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Stortingets Utenriks- og forsvarskomite 

 

         Dato: 14. oktober 2021 

 

Norges Forsvarsforening (NFF) stiller seg i all hovedsak bak Prop. 1 S (2021-2022) som 

følger opp forpliktelsene i, og finansieringen av, den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret 

(LTP). 

• NFF vil påpeke viktigheten av at omdisponeringer som gjøres har sin begrunnelse i 

Forsvarssjefens militærfaglige anbefalinger og har et rasjonale i styrket kampkraft og 

operativ evne. 

• Operativ evne gjennom reaksjonsevne, beredskap, kampkraft og utholdenhet er 

viktigst. 

• Det er ønskelig at Forsvarets kapasiteter styrkes, men eventuelle påplussinger må 

samtidig finansieres tilsvarende. 

• Det er positivt at planlagte investeringer nå finansieres som planlagt i LTP. NFF er 

imidlertid av den oppfatning at særlig to områder skyves for langt ut i tid, nemlig  

(1) behovet for en kraftig styrking av luftvernet; både i volum og kapasitet, og (2) 

anskaffelse av dedikerte helikoptre til Hæren og Spesialstyrkene. 

• NFF mener også at det er viktig å finne en snarlig retning på utviklingen av 

Sjøforsvarets fremtidige kapasiteter. 

• Det er ikke en del av Prop. 1, men NFF mener det er på sin plass å fremheve at en 

flytting av noen få Bell helikoptre fra Rygge ikke vil løse et problem for Hæren, men 

skape et nytt problem for Forsvaret, og en økt risiko for redusert kontra-terror 

beredskap for Norge. 

• Regjeringen vil nedsette en Forsvarskommisjon innen utgangen av 2022. NFF vil 

mane til en viss forsiktighet i å inngå nye, store og forpliktende investeringer i 

materiell som muligens ikke vil finne sin plass i en endret forsvarsstruktur. 

Målet med NFFs arbeid er å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og 

fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en 

god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap. Viktig for NFFs arbeid er å styrke 

befolkningens forsvarsvilje og motstandskraft. Dette gjøres gjennom å motivere, spre 

kunnskap, skape debatt og en forståelse for at det vi har er verdifullt. Vi søker å skape 

entusiasme, vilje til forsvar og en vilje til motstandskraft – både praktisk og mentalt. 

Forsvarsvilje gir forsvarsevne! Det er Totalforsvaret med alle sine elementer, robuste 

demokratiske institusjoner og en opplyst og motstandsdyktig befolkning, som utgjør den 

totale Norges totale motstandskraft. Uten befolkningens motstandsevne og -vilje, minker 

forståelsen for å bruke ressurser på trygghetsarbeid samtidig som at avstanden til de utøvende 

ledd øker. 

Stats- og samfunnssikkerhet er ikke noe en nasjon uten videre har. Den må etableres og 

kontinuerlig vedlikeholdes og moderniseres. Det er et arbeid som ikke har en ende. Særlig i 
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lys av at Norge over lang tid og flere generasjoner har vært begunstiget med fred og 

kontinuerlig fremgang og vekst. 

Det er mange utfordringer å ta tak i. Bl.a. utsettes vi nå i større grad for falske nyheter, 

desinformasjon og forsøk på splittelser i demokratiske land. Det vil ikke først og fremst være 

tekniske installasjoner og verktøy som imøtegår dette, men en innsiktsfull og bevisst 

befolkning med tillit til våre institusjoner. 

NFF er overrasket over at FDs tilskudd til oss og øvrige frivillige, forsvarsrelaterte 

organisasjoner er redusert med nærmere 20% fra 2021 til 2022. Formålet med støtten er å 

stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og 

forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter opp under Forsvarets mål og 

prioriteringer. 

Dette skjer for året 2022, som regjeringen har erklært som Frivillighetens år, og som det heter 

fra regjeringen: Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Denne 

reduksjonen skjer etter to år med pandemi, hvor bl.a organisasjonslivet har ligget dypt nede. 

Den forespeilede støtten for neste år bringer NFF flere år tilbake i kapasitet, og vil få store 

konsekvenser for arbeidet. 

Frivillighet inneholder mye gratis arbeid, entusiasme og tapt fritid. Det er likevel 

ressurskrevende. Mange tjenester må kjøpes. En landsomfattende organisasjon driver ikke seg 

selv og det kreves administrasjon, tilrettelegging og koordinering. Det arbeides på mange 

nivåer, lokalt, regionalt og nasjonalt – mot fagmiljøer, mot politikere og ledere i samfunnet. 

Norges Forsvarsforening mener at den kraftige reduksjonen av tilskudd for 2022 gjennom 

«Forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet» er uheldig og at 

den bør revurderes. 

Norges Forsvarsforening ser frem til å utdype punktene i høring den 28. oktober. 

Vennlig hilsen 

Norges Forsvarsforening 

 
Knut H. Hamre 

Generalsekretær 

 

 


