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Norges sikkerhetspolitiske og strategiske stilling
Viktige trender og permanente trekk

• Russlands adferd i Ukraina alvorlig – men ikke overraskende

– Gammel-russisk nasjonalisme, gjenreising av imperiet

– Uttrykk for frykt og svakhet snarere enn styrke

– Bekrefter grunnforutsetningen bak norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

• Større usikkerhet om USAs fremtidige rolle i Europa

– Sterkt engasjement i øyeblikket – større usikkerhet på sikt

– Vil kreve større innsats av europeerne selv

• Revisjonistiske makters bruk av irregulære maktmidler

– Russlands og Kinas oppfatning av sameksistens med Vesten

– Konvensjonell vs sammensatt trussel

• Norsk allianseavhengighet uendret

– Det norske forsvarets strategiske funksjon er å utløse artikkel 5

– Norsk allianseavhengighet en avhengighet av USA

• Regionalisering av europeisk sikkerhet

– Stater med genuine strategiske fellesinteresser søker sammen

– Oppmyking av svensk og finsk alliansefrihet
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Forsvarspolitisk avveining nr 1
Sannsynlighet vs konsekvens i trusselspekteret
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Forsvarets dimensjonerende 

rolle og funksjon:

• Etablere en utvetydig 

stridssituasjon som utløser 

NATOs artikkel 5



Forsvarspolitisk avveining nr 2
Tilrettelegging for forsterkninger vs nasjonal kapasitet

• Målestokken for norsk allianseavhengighet er 

styrkeasymmetrien med Russland,

• Påvirkes ikke av marginale forbedringer av norsk 

forsvarsstruktur,

• Fremtidig kritisk forsvarspolitisk avveining

– Forbedring av nasjonal forsvarsevne vs tilrettelegging for 

amerikansk hjelp,

• Tilrettelegging for amerikansk hjelp krever tiltak som ikke gir 

forsvarsevne i seg selv,

• Forverrer konsekvensene dersom hjelpen likevel ikke 

kommer,

• Men: Jo svakere tilrettelegging

– dess tidligere må vi be om forsterkninger

– dess lavere effekt vil de ha.

Tilrettelegging,

alliert bistand

Nasjonal evne

• Kommer ikke forsterkningene, gjør det bare en forbigående forskjell hvilken nasjonale 

forsvarsevne vi har.

http://lewis.armscontrolwonk.com/files/2014/03/PHL03_MLRS_2.jpg


RUSS-

LAND

FINLAND

Forsvarspolitisk avveining nr 3
Strategisk ambisjonsnivå og operasjonskonsept i Finnmark

• Gitt dagens begrensede 

trussel, hva er en nødvendig 

og tilstrekkelig stridssituasjon 

i Finnmark for å utløse 

Alliansens artikkel 5?

• Varslingstid et spørsmål om 

timer eller høyst døgn

• Dagens konsept en 

kontrollambisjon – holde 

territorium – bygget opp 

rundt Hærens mekaniserte 

brigade

• Alternativet å redusere den 

strategiske ambisjonen til 

nektelse – påføre angriperen 

tap – ved hjelp av moderne 

sensorer og våpen 

SVERIGE

?
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