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Vi lever i en usikker verden. 
 
Pandemien, terrorhendelser, krigen i Ukraina og annet har vist oss at vi er forholdsvis 
dårlig forberedt på det uventede. Man kan aldri forberede seg på alt, men Høyre 
Studenter mener konsekvensen av denne erkjennelsen må være en betydelig 
beredskapssatsning.  
 
En slik satsning må være gjennomgripende. Ikke bare innenfor forvars- og 
sikkerhetspolitikken, men innenfor alle relevante samfunnsområder.  
 
En start ville være en ærlig og helhetlig gjennomgang gjennom Kongerikets samlede 
beredskapsstyrke, evne til selvforsvar og reelle forsvarsstyrke.    
 
Eksempelvis mener Høyre Studenter at totalitære regimer som Kina og Russland ikke bør 
aksepteres som eiere av norske naturressurser, strategisk eiendom og/eller kritisk 
infrastruktur. Slikt eierskap bør som utgangspunkt være norsk, med en unntaksvis åpning 
for alliert eierskap.  
 
Videre bør Norge fortsette å investere i sitt NATO-medlemskap.  
 
Vi må investere mer i forsvar, sikkerhet og beredskap, øve mer med våre allierte, samt 
kjøre flere øvelser på norsk jord. Som en start må to-prosentmålet innfris så raskt som 
overhodet mulig, og deretter erstattes av et nytt tre-prosentmål, blant annet for å 
imøtekomme fagmilitære råd.  
 
Forsvarssjefens anbefalinger må være utgangspunktet for satsningen.  
 
Høyres Studenter vil: 

• Fremheve, tydeliggjøre og vektlegge sikkerhetspolitiske hensyn mer på alle 
samfunnsområder. 

• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av norsk beredskap med sikte på å styrke 
både planverk og de operative tjenester.   

• Av sikkerhetspolitiske hensyn som klar hovedregel kun tillate norsk og alliert 
eierskap til norske naturressurser, strategisk viktig eiendom og infrastruktur. 

• At Norge skal forbli et stabilt, sentralt og aktivt NATO-medlem. 



• Styrke sitt engasjement i NATO ytterligere ved å videreutvikle og forsterke det 
militære samarbeidet med utvalgte allierte land som USA, Storbritannia, Tyskland, 
Nederland og Frankrike.  

• Sikre økt fokus på samordning av systemer og materiell blant NATO-allierte.  
• Sterkt øke Norges og NATOs militære tilstedeværelse i nord. 
• At norske marinebaser og flybaser i størst mulig grad skal være tilgjengelig for 

besøk på kort varsel av allierte fartøy og fly. 
• Sørge for at Norge oppfyller sine lovnader om å bruke to prosent av BNP på forsvar 

så fort som mulig, for deretter å oppjustere ambisjonen til en gradvis opptrapping 
til tre prosent.  

• Bevare verneplikten. 
• Støtte Ukraina med materiell og økonomisk støtte så lenge krigen og krisen pågår. 
• Sikre økt alliert trening i Norge og samtrening med norske avdelinger. 
• Sikre at minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet blir viet til 

forsvarsinvesteringer.  
• At salg av kritisk infrastruktur som forsvarsanlegg og eiendommer sterkt 

begrenses for å sikre potensielle fremtidige behov. 
 


