La Forsvaret prioritere Forsvar!
Vedtatt på Oslo Unge Høyres Representantskap 27. november 2019
NATO vedtok på sitt toppmøte i Wales i 2014 at alle medlemsland skulle
ta sikte på å bevege seg mot 2% eller mer av BNP til Forsvar i 2024.
Dette skjedde kort tid etter Russlands aktivitet på Krim. Behovet for at
alliansen skal bruke mer på forsvar og sikkerhet er der fortsatt i dag.
Våren 2020 kommer det en ny langtidsplan(LTP) for Forsvaret. Før
regjeringen kan legge frem en endelig LTP for Stortinget, kom
Forsvarssjefen med sitt fagmilitære råd(FMR) i oktober. Det fagmilitære
rådet er et innspill til hva slags militær struktur som best sikrer Norge.
Innstilligen fra FMR var ”alternativ A”. Alternativ A er i følge FMR det
eneste som oppnår alle NATOs kapabilitetsmål og det eneste som kan
forsvare hele Norge, både til lands, til vanns, i luftrommet og i
cyberspace.
Et dilemma man står ovenfor er fremtiden til avdelinger som ikke
nødvendigvis produserer så mye kvantitativ kampkraft, men allikevel har
en stor kulturell verdi for Norge og Forsvaret.
I Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) er det blant annet fem
musikkorps. Signalmusikk har ikke hatt noen stor taktisk militær nytte på
mange år. De fører allikevel med seg lange kulturtradisjoner. 3.
Gardekompani inkluderer f.eks. flere tropper som har blitt en synlig og
viktig del av norsk kultur. Forsvaret svekkes uten disse, tross at det kan
være vanskelig å få øye på i en moderne strid.
Det er ikke bare Forsvaret som burde se nytten i å verne om slike
enheter, men alle som er opptatt av å bevare kultur og tradisjoner. Når
man skal vedta en ny LTP, burde militære ledere slippe å prioritere vekk
mer ressurser til øving og utstyr for å verne om disse avdelingene i sine

innspill. Skal man oppnå dette må Forsvarets budsjettsituasjon styrkes,
og enheter av særlig kulturell verdi vernes.
Oslo Unge Høyre vil
•

Følge forsvarssjefens innstilling på alternativ A i FMR, og sikre
troverdig forsvarsevne.

•

Verne om enheter med særlig kulturell verdi, og gi Forsvaret
tilstrekkelig med ressurser for å opprettholde disse.

•

Ikke telle enheter med særlig kulturell verdi med i Norges 2% mål

