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1 

Det er en gammel læresetning i sikkerhetspolitikken at dersom en ønsker å bevare freden, bør en 2 

forberede seg på krig. Siden slutten på den kalde krigen har det norske forsvaret og 3 

beredskapsevnen vært preget av neglekt, og det er kun nylig Forsvaret startet en gradvis 4 

gjenoppbygning. Konflikten i Ukraina har vist oss at vi er avhengige av en sterk forsvarsallianse 5 

og å bygge opp en høy forsvarsvilje blant folket. Samtidig som vi samtrener med våre allierte er 6 

det viktig at vi opprettholder den tradisjonelle rollen som samtalefasilitator mellom ulike parter i 7 

konflikter. 8 

 9 

Akershus Unge Høyre vil: 10 

● Støtte finsk og svensk NATO-medlemskap 11 

● Oppfordre våre allierte til hyppigere øvelser i Norge 12 

● Øke antallet øvelser der Forsvaret samarbeidet med det sivile 13 

● Hyppigere teste den militær-sivile beredskapen 14 

● At kommunene skal opprette planer for å understøtte militære operasjoner 15 

● Videreføre Norges rolle som fredsmegler mellom stridende parter 16 

● Tillate våre nærmeste allierte å etablere permanente baser i Norge 17 

 18 

19 

Forsvarets viktigste ressurs er mennesker. Flere århundre med militærhistorie viser oss at godt 20 

trente og samøvde styrker er de som presterer best. Derfor er det viktig at personellet forblir i det 21 

militære systemet lengre. I dag er det mange som fullfører førstegangstjeneste, men ikke får 22 

muligheten til å verve seg. Samtidig er det store hull i de ulike avdelingene fordi ansatte slutter, det 23 

utdannes ikke mange nok kvalifisert til stillingene eller på grunn av funksjonelt fravær. En utvidelse 24 

av verneplikten gjør at vi får flere med lang erfaring, i tillegg til at de ulike kontinentene vil ha flere 25 

å lære fra. Å skape flere insentiver for å tjenestegjøre og verve seg vil gjøre det mer attraktivt å bli 26 
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i Forsvaret, noe som er kritisk for å skape den dybdekompetansen de ulike avdelingene er 27 

avhengig av.  28 

 29 

Akershus Unge Høyre vil: 30 

● Utvide verneplikten til 3 år 31 

● Øke antallet vernepliktige 32 

● Tillate frivillige å søke seg til sesjon frem til fylt 25 år 33 

● At det skal være flere muligheter til å tjenestegjøre lengre enn ett år 34 

● Bevilge mer penger til utdanning, trening og øving 35 

● Opprette flere profesjonelle avdelinger 36 

● Komme opp med flere ordninger som øker ståtid for ansatt personell 37 

● Beholde studiepoeng for førstegangstjeneste og utrede nye ordninger som gjør det mer 38 

attraktivt å gjennomføre førstegangstjenesten 39 

● Øke andelen studieplasser, for å utdanne flere spesialister, befal og offiserer 40 

● Etablere flere militære studier som kan være relevante for en senere sivil karriere 41 

● Løse problemene med funksjonelt fravær 42 

● Øke kunnskapen om Forsvaret blant VGS-elever.  43 

 44 

45 

Forsvarssjefen ga regjeringen i 2019 et fagmilitært råd for hvordan han mente Forsvaret burde 46 

utvikle seg. Langtidsplanen for Forsvaret ble møtt av fagmiljøet med svært stor skuffelse. I en 47 

periode der vi ser større tegn til konflikt er det viktig at vi investerer mer i moderne materiell. På 48 

samme tid er det svært mye materiell som begynner å bli gammelt, og bør skiftes ut. Dette skjer 49 

allerede, men bør foregå fortere.  50 

 51 

Akershus Unge Høyre vil: 52 

● At langtidsplanene skal bygge på Forsvarssjefens Fagmilitære råd alternativ A 53 

● Bevilge 2% av BNP på Forsvar innen 2024 54 

● Ha som mål å bevilge 3% av BNP til Forsvaret innen 2034 55 

● Styrke Cyberforsvaret 56 

● Fortsette å utvikle Nordic Combat Uniform sammen med de andre nordiske landene 57 

● Starte en utskifting av svært gammelt materiell 58 
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● Forbedre boforhold i militære garnisoner 59 

● Gi mer ressurser til SAR-operasjoner. 60 

 61 


