette gjennom relevant militær 

tilstedeværelse i prioriterte områder og i alle domener. Forsvaret må også fremover ha evne til 

tidsriktig og tilstrekkelig territoriell tilstedeværelse for å kunne utøve overvåkning og 

informasjonsinnhenting, episode- og krisehåndtering, suverenitetshevdelse og 

myndighetsutøvelse, kontraterroroppdrag, luftmilitær beredskap samt støtte opp under 

samfunnssikkerheten. I lys av endrede krav til robusthet, fleksibilitet og kapasitet til 

kontinuerlige operasjoner i nord vil det være viktig å styrke den nasjonale egenevnen, og øke 

tilgjengelighet og utholdenhet i strukturen. Bemanning, vedlikehold, tilgang til reservedeler 

og annen understøttelse er vesentlige elementer som må tilpasses et økt operasjonstempo. 

Tilfredsstillende EBA og tilgang til gode skyte- og øvingsfelt (SØF) er videre et fundament 

for militær aktivitet. FSJ bes gi råd om ulike ambisjonsnivåer for kapasitet og evne til å 

ivareta tilstedeværelse og innflytelse over egen sikkerhet i våre nærområder gjennom god 

situasjonsforståelse, herunder ved koordinering av og deltakelse i allierte aktiviteter. 
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Motvirke konflikt gjennom å bidra til troverdig avskrekking og beroligelse basert på 

integrert samvirke med allierte  
Et endret sikkerhetspolitisk landskap krever videre at Forsvaret har en tilfredsstillende 

reaksjons- og beredskapsevne, særlig med hensyn til klartider, og materiell- og 

forsyningsberedskap for økt utholdenhet i krise og krig. Dette er vesentlig for vår evne til å 

bidra til avskrekking, sammen med allierte og innenfor rammen av NATO. Utviklingen av 

Norges forsvarsevne må sees i sammenheng med NATOs forventninger til medlemslandene, 

strategier og konsepter, og hva vi kan forvente av militær støtte fra NATO og allierte. Det er 

følgelig viktig at vurderingene reflekterer behovet for samvirke med nære allierte. Denne 

samlede evnen må vurderes og veies opp mot kampkraften til en motstander. 

 

Et tettere alliansesamarbeid må fungere i fredstid. Det er da norske styrker kan trene, øve og 

operere, først og fremst for å bidra til å troverdig avskrekking og unngå at konflikter oppstår, 

men også forberede seg på hvordan Forsvaret skal operere sammen med allierte i krise og 

krig. Sikkerhetssituasjonen tilsier at slik aktivitet blir viktigere nå og i tiden som kommer. 

Regjeringen ber om råd om områder hvor FSJ ser muligheter for å styrke evnen til samvirke i 

fred, krise og krig. Bilateralt samarbeid med nære allierte er en viktig del av den allierte 

dimensjonen i forsvaret av Norge. FSJ bes gi råd om hvordan Forsvaret kan styrke evnen til 

samvirke med relevante styrker fra USA og Storbritannia, og andre sentrale allierte. For å 

sikre innflytelse på allierte aktiviteter i nord i fredstid må Norge ha tilgjengelige styrker, 

tilstrekkelig evne til understøttelse og planleggingskapasitet for å sikre tilstrekkelig 

påvirkningskraft gjennom rollen som deltakende rådgiver.  

 

Over tid gjennomføre fellesoperasjoner i krise og krig i en alliert ramme for å forsvare 

Norge og allierte 

Forsvaret av norsk territorium vil involvere NATO allerede i den innledende fasen og skal 

kunne gjennomføres som integrerte allierte fellesoperasjoner over tid, ledet av NATO. 

Forsvarsforpliktelsen er gjensidig, og Norge må også kunne bidra med styrker til kollektivt 

forsvar av allierte. Evne til mottak, understøttelse og fremføring av forsterkninger i fred, krise 

og krig blir viktigere i årene som kommer. FSJ bes gi råd om hvordan Forsvaret kan styrke 

samvirket med NATOs kommandostruktur og allierte planverk. 

 

Finland og Sverige i NATO 

Finsk og svensk medlemskap i NATO vil være et viktig bidrag til forsvaret av Norge, i tråd 

med Norges langsiktige interesser. Samtidig må Forsvaret ha en planlagt, forberedt, trent og 

øvet evne til å gjennomføre fellesoperasjoner i en alliert ramme for å bidra til forsvaret av 

hele det nordiske området. Med et samlet Norden i NATO vil dette, sammen med allierte 

forsterkninger ha strategisk betydning for NATO, Norge, Finland og Sverige. FSJ bes gi råd 

om hvordan et samlet Norden i NATO kan styrke norsk og nordisk forsvarsevne. 

 

Evne til å motta, understøtte og fremføre allierte forsterkninger  
For regjeringen er det viktig å styrke evnen og infrastrukturen til å ta imot og understøtte våre 

allierte, også i fredstid. FSJ bes gi råd om hvordan evne til mottak, understøttelse og 

fremføring av allierte forsterkninger kan bedres innenfor rammen av totalforsvaret. Norges 

evne til mottak av allierte forsterkninger kan ikke lenger anses som et nasjonalt eller bilateralt 

anliggende, men vil også være avgjørende for sikkerheten til våre nye nordiske allierte. 
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Bidra til at NATO forblir en sterk og troverdig allianse  

NATO vektlegger i økende grad tilgjengelighet, reaksjonsevne, utholdenhet og volum. Denne 

utviklingen må antas å prege alliert tenkning og planlegging i årene som kommer, og kravene 

til enkeltallierte vil bli skjerpet. Norge vil møte forventninger om økt innsats nasjonalt og 

internasjonalt i større styrkeforband, forventninger om å nærme seg NATOs to-prosentmål, og 

forventninger om økte bidrag med relevante kapabiliteter. FSJs råd om den videre utviklingen 

av forsvarsstrukturen skal se hen til NATOs kapabilitetsmål for Norge, og gi råd om hvordan 

Norge skal kunne stille substansielle styrkebidrag til NATOs kollektive avskrekkings- og 

forsvarsevne.  

 

Bemanne forsvarssektoren med tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til rett tid  
Beredskapsklare avdelinger med kompetent personell er en forutsetning for at forsvaret skal 

kunne løse sitt oppdrag. FSJs anbefalinger skal se på innretning, prioritering og balansering av 

personell- og kompetansedimensjonen opp mot dagens og fremtidens sikkerhetssituasjon, 

kompetansekrav og rammebetingelser. FSJ bes gi råd om konkrete tiltak på personell- og 

kompetanseområdet som på kort og lang sikt vil styrke reaksjonsevnen og utholdenheten til 

Forsvaret. 

 

Motstå påvirkning fra sammensatte trusler, herunder bidra til å redusere det norske 

samfunnets sårbarhet mot slike trusler  

Forsvaret skal både ha evne til å håndtere sammensatte trusler mot egen sektor, og kunne 

bidra til bredere håndtering på tvers av sektorer. Forebyggende sikkerhet, etterretning og 

situasjonsforståelse blir viktigere i årene som kommer. Regjeringen vil forbedre den samlede 

nasjonale situasjonsforståelsen for å kunne se trusler og hendelser i ulike sektorer i 

sammenheng. 

 

Videreutvikle totalforsvaret 
Regjeringen vil utvikle det sivil-militære samarbeidet slik at sårbarheter på tvers av stats- og 

samfunnssikkerhet reduseres. Betydningen av motstandsdyktighet i samfunnet for samlet 

forsvarsevne har økt. FSJ bes gi råd om hvordan Forsvaret kan bidra til bedre helhetlig og 

tverrsektoriell situasjonsforståelse av sammensatte trusler sammen med relevante etater på 

tvers av sektorer, og anbefale tiltak for å forsvare våre nasjonale sikkerhetsinteresser mot slike 

trusler. FSJ bes også vurdere hvordan videreutviklingen av totalforsvaret vil kunne stille nye 

krav til sivil støtte til Forsvaret ved mottak, understøttelse og fremføring av forsterkninger i 

fred, krise og krig, og om det er andre tiltak som anbefales for å styrke totalforsvaret og 

motstandsdyktigheten i samfunnet.  

 

Kontinuerlig innovasjon i tråd med sikkerhetspolitisk og teknologisk utvikling. Forbedring 

og effektivisering   

En sterk nasjonal egenevne forutsetter blant annet evne til samvirke og evne til å nyttiggjøre 

seg av eksisterende og nye teknologier. FSJ skal gi råd som ser sammenheng mellom 

tilgjengelige ressurser, nye teknologiske muligheter, organisasjonsformer og samvirke på 

tvers av plattformer, våpenarter, forsvarsgrener og samfunnssektorer, konseptuelt og på andre 

måter. FSJ bes vurdere og gi konkrete råd om hvordan sektoren i større grad skal drive 

kontinuerlig innovasjon og konseptutvikling. Det må identifiseres tiltak for å realisere allerede 

vedtatte effektiviseringsplaner, samt områder med ytterligere potensiale for effektivisering ut 

over vedtatte planer. Gitt forventet utvikling i det budsjettmessige handlingsrommet fremover, 

slik det fremgår av perspektivmeldingen, vil det være avgjørende at forsvarssektoren 

gjennomfører vedtatte effektiviseringstiltak og identifiserer nye effektiviseringstiltak.  
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Dette for å styrke forsvarsevnen direkte og for å oppnå forbedring og effektivisering i den 

hensikt å kunne realisere gevinster og finansiere fremtidige planer. 

 

En bærekraftig videreutvikling av forsvarssektoren  

Forsvaret vil påvirkes både av de direkte truslene fra klimaendringene og indirekte av 

konsekvenser som vil kunne oppstå som følge av vårt ansvar og forpliktelser knyttet til en 

null-utslippsvisjon. Forsvarssektoren må i økende grad forberede seg på at både trusselbildet i 

bred forstand og operativ virksomhet vil påvirkes av klimaendringer og nødvendige 

miljøhensyn, og jobbe aktivt med risikoreduserende tiltak. FSJ skal gjennom utarbeidelsen av 

sitt råd hensynta en bærekraftig videreutvikling langs de tre hoveddimensjonene av FNs 

bærekraftsmål: økonomi, klima og miljø, og sosiale forhold.   

 

Rammer for utarbeidelsen av det fagmilitære rådet: 

1. FSJ bes som en del av sitt råd, i tråd med utredningsinstruksen og innenfor rammen av 

forsvarskonseptet, om å utrede anbefalinger om skalerbare tiltak og prioriteringer som 

ivaretar følgende utviklingsretninger:  

- en utviklingsretning med et bevilgningsnivå lavere enn forutsatt i vedtatt 

langtidsplan. 

- en utviklingsretning som tar utgangspunkt i gjeldende langtidsplan med tilhørende 

økonomiske planrammer, inkludert Stortingets vedtak med tilhørende økonomiske 

konsekvenser, jf. Prop. 14 S (2020–2021) og Innst. 87 S (2020–2021). 

- en utviklingsretning som, i lys av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon, anbefaler 

prioriterte tiltak for en ytterligere skalerbar styrking av forsvarssektoren på kort og 

lengre sikt. FSJ bes synliggjøre ulike nivåer for slik styrking ut over gjeldende 

økonomiske opptrappingsplan.  

 

FSJ bes om å synliggjøre for hvert av alternativene han fremmer, hvor robuste eller sårbare de 

enkelte prioriteringene er for eventuelle endringer i sentrale rammebetingelser, og i den 

forbindelse skissere risiko knyttet til tidspunkt for beslutning om de enkelte prioriteringene. 

 

2. Som en del av det fagmilitære rådet bes FSJ peke på tiltak for å realisere allerede 

vedtatte effektiviseringsplaner, samt områder med ytterligere potensiale for 

effektivisering ut over vedtatte planer.  

 

Utarbeidelse  

Utarbeidelsen av FSJs fagmilitære råd skal ledes av FSJ og foregå som en integrert del av 

langtidsplanprosessen i Forsvarsdepartementet, i tråd med grunnprinsippene for den vedtatte 

ledelsesmodellen. FSJ bes involvere arbeidstakerorganisasjonene (ATO) på en hensiktsmessig 

måte i tråd med gjeldende regelverk. FSJ står fritt til å trekke på ressurser hos FD, Forsvarets 

forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarsbygg (FB) etter behov, i tråd 

med sin koordinerende rolle. Samtidig skal FSJ sørge for at Forsvaret etablerer tilstrekkelig 

varig kapasitet og kompetanse til å videreføre innsikten i forutsetningsbildet fra arbeidet med 

FMR inn i det etterfølgende arbeidet med LTP, og senere i implementeringen av de politiske 

beslutningene.  

 

FSJs råd skal kunne nyttes som grunnlag i arbeidet med neste langtidsplan for 

forsvarssektoren. Rådet skal ta utgangspunkt i gjeldende langtidsplan med tilhørende 

økonomiske planrammer (Prop. 14 S (2020–2021)), inkludert etterfølgende forlik i Stortinget 

og oppdaterte kostnadsberegninger, og regjeringens stortingsmelding Prioriterte endringer, 
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status og tiltak i forsvarssektoren (Meld. St. 10 (2021–2022)). Utgangspunktet for alle 

økonomiske beregninger skal være saldert budsjett for 2023, og alle tiltak skal følgelig kunne 

relateres til dette budsjettet. I tillegg skal FSJ vurdere en videreutvikling av Forsvarets 

organisasjon og struktur, der ressursbruk optimeres sett mot videreutviklingen av 

forsvarsevne, og med en skalerbar tilnærming. Foreslåtte tiltak skal rangeres, og hvert tiltak 

skal kostnadsberegnes på innsatsfaktornivå og tilordnes kapittel og post i et helhetlig 

sektorperspektiv. Anbefalingene i rådet skal ta hensyn til realistisk og faktisk omsetningsevne 

i forsvarssektoren for alle innsatsfaktorer.  

 

Helhetlig og etterprøvbar dokumentasjon skal følge de anbefalinger og tiltak som fremmes i 

det fagmilitære rådet. Det må med utgangspunkt i den sikkerhetspolitiske situasjonen legges 

til grunn et tidsperspektiv som tar høyde for utfordringer og utviklingstrekk på kort og 

mellomlang sikt i de nærmeste årene og i en helhetlig ramme frem til 2032, samtidig som det 

tas høyde for den videre utviklingen av forsvarsstrukturen også på lengre sikt. Forsvarets 

ulike strukturelementer skal gi gjensidig forsterkende effekt innenfor de til enhver tid 

gjeldende økonomiske rammer.  

 

Det fagmilitære rådet er forventet å anbefale reelle og prioriterte handlingsvalg for hvordan 

Forsvaret på en best mulig måte kan ivareta sine dimensjonerende oppgaver med ambisjon. 

Eventuelle avvik mellom ambisjonsnivået og Forsvarets evne til å løse dette skal synliggjøres. 

Helheten av de anbefalingene som utarbeides må være tilstrekkelig fleksible til å kunne 

håndtere at rammebetingelsene endres. 

 

Andre sentrale prosesser 

Regjeringen har nedsatt en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Deres 

anbefalinger vil tillegges vekt i den videre utviklingen av sektoren. Underveis i utarbeidelsen 

av FSJ råd vil det være hensiktsmessig at det ved behov etableres en gjensidig dialog mellom 

disse tilstøtende prosessene med sikte på å informere det samlede utredningsarbeidet. I tillegg 

er Nasjonal sikkerhetsmyndighet i gang med å utarbeide et sikkerhetsfaglig råd for perioden 

2025–2028, hvor relevante deler knyttet til forsvarssektoren og sivil-militære avhengigheter 

bør hensyntas i arbeidet med FSJ fagmilitære råd. 

 

Fremlegging 

FSJs fagmilitære råd skal offentliggjøres. I denne forbindelse skal det også utarbeides en 

versjon av rådet på engelsk. Jeg ber om at rådet foreligger innen 31. mai 2023.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 
 

Bjørn Arild Gram 

 


