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En massiv satsing på Forsvaret 
Å kunne garantere for innbyggernes sikkerhet er statens viktigste oppgave. Forsvaret i Norge er ikke bra nok. I lys av krigen 

i Ukraina og Russlands stadig nye trusler mot nabolandene er det åpenbart at norsk og alliert beredskap og kampkraft må 

styrkes. Norges sentrale posisjon i Nord-Atlanteren fører med seg et ekstra stort ansvar for å holde Russlands nordflåte i 

sjakk ved en større konflikt. Selv om tilliten til det norske forsvaret er høyt i Norge, må vi styrke vår militære troverdighet 

for våre NATO-allierte og mot Russland. Unge Høyre mener at den sikkerhetspolitiske situasjonen krever at norske 

politikere prioriterer å bruke penger på Forsvaret.  

 

Forsvarsevnen trenger økte investeringer 
Forsvaret har helt siden den kalde krigens avslutning blitt nedprioritert og underfinansiert. Selv om Solberg-regjeringen 

økte bevilgningene, er verken investeringsnivået eller driftsbudsjettet til Forsvaret høyt nok. Anskaffelse av militært 

materiell tar lang tid, men materiellet har til gjengjeld lang levetid.  

 

Norge har allerede noen av de beste avdelingene i verden, men de er små. Unge Høyre mener derfor at disse bør styrkes 

og at det må etableres flere, blant annet ved hjelp av flere stridsvogner. Dessuten må hæren styrkes for å ytterligere kunne 

forsvare norske landområder. Det må også gjøres store investeringer i luftvern for å kunne beskytte sivilbefolkningen 

bedre.  

 

Unge Høyre vil: 

• Kraftig øke bevilgningene til Forsvaret og sørge for at Norge når sine NATO-forpliktelser gjennom en forpliktende 

opptrappingsplan for å nå 2 prosentmålet  

• Styrke alle forsvarsgrenene, men først og fremst styrke hæren 

• Investere i nytt luftvern, helikoptre, stridsvogner og langtrekkende presisjonsild  

• Endre Forsvarets struktur slik at den bedre organiserer udisponert personell  

• Standardisere våpenløsninger for overflatestruktur, med hjelp av norsk forsvarsindustri 

 

Personell 
Verneplikten er en viktig del av Forsvarets historie og dets evne til å forsvare landet. I 2015 ble Norge det første landet som 

innførte kjønnslikestilt verneplikt. Det er en viktig verdi at innbyggerne, uavhengig av kjønn, blir definert som stridsdyktige. 

Fremover er det likevel viktig at Norge øker antall vernepliktige og gjør det enklere for eldre å søke seg inn i 

førstegangstjenesten.  

 

Norge har i 2022 om lag 145.000 innbyggere som har fullført førstegangstjenesten, men som ikke er disponert slik at de 

kan benyttes i en beredskapssituasjon. Unge Høyre mener at Forsvaret trenger en bedre plan for hvordan de skal anvende 

mennesker med kompetanse til å delta i sitasjoner der samfunnet trenger dem. Dessuten må utdanningsreformen i 

Forsvaret videreutvikles slik at Forsvaret enklere kan utdanne eget kritisk personell.  

 

Unge Høyre vil: 

• Øke antallet vernepliktige  

• Tillate frivillige å søke seg til sesjon frem til fylt 30 år 

• Styrke Forsvarets evne til å egenhendig utdanne kritisk personell 

• Tillate avdelinger i forsvaret å sette egne opptakskrav for tjenestene.  

 

Cybersikkerhet og etterretning 
Norge blir kontinuerlig utsatt for cyberangrep, og både Russland og Kina har beviselig gått til angrep mot norske 

datasystemer. Norge, som en av verdens fremste stater på arktisk etterretning, besitter informasjon av høy strategisk 

interesse for allierte og motstandere. Får en fremmedmakt tak i denne typen etterretning kan det svekke, ikke bare norsk 

forsvarsevne, men NATOs evne til å utøve totalforsvar. 

 

Unge Høyre vil: 

• Styrke samarbeidet mellom sivile og militære utdanninger innen cybersikkerhet 

• Arbeide for at nasjonalt cybersikkerhetssenter skal bli ledende i Europa på cybersikkerhet 
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• At den geografiske plasseringen av cyberforsvaret først og fremst skal baseres på sikkerhetsvurderinger, og ikke 

andre faktorer som sysselsettingsbehov i kommunene 

• Styrke myndighetenes arbeid mot falske nyheter og desinformasjon fra fremmede makter  

 

I kamp med allierte 
Sverige og Finlands inntog i NATO vil styrke norsk sikkerhet. Dersom Norge skal være NATO i nord, må vi også gjøre plass til 

NATO i nord. USA har allerede fremskutt lagring av materiell tilknyttet Værnes i Trøndelag. Unge Høyre vil styrke alliert 

tilstedeværelse i Norge ved å etablere permanente NATO-baser.  

 

Unge Høyre vil: 

• Være en aktiv NATO-alliert 

• Oppfordre våre allierte til hyppigere øvelser i Norge 

• Etablere NATO-baser i Norge, og øke den militære tilstedeværelsen i Finnmark - både med norske og allierte 

styrker. 

• Sammen med Sverige, Island, Danmark og Finland utvikle en felles kommandostruktur for NATO i nord 

• Inngå samarbeid med Sverige og Finland om gjensidig opprustning lengst nord i landene. 

 

Totalberedskap 
Heimevernet er i dag den viktigste beredskapsfunksjonen i sivilsamfunnet. Selv om Heimevernet både bør styrkes og trenes 

mer og bedre, er det ikke Heimevernet alene som er garantisten for sivilsamfunnets sikkerhet. Unge Høyre mener at det 

bør stilles strengere beredskapskrav til kommunene og næringslivet. Også EU må bli flinkere til å tenke beredskap i sitt 

handelspolitiske arbeid.  

 

Unge Høyre vil: 

• Gi næringslivet plass i det overordnede koordineringsarbeidet i beredskapssituasjoner 

• Stille strengere krav til næringslivet om lagring av kritiske innsatsfaktorer  

• Ha informasjonskampanjer for å bevisstgjøre befolkningen og forberede dem på ulike midler som kan bli tatt i 

bruk mot oss i krise eller konflikt. 

• Bevisstgjøre pressen rundt ulike typer virkemidler som kan bli tatt i bruk under fiendtlige angrep. 

• At Norge skal være en europeisk pådriver for at viktige beredskapsvarer produseres i Europa 

• At Norge skal være en europeisk pådriver for at stadig mer av verdikjeden i beredskapsvarer produseres i Europa 

• At kommunene skal opprette planer for å understøtte militære operasjoner 

• Øke antallet øvelser der Forsvaret samarbeider med det sivile 
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