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DETTE ER HEFTE NR. 2 AV FIRE.

F ORORD

Disse heftene er en del av studiesirkelopplegget " Politisk Militærtjeneste ",
som er beregnet på de som er villige til
å arbeide aktivt politisk i Forsvaret og
som innser nødvendigheten av en grundig
skolering på forhånd. Opplegget kan også
med endel modifikasjoner benyttes til
sirkler inne i Forsvaret.
For å gjøre litteraturheftene "fleksible"
og praktisk anvendelige, er de delt opp
i fire hefter. Dette er praktisk for de
grupper som har forandret på visse deler
av opplegget p.g.a. politisk uenighet
eller alternativt syn på god litteratur.
Heftene er satt sammen av utk/ipp i kopier og lignende fra original-litteratur.
Trykk-kvaliteten er derfor noe varierende, men det skulle være leselig, og
det er det viktigste. Utseendet er en
luksus vi må sette til side for effektivitet i studiearbeidet.
Lykke til.
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HVORFOR IT FORSVAR?
Forsvaret er hos oss i aller egentligste forstand et forsvar. Vi kan bare
tenke oss at det blir satt inn i kamp hvis landet blir overfalt, hvis noen
med voldsmakt truer vår frihet, vår selvstendighet, vår fred.
Ingen nordmann ved sine fulle fem ville noensinne drømme om at vi
skulle gi til angrep på noe folk. Vi har ingen ønskemål som kan oppfylles ved angrepskrig, ingenting å vinne, ingenting å hevne. Vi vil ikke
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annet enn å leve og arbeide i fred og frihet. Vi vet at krig er en umålelig
ulykke, for vårt som for andre land. Ja, i vår tid ville den kanskje
bli den siste katastrofe i menneskets historie.
De fleste statsme6 er vel også — i skyggen av A-bomben o H-bomben
ke lenger
— klar over det. En storkrig der alle våpen blir satt inn, e
noe brukbart middel til løsning av stridsspørsmål mellom f ene.
Når det likevel eksisterer en militær trusel, og en krigsfare, slik at alle
land holder sitt forsvar i orden og mange ruster kraftig opp, er det
særlig av to grunner:
For det første kan en angriper-stat som handler raskt og hensynsløst,
håpe å nå visse Y
' 'riål ved en begrenset krig, en lynsnar kuppaksjon mot et
mindre område og med begrenset innsats av våpen. På den måten kan
angriperen stille andre makter overfor en fullbyrdet kjennsgjerning,
slik at de må begynne krig hvis de vil endre den. Gjennomføres tilstrekkelig mange slike aksjoner, kan det til slutt forrykke maktforholdene i
verden. Det er ikke minst små, militært svake land som er utsatt for
slike overfall, — ¥sto mer jo svakere deres forsvar er. Ser angriperstaten det slik at aksjonen byr på liten risiko, og er det sannsynlig at
angrepet kan gjennomføres før noen rekker å hindre det, kan fristelsen
bli for stor. .
'For det andre: Hvis det ikke eksisterer noen maktbalanse, Lis en angriperstat blir helt overmektig, er det ikke en gang nedvenditt for den å
bruke væpnet makt for å få sin vilje. Da kan alene treselen om krig
være nok til å fremtvinge underkastelse, fordi enhver tanke på motstand
er håpløs. Og selv om den militære overlegenhet bare skulle være tilsynelatende, kan det være farlig nok hvis angriperen mener seg sikker
på en lett seier — og forregner seg. Da «snubler man inn i krigen•.
Enkelte fordømmer selve maktbalansen, og mener at rustninger i seg selv
fører til krig. Det er ganske enkelt ' ke riktig. Historien o
ser det. Det
av de fleste kriger i de siste hundre
styske krig, den russisk- .
følge
med China,
om fordi
`viet/'
ett seier At
•
d
-:
:jør ikke tragedien
er ør..-- -an
gang på
resu
•--.--;:
". %1". ---'- ø
mindre.
til konflikt mellom folkene.
Rustningene er ikke
landene fører til at de ruste.Det er omvend
mot hve
Ihr-terrorbalanseiP'som
lansen
Selvs4t den væpnede fred, a
vi i da taler om, med henblikk p ato åpnene — på ingen måte noen
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4.6

al Nedrustning, gjensidig; under
ønsk tilst - nd.' Vi_ må alle ,
kontroll,
med‘1,bibehbld
av likevekten på et EVert trinn.
,betryg e
det
ikke
ei,oppnåelig,
sl
lense vi lever i en verden med
' Men \så
voldsomme 'sPenninger mellom folke.. med gjensidig angst og avgrunnshensynsløst tar seg selv til
' dyp rni";11Ittt-, i en verden 1.'1'v« diktemee ►
krigs'rette — så lenge virker ralktbalansen stabiliserende og dermed
forebyggende.
Noen sier at hvis en nekter g re motstand og bare underkaster seg,
kan det ikke bli krig, og krig er ven mon. alt annet.
Ise og undertrykkelse er noe
Vi mi ikke 'glemme at erobring, der
bare .en menneskealder siden.
for
bnn
annet og langt mer i våre dager
Det er ikke lenger spørsmål om i sky.* en grense litt fram, å erobre
eller vinne tilbake en landsdel, en kolo;ii eller noe slikt — og ellers la
det tapende folk i fred. Konfliktene er blitt en slags «politiske religionskrige•. Det er samfunnssystemer og livssyn som står uforsonlig overfor
hverandre, i kamp på liv og død: Diktatur mot demokrati, tyranni mot
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frihet og rettssikkerhet. Et nederlag i en slik kamp betyr å bli utlevert
til den totale undertrykkelse, til et voldsherredømme som griper inn i
alle livets forhold og tar strupetak på hvert enkelt menneske.
I og med utviklingen av den moderne hersketeknikk vil et nederlag også
være så å si uopprettelig. Det, vil ikke som tidligere, være muligheter
for å ta kampen opp igjen og kaste åket av etter noen år, eller årtier.
Alt taler for at de nye maktforhold vil vare ved'gjennom generasjoner,
kanskje i århundrer. I vår tid er det også teknisk mulig å utslette en
hel nasjon som viser seg gjenstridig, ved 'massedeportasjoner og massehenrettelser. Vi kaller det folkemord.
I den totale krigs tidsalder lir det dessuten ingen sikkerhet for fred å
underkaste seg. Med det ville vi ikke bare velge trellekår, men bli lenket
til erobrerens krigsvogn og måtte tjene ham. Han ville hensynsløst
tvinge oss til arbeid og annen innsats for krigføringen — mot våra venner
og forbundsfeller.
Den som ikke vil bære egne våpen, vil måtte lære 'å bære andres.
Det er dessuten ikke noen løsning å erklære seg nøytral, å ville stå
utenfor striden; det kunne jo ellers synes å være en nærliggende utvei
for et lite og fredelig fOlk. Det er bare ikke det lille folk Som bestemmer; det er stormaktenes regjeringer og generalstaber. Vi -- og mange
andre nasjoner — fikk føle det under den annen verdenskrig.
Selv ville vi ikke noe heller enn å få være i fred, og vi prøvde å opptre
så upartisk som mulig, likt overfor begge maktgrupper. Men fra krigens
første måned forberedte de stridende parter et kappløp mot vårt område, fordi det var militærgeografisk viktig. Det er det også i dag, sannsynligvis i enda høyere grad. Og det er storpoUtikkens og krigens harde
lov: Hvis det oppstår et maktpolitisk tomrom, et »militært vakuum»,
vil en stormakt — eller helst flere — stå på spranget for å fyll e det. Har
de ikke annen grunn, har de iallfall denne: Frykten for at den annen
part har planer om å slå til.
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Derfor gjelder det å komme ham i forkjøpet. Ds.i er t3 sverre ikke et
folks vilje til nøytralitet eller ønske om fred som er avgjørende. Det er
spørsmålet hva stormaktene finner mak,:poiit:sk eller militært hensiktsmessig, ut fra iskalde overveielser om hva som tjerf.r deres interesser.
Skal vi gjøre oss til en viljeløs brikke i dette fpiii, eller slr ,r,1
hva
vi evner for å bli medbestemmende over vår egen skjebne, M ,int annet
i spørsmålet: Hvilken av partene skal våre krefter settes inn for? Den
vi evner for å bli medbestemmende over vår egen skjebne, blant annet
Undertiden møter en også den innvending: Hva kan det nytte at vi
anstrenger css o6 bygge opp et forsvar, når vi er så små og står sl
'vergeløse overfor de moderne stormakter og deres fryktelige krigsmaskiner?
Innvendingen hadde vært på sin plass hvis vi hadde stått alene ansikt
til ansikt med en supermakt. Men vi gjø:. ikke det. Vi er med i en allianse hvis grunnsetning er solidaritet: Én for alle Jg alle for En. Nettopp
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på grunn av den maktbalanse som er skapt, vil det være begrenset hva
en mulig angriper kan sette inn på vår front. Hans maktmidler er nemlig
ikke ubegrensede, og det er mange frontavsnitt som skal dekkes.
Vi skal selvsagt ikke i sorgløst overmot føre oss selv bak lyset når det
gjelder omfanget av den trusel vi kan komme til å stå overfor. Men
vi skal heller ikke overvurdere motstanderen. Også han vil ha sine
vansker og problemer, også han må spare på sine krefter og nøye beregne
hvilken innsats det vil kreve å nå et gunstig resultat. Bare én ting er
sikkert: Jo svakere et avsnitt av fronten er, desto mer sannsynlig er
det at en angriper vil sette inn sitt støt akkurat der. Omvendt vil en
kraftanstrengelse fra den truedes side kunne bli av stor, kanskje avgjørende betydning når det står og vipper, når angriperen finner at risiko
og vinning veier noenlunde jevnt.
I 1940 var vårt forsvar langt svakere og vår beredskap langt ringere
enn i dag. Men selv den gang gikk så å si alle Hitlers generaler mot
hans plan om å overfalle Norge. De mente utfallet var for usikkert.
Nazi-Tyskland kunne risikere uforholdsmessig store tap, enda Hitlers
krigsmaskin var så knusende overlegen ikke bare våre styrker, men også
vestmaktenes. Når han gjennomførte sin plan likevel, var det fordi han
satte sin lit til at det var mulig å overrumple oss fullstendig. Angrepet
var så dristig og ville komme så uventet at Hitler regnet med å kunne
«ta oss på senga». Dessuten trodde han ikke vi ville bite fra oss; han
hadde fått det inntrykk at vi hverken hadde vilje eller evne til å forsvare oss. Og enda selve overrumplingen lyktes, var angriperen flere
ganger i kritiske situasjoner.
Vi må kunne regne med at det ikke skulle så meget til fra vår side
i form av økt beredskap, bedre våpen, større militær dyktighet og
innsatsvilje, før Hitler-Tysklands angrep på Norge hadde slått feil. Og
hva som er viktigere enda: Overfallet var kanskje uteblitt helt hvis det
hadde vært klart på forhånd at
vi kunne og ville forsvare oss
mot de 12 000 mann som gjennomførte kuppet og satte seg
fast her 9. april. Som det var,
ble resultatet fem års okkupa1
sjon, med hensynsløs undertrykkelse og tap av mer enn
10 000 norske liv.
Et forhold som i den senere tid
har skapt økt interesse for de
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små staters forsvar, er den større vekt man nå legger på de såkalte konvensjonelle styrker, dvs. de som bare har vanlige stridsmidler, ikke
atomvåpen.
Bakgrunnen er den økte fare for' begrenset krig. Utviklingen av de
moderne masseødeleggelsesvåpen gjør det stadig mindre sannsynlig at
noen ansvarlig statsmann vil begynne en storkrig med kjernefysiske
våpen. Men vi har ingen garanti for at en angriperstat ikke vil forsøke
seg med begrensede, kuppartede aksjoner, gjennomført i løpet av et par
døgn, kanskje bare noen timer. Stormaktene kan da komme til I stå
overfor det fryktelige valg mellom å utløse en altødeleggende atomkrig,
og ikke gjøre noen ting — hvis man ikke kan møte angrepet med tilstrekkelige konvensjonelle styrker. Men er det mulig straks å sette inn
vanlige styrker i nødvendig utstrekning, før angriperen har satt seg
fast, kan man hindre at han når sitt mål. Eller man kan kanskje oppnå
det som er enda langt bedre: Forebygge at angrepet forsøkes i det hele
tatt, fordi fienden tviler på at det vil lykkes eller regner med at det
tross alt kan bli for kostbart.
Det er ikke nok bare å ha atomvåpen for dermed å opprettholde terrorbalansen og være i stand til å true med de store, avskrekkende gjengjeldelsesangrep. En må også ha mulighet for til enhver tid og på ethvert
punkt å møte mindre, begrensede aksjoner, med styrker som er avpasset
etter angrepets art og omfang og som ikke automatisk utløser den selvmorderiske atomkrig. Her kan også de små nasjoner yte et verdifullt
bidrag til fellesforsvaret, fordi hver avdeling teller i helheten og fordi
de verger sitt eget land, slåss i et terreng de kjenner, tror på sin gode
sak og har støtte av befolkningen.
En oppholdende strid på egen grunn vil det lille lands forsvar i alle
tilfelle måtte utkjempe i første fase av en mulig storkrig, og det kan
være av helt avgjørende betydning at forsvarerne greier å bite fra seg:
Det vil alltid måtte ta noen tid å få hjelpen utenfra, og det kan bety
alt at den angrepne klarer å holde visse havner, flyplasser, jernbaner,
bruer o.l. som hans allierte får bruk for.
En annen side ved forsvarsspørsmålet skal vi heller ikke glemme: De
forente nasjoner har behov for væpnede styrker, stilt til rådighet for
verdensorganisasjonen av medlemsstatene. FN setter disse avdelinger inn
for å opprettholde ro og orden på steder hvor det truer med å bryte
ut væpnede konflikter. Det har f.eks. vært gjort i Suez-Gaza-området
og i Kongo. Begge steder har befal og mannskaper fra det norske forsvar vært med på dette vakthold for freden. Enkelte går mot forsvaret ut
fra den tankegang at alt er å foretrekke for faren ved en atomkrig; hvilken som helSt form for liv er bedre enn den visse død.
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Selvoppgivelse gir ingen trygghet. At
et folk uten motstand lar sitt område
okkupere, er ikke noen som helst garanti for at landet blir spart for krigens herjinger. Den annen part vil
angripe motstanderen hvor han er å
finne og hvor det er militært formålstjenlig å sette inn et angrep, for eksempel mot okkupert område.
Avgjørende er likevel dette: Det er
en falsk spørsmålsstilling at det bare
foreligger et valg mellom to muligheter: Atomkrig og underkastelse. Det
er en tredje mulighet: At både freden
og friheten kan bevares, at vi i det
hele tatt ikke blir stilt overfor valge
mellom utslettelse eller total selvop
givelse.
Men det forutsetter at maktbalansen
virkelig er en realitet, en likevekt mellom to noenlunde jevnsterke grupper.
Dette forutsetter igjen at heller ikke vi,
eller andre små nasjoner, i panikk
kaster våpnene fra oss, men gjør vårt
og etter evne yter et bidrag til å
holde den Inc verdens forsvar i orden.
— Inntil det håp kan gå i oppfyllelse
4l menneskene tar til fornuften, at
angrepstruselen forsvinner, at folkene
kan leve fredelig side om side, nedrustet, i ly av en internasjonal rettsorden, slik menneskene i det enkelte
land er vernet av en nasjonal rettsorden. Det tok tid før den enkelte
stat kom så langt at neveretten ikke
lenger hersket dens borgere imellom.
Det vil ta tid før nasjonenes samfunn
kommer like langt. Inntil så skjer, må
vi holde vår beredskap ved like. Det
kan bli en lang vakt. Men vi må
holde ut, for alt står på spill: Vår
frihet og uavhengighet, vår rettssikkerhet og vårt menneskeverd, selve
vår eksistens som folk — i siste instans
også verdensfreden.
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FORSVAR — RETT OG PLIKT
Ethvert menneske har rett til å forsvare seg selv og sine nærmeste mot
voldsmenn. Dette kaller vi nødvergeretten, og den er uttrykkelig fastslått i norsk lov.
På tilsvarende måte har hele det norske folk en felles nødvergerett mot
angripere utenfra som bryter freden og prøver å tvinge landet vårt
under seg. Denne retten, som vi kaller folkets rat til forsvar, har alltid
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vært anerkjent både av norsk og av internasjonal lov (folkeretten).
Det er på dette rettsgrunnlag vi bygger vårt militære forsvar.
Retten til forsvar mot ytre fiender er noe av livsgrunnlaget for enhver
selvstendig stat. Derfor ser vi alltid at nye stater som sin første statsgjerning begynner å organisere et nasjonalt forsvar.
I Norge har alle voksne menn som er skikket til det, rett til å delta i
forsvaret av landet. Denne retten kan imidlertid tapes, f. eks. ved grovt
landssvik, hvor man av domstolen kan bli «fradømt retten til å tjenestgjøre i Rikets krigsmakt» som det heter. Det er en ytterst alvorlig sak
å bli stemplet som uverdig til å delta i forsvaret av landet. Men dette
viser også at retten til forsvar er en verdifull eiendom som den enkelte
borger bør hegne om og være stolt av.
Den som er skikket til det, har ikke bare rett, men også plikt til å delta
i landets forsvar. Denne plikten er fastslått i Grunnloven, og i Vernepliktsloven.
Verneplikten er ganske enkelt plikten til å delta i det fcties vern av vårt
land. Dette vern — vårt militære forsvar — in& nødvendigvis legge ganske tunge byrder på landets bergere, så vel i fred som i krig.
' Forsvarsbyrden r;-1 bæres av borgerne i felleskap, akkurat som alle andre
samfunnsbyrder, som skatter og avgifter og plikten til å motta offentlige tillitsverv. Derfor må hver enkelt ha en plikt til å forberede seg til
i fylle sin plass i det felles vern, og således bære sin del av byrden.
Retten og plikten til forsvar er den frie manns merke. Taper han denne
rett og denne plikt, blir han en trell. Vi har ferske eksempler på dette
i vår egen historie.

VESTENS FELLESFORSVAR
Norge har lenge stått i første rekke blant nasjoner som arbeider for
fredelig løsning av mellomfolkelige konflikter. Det var derfor naturlig
at Norge var blant de landene som sluttet opp om De forente nasjoner
(FN) da denne organisasjonen ble opprettet i 1945. Som medlem i FN
er vi forpliktet til å arbeide for 3 opprettholde mellomfolkelig fred og
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NATO-LAND: Svart farge

sikkerhet. Over 100 nasjoner har nå gjennom sitt medlemskap forpliktet
seg til å overholde FN-pakten, som blant annet forbyr bruk av vzpnet
makt mot noen stat i strid med De forente nasjoners formål.
Det var forutsetningen at FN skulle få militzre styrker til rådighet for
å kunne gripe inn som -verdenspoliti der det brygget opp til konflikter.
Men allerede i 1946 ble det klart at det ikke var mulig å nå fram til
enighet om hvordan styrken skulle settes opp, hvem som skulle ha råderetten over den og hvorledes den skulle kunne nyttes.
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Som medlemsland har Norge påtatt seg plikten til å holde væpnede
styrker, som sammen med styrker fra andre medlemsland skal kunne
settes inn for å opprettholde eller gjenopprette fred og sikkerhet i
verden. Erfaringene fra 1940 hadde lært oss at vårt forsvar måtte være
forberedt på en slik måte at det på kort tid kunne ta opp striden. Det
måtte være klart uttalt fra våre politiske ledere at landet skulle forsvares.

Dette resulterte i et direktiv til alle militære sjefer og befalingsmenn
med klare forhåndsordrer om at ethvert angrep på landet er ensbetydende med ordre om full mobilisering, og ordre om at alle krefter skal
settes inn på forsvaret.
Dette var likevel ikke nok. Det var helt på det rene at Norge var for
svakt til å kunne stå alene imot en større makt. De midlene vi disponerte måtte i første rekke gå til å gjenreise landet, bygge der det var
brent, gjenreise handelsflåten, gi grunnlag for virksomhet av allsidig
art — for å nevne noe av alt det som ventet. Mulighetene for et skandinavisk forsvarssamarbeid ble først undersøkt. Det viste seg imidlertid
at det ikke forelå et tilstrekkelig felles grunnlag for et slikt samarbeid
mellom Norge, Danmark og Sverige. Norge vendte seg da vestover, til
sine allierte under krigen fra 1940 til 1945, og den 4. april 1949 undertegnet vi sammen med andre land ved det nordlige atlanterhavsområde
en gjensidig forpliktende freds- og forsvarspakt: Atlanterhavspakten.
Sammen med Belgia, Danmark, De forente stater, Frankrike, Hellas,
Island, Italia, Canada, Luxemburg, N2derland, Portugal, Storbritannia.
Tyrkia og Vest-Tyskland har vi forpliktet oss til å betrakte et væpnet
angrep på ett av dem — i Europa eller Nord-Amerika — som et angrep
på dem alle. Hvis ett eller flere av medlemslandene blir angrepet, vil
hvert av de andre landene i pakten straks ta de skritt de anser nødvendige for å gjenopprette sikkerheten i det nord-atlantiske område.
Medlemmene er ikke automatisk forpliktet til å gå til krig, men bruk av
væpnet makt inngår som et av de midler som en kan bli nødt til å
bruke for å stoppe angriperen.
Atlanterhavspakten bygger på FN's ider og forplikter medlemmene til
å bilegge mellomfolkelige tvister med fredelige midler og å avstå fra
trusel om eller bruk av makt i strid med De forente nasjoners prinsipper.
I FN har likevel alle medlemsnasjoner full rett til å forsvare sitt land
og til 3 solidarisere seg med andre stater i et felles forsvar.
NATO kaller vi vanligvis den forsvarsorganisasjonen som er skapt for
sette Atlanterhavspakten ut i livet. Det er en forkortelse dannet av
forbokstavene i organisasjonens fulle navn: The North Atlantic Treaty

Organisation.

56

www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

Alle medlemslandene har sin representant i Det nord-atlantiske råd, som
er organisasjonens heyeste orgae Rådet, som har sitt sete i Paris, leder
alt samarbeid innen NATO i politiske så vei som økonomiske, kulturelle
og militære saker. Rådet har et sekretariat med en generalsekretær, og
ellers personell fra alle medlemslandene.
NATO er ingen overnasjonal organisasjon, hver nasjon beholder sin
fulle suverenitet, og i alle spørsmål må Rådet finne fram til vedtak som
alle medlemslandene kan samles om. Samarbeidet er likevel det viktigste.
Så vel utenriksministrene som finansministrene og foNvarsministrene
kommer regelmessig sammen for å utveksle synspunkter seg imellom om
felles utenrikspolitiske, økonomiske og militære problemer.
Til behandling av rent militære saker har Rådet under seg en MilitærkomW, som består av medlemslandenes forsvarssjefer. Militærkomiteen
møter et par ganger : året, mens de daglige gjøremål utføres av ett fast
militær-utvalg, som ha. sitt hovedkvarter i Washington. Under dette
utvalget ligger det felles kommandoapparatet som NATO-landene har
gått sammen om å bygge opp. Det nord-atlantiske område er delt i tre
hovedkommandoer, hver med sin øverstkommanderende sum, med sin
stab, er på plass allerede i fred.

De tre hovedkommandoene er:
— Kommandoen 'for de allierte j:-tridskrefter i Atlanterhavet. (sjef:
SA C LANT), hovedkvarter i Norfolk i De forente stater.
— Kommandoen for Den britiske kanal, ;Kanalkommandoen), hovedkvarter i Portsmouth i Storbritannia.
— Kommandoen kr de allie.ite Tyrker i Europa, (sjef: SACEUR) med
sitt hovedkvarter (SHAPE) i Paris.
Kommandoen for de allierte styrker i Europa er i jr r delt opp i unjee
kommandoer:
AFMED)
— Middelhavskommandoen (Allied Forces Mediterranean
— Sydkommandoen (Allied Forces Southern Europe — AFSOUTH)
— Sentralkommandoen (Allied Forces Sentral Europe -- AFCENT) og
AFNORTH).
— Nordkommandoen (Allied Forces Northern Europe
Norge inngår .i Nordkommandoens område. Sjefen for Nordkomman- .
Norge, Danmark og daler av Nord- doenskalmrfvet
Tyskland. Planene må legges i samarbeid med de landene de gjelder,
og godkjenneS i konstitusjonelle former.
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.a e ansvar. Men
vår regjering kan — og det er dette som er f. .4edt gjennom oppbyggingen av det allierte kommandoapparat — delegere sin myndighet og
overdra den operative ledelse av forsvarskampen til den som er satt som
sjef for Nordkommandoen.
Under krig vil norske styrker kommandomessig knyttes til fellesforsvaret ved at norske militære sjefer går inn i det allierte kommandoapparatet gjennom Nordkommandoen.
,Det forsvaret vi bygger opp i Norge, er ved vårt medlemskap i NATO
en del av fellesforsvaret for hele Vest-Europa, — og i neste omgang for
alle vestlige stater. Ved felles anstrengelser, samordnet etter fellesforsvarets behov, blir store og små lands styrker og ressurser utnyttet på bene
måte og i forhold til det enkelte lands muligheter, evne og forutsetninger.
Forsvaret av landet er først og fremst vårt eget

Alle anstrengelsene har det felles mål: Å bevare freden, friheten og selvstendigheten.

■
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TOTALFORVARET

1

Å forsvare vår selvstendighet, frihet og forfatning er en av de største
oppgaver som våre styresmakter har. At faren for å tape noen av disse
verdiene ikke stadig kan sees eller påvises er ikke det samme som at
faren ikke er til stede. Der forsvaret er beredt, vil det virke som en forsikring og en motvekt mot at en aksjon i det hele settes i verk. Det sikreste er alltid I være forberedt, og på alle utsatte områder ha et forsvarsberedskap. For å oppnå dette er det bygd ut et helt system med beredskapsorganer som sammen med det militære forsvaret utgjør totalforsvaret.
Det er klart at skal vi som nasjon kunne yte full forsvarsinnsats, om det
skulle kreves, så må folkets evne til forsvar være til stede, og

vil jen.
En moderne krig vil være total, det vil si at det ikke bare er so
som kjemper, men det sivile samfunn med administrasjon,
innsats og helsestell må også bære svære byrder. Her tren
en rekke forberedelser og tiltak, <
Psykologisk forsvarsberedskap. Psykologisk krigføring må en
bli satt inn for å svekke folkets vilje til forsvar, enten ved å
lighet, ved å så mistillit til politiske og militære ledere, så sp
allierte eller simpelthen ved trusel om utslettelse. For å møte dette
et psykologisk forsvarsberedskap slik at de nødvendige orienteringer og
tiltak blir truffet — både forut for og under en krig.
Økonomisk forsvarsberedskap er nødvendig for 3 kunne utnytte samfunnets industri, transportkapasitet og andre ressurser. En rekke tiltak
er endfet for dette formålet. Arbeidet koordineres av et eget direktorat,
Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap (DØF).
Det sivile forsvar mi også være etablert. Oppgavene her er i første rekke
å treffe de nødvendige tiltak for å sikre sivilbefolkningen o
mot virkningen av stridsmidlene, og derved hjelpe til med
økonomiske liv i gang. Det er først og fremst Sivilforsvar
for disse tiltakene, men det skjer i samarbeid med en rekke
nisasjoner og instanser, politi, brannvern og ikke
helsemessige beredskap.
tale
Det er Kongen i statsråd som har den øverste ledelse a
forsvar, den sivile delen av det like så vel som den m

6o
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TILLITSMANNEN SLIK HAN ARBEIDER I FORSVARET (UTDRAG).

Gjennom en fast og effektiv tillitsmannsordning kan mannskapenes talsmenn komme ien mer naturlig og utvungen kontakt med de overordnete enn det er mulig i den daglige
tjeneste. Vissheten om et slikt fast samarbeide mellom
overordnete og underordnete vil også medføre at mannskapene føler seg forsvarlig trygget mot eventuelle urimeligheter og misgrep, og kritikk og irritasjonsmomenter kan
lettere elimineres på en måte som bare kan bidra til å
øke samholdet i avdelingene. Den ansvarsbevisste tillitsmann vil ellers med den erfaring om og det kjennskap til
forholdene i avdelingen som han etterhvert erhverver seg,
ofte selv kunne klarlegge mange saker overfor mannskapene,
Det ikke minst viktige er imidlertid at en gjennom den
effektive tillitsmannsordningen kan aktivisere mannskapen(
til positiv interesse til sin avdeling og dens
forhold,gi
dem høve til positivt å medvirke til--. I ordets videste
.forstand-4 skape god ånd og samarbeid og samhold.
På den annen side får sjefen gjennom
umiddelbar kontakt lied sine mannskapertillitsmennene en mer
enn han vanligvis
ican.få gjennom tjenesten ellers. Han får "vite hva som ror
seg blant dem -..". blir holdt ajour med øns
er og krav og,
kan gi direkte fornøden orientering om den enkelte sak
og om problemer av mere almen karakter.

k

Det er utrykkelig sagt at tillitsmannsutvalget skal være
rådgivende organer. Det er uten videre klart at det ved
en militær avdeling er sjefen som har ansvaret og det må
også vere han som har den endelige avgjørelse av spørsmål
som ligger innenfor hans myndighetsområde. Det forhindrer
imidlertid ikke at det i svært mange spørsmål som angår
mannskapene vil vavre fornuftig og nyttig å diskutere sakene i tillitsmannsutvalget før den endelige avgjørelsen
blir tatt. I utvalget har sjefen anledning til å redegjøre
for grunnene til en bestemt avgjørelse han har måttet
treffe og det er alltid lettere å akseptere og rette seg
etter en avgjørelse når en vet hvorfor den er truffet.
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Selvora ansvaret for utvalgenes virksomhet i hovedsak
er lagt på sjefen, er ikke tillitsmennene ansvarsfri. Det er
derfor i fjerde ledd tattinn en bestemmelse cim at tillitsmennene skal gjøre sitt beSte for å. vedlikeholde et godt
samarbeid innen avdelingen. g,
• •

Når det spesielt er nevnt at ingen som ikke tidligere
har fungert som tillitsmann kan nekte å motta valg, slås
det fast at det er en plikt å la seg velge til tillitsmann.
Mannskapenes representanter i tillitsmannsutvalgene
må til enhver tid ha den fornødne tillit og resnekt både .
hosjefngkamrt.
Det er foran under innledningsavsnittet gitt uttrykk
for at også tillitsmennene har ansvar for utvalgenes
virksomhet, selvom ansvaret naturlig nok er begrenset
i forhold til det ansvar som er lagt på sjefen. Tillitsmennene har imidlertid også et mer personlig ansvar. De
er ansvarlig for sin opptreden og sitt arbeid som tillitsman for sine kamerater. Som mannskapenes represen ,
tanervisjfkldebarmfønskapenes syn, men de skal i egenskap_av_tillitsMenn_også
opptre korrektoguklanderiig i ep hver situasjp.n. Det er
enIreZier åbli valgt som tillitsmann og valget burde
dei;f6i wc-re. forbeholdt de fremste. Det hender imidlertid
at det blir valgt tillitsmenn som ikke er de beste tals' menn for sine kamerater, eller som sjefen kan ha vanskelig for å samarbeide med.

• 41 • 49

2. SAKSOMRÅDE
u. Saker som 'angår maten, dens tillaging, porsjon- -

enes størrelse, utveiing av proviant.
b. Spørsmål soul måtte oppstå i forbindelse nied lorlegningsrom, 'undervisnings-, fritids- og hobbyrom, arrestlokaler o. I., bekledning, person;ig
utrustning, kantine virksomhet og andre sporamål sum vedroref munnskapenes forhold. e. Saker som angår dt I alminnelige undervisningsog velferdsarbeid, såsom planlegging av kursrirksornhet, studieringer, foredrag.. film,. kult urkrelder, bibliotektjeneste, hobbyklubber, annen klubbvirkSomhet og saker som vedrører mannskapenes •
økonomiske og sosiale rettigheter.
d. Spørsnull som har betydning' /or . den daglige
tjenesten og en bedring av denne.
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il•dc•lin5eas
elispouerts
ardelingeas .s.je•I i .,- ;:m1-<?,.t saud utvalget ug i samsvar
na d !Jjt /dr ild , : 'r: gler Of/ ••ttftidter. Vcd behandling
av salet e id•alg(.1 sone
dispbnering av •
velfut.l.;•:.,.(11er, 411 l'ulierdsallist:reil
kvarterine.Wf•r •) ytere til:ilt:de.

Det er her gitt bestemmelse cei at det, fur a lette
tillitsmennenes arbeid, skal foreligge til utlån en mappe
som skal inneholde de viktigste reglementer og bestem- •
melser. Denne mappe bør inneholde:
TJ 3-- 4 Utskrivningsreglementet
TJ 14-:, 3 Reglementet for den indre tjeneste .
TJ 9— 6 Pengeadministrasjon ved Hærens underavdelinger. Regulativ for tillegg m. v. til utskrevne
korporaler og menige.
TJ 16-- 1 Veiledning i sosialt arbeid
TJ 15-10 Disiplinierreglementet for Forsvaret
TJ 15 —14 Veiledning i utmåling av refselser
TJ 15— 5 Militære straffelov
Kostregulativet
Generelle permisjonsbestemmelser
Dessuten bør utdrag av den enkelte avdelings stående

ordrer og ellers lokale bestemmelser og reglementer, som
det. kan være av betydning for tillitsmennene å kjenne
til, finnes i deime mappe.

•
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St. prp. nr. 1.
(1969-70)
FOR BUDSJETTERMINEN 1970

Forsvarsbudsjettet
Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 19. september 1969,
godkjent ved kongelig resolusjon samme dag
(Foredratt av statsråd Otto Grieg Ti dema n d.)

I. Innledning.
I St. meld. nr. 37 for 1967-68 ble lagt
fram hovedretningslinjer for Forsvarets organisasjon og virksomhet for årene 1969--1973.
Stortinget gav sin tilslutning til disse retningslinjer 17. juni 1968. I St. prp. nr . 1,
Tillegg nr. 7 for 1968-69 ble foreslått visse
tiltak utover langtidsplanen. Saken ble behandlet av Stortinget den 5. desember 1968,
jfr. Budsjett-innst. 5. nr. 7 for 1968-69.
Budsjettforslaget for 1970 bygger på disse
hovedretningslinjer.
Det legges fortsatt stor vekt på å holde
driftsutgiftene nede til fordel for økte materiellanskaffelser. Regnet i f a st e priser
ligger driftsbudsjettet for 1970, 1,7 pst. høyere
enn i 1969. Det meste av økingen skyldes at
det i 1969 var regnet med betydelig bruk av
overførte bevilgninger. Dette vil ikke være
mulig i 1970. Lønnsbevilgningene til befal og
sivile regnet i faste priser ligger om
lag 5 mill. kroner lavere enn i 1969.
Bygge og anleggsvirksomheten vil bli noe
lavere enn foregående år.
Materiellbevilgningene øker med om lag
10 pst. sammenliknet med 1969. Denne øking
er nødvendig for å dekke utgifter ved løpende
kontrakter og påbegynning av nye materiellanskaffelser som inngår i langtidsprogrammet
1969-1973.
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Den reelle budsjettøking utgjør 70 mill.
kroner. I dette beløp inngår den årlige 2,5 pst.
øking og begynnelsesbevilgninger på 10 mill.
kroner til de nevnte ekstra tiltak, i henhold til
gitte bestillingsfullmakter. I tillegg kommer
kompensasjon på 45,7 mill. kroner for prisog lønnsstigningen og 72,8 mill. kroner for den
forhøyede omsetningsavgift. Budsjettekniske
korreksjoner fører til en øking på 1,4 mill.
kroner. Disse budsjettøkinger som til sammen
utgjør 119,9 mill. kroner av den samlede budsjettøking gir ikke grunnlag for økt virksomhet i Forsvaret.
Oppstillingen nedenfor viser 1970-budsjettet
sammenliknet med vedtatt budsjett for 1969:
Nettobudsjett

1969-budsjett
Endringer 1969-70:
Reell budsjettøking
Pris- og lønnsstigning inkl. omsetningsavgift
Budsjettekniske korreksjoner
Inntekter utenfra

2 398,3

Sum 1970-budsjett
Endring fra 1969

Inntekter
utenfra

Brutto-

budsjett

62,2

2 460,5

=9,2

70,0
118,5
1,4
=9,2

2 588,2

53,0

2 641,2

+189,9

=9,2

+180,7

70,0
118,5
1,4

De budsjettekniske korreksjoner innebærer ingen reell endring i de midler
som stilles ti: disposisjon for forsvarsformål. Beløpet fremkommer slik
Merinntekt ved Kjeller-instituttenes regneanlegg
Andre justeringer

1,2 mill. kr.
0,2 »

Sum budsjettekniske korreksjoner

1,4 mill. kr.
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Reduksjonen i lønnsutgiftene er en følge av
den personellnedgang som blir gjennomført i
1969 og en ytterligere reduksjon på vel 100
lønnshjemler i 1970. Stigningen i kontorutgifter skyldes engangsanskaffelser av utstyr og
inventar ved flytting til Huseby. Den relativt
sterke øking i materiellvedlikeholdet er forklart under «Hovedpunktene» i avsnittet
materiell. '
Sommerleir for ungdom.
For å gi ungdom informasjon om Forsvarets rolle og plass i samfunnet og samtidig
gi orientering om de utdanningsmuligheter
Forsvaret kan tilby, samt å stimulere ungdommen til fysisk aktivitet og friluftsliv, har det
som en prøveordning vært arrangert en sommerleir for ungdom i Hærens regi i 1968 og
1969, henholdsvis på Setermoen og i Heggelia. Hovedvekten av programmet har vært
lagt på fysisk fostring og friluftsliv, og det
har videre vært arrangert besøk ved de andre
forsvarsgrener og kjente historiske steder
Av de innkomne rapporter fremgår at disse
ungdomssamlinger har vært meget vellykte.
Departementet vil derfor foreslå at det gjennomføres tilsvarende , ungdomssamlinger i
1970 i forsvarsgrenenes regi.
.

ØVerstkommanderende ror Nord-Norge.
Organisasjon og personell.
På grunn av revurderingen av den regionale
organisasjon har departementet i de senere
år vist tilbakeholdenhet med å foreslå en
styrking av staben til Øverstkommanderende
for Nord-Norge.
De forslag til styrking av staben som Forsvarssjefen har foreslått bør nå iverksettes.
Dette vil falle innenfor rammen av de tilrådinger som foreligger om den regionale organisasjon.
Departementet foreslår at funksjonene operasjon og etterretning styrkes med følgende
stillinger:
1 oberstløytnant (tilsv.),
1 major (tilsv.),
2 major/kaptein (tilsv.).
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Driftsutgifter — intendantur.
Driftsbudsjettet under intendanturkapitlene
er som tidligere vesentlig basert på antall
tjenestedager og dagsatser for kvarter, kost,
klær og personlig utstrustning.
Satsene forutsettes å dekke de gjennomsnittlige utgifter til en soldat i en dag. Dagsatsene som er lagt til grunn for budsjettet
1970, er de samme som for 1969 med unntak
av satsen til kost som er foreslått økt med
5 øre. Videre er tillegget for tjeneste nord
for Polarsirkelen foreslått gjort gjeldende
for de tre nordligste fylker og foreslått hevet
fra kr. 0,30 til kr. 0,50 pr. mann pr. dag. I
tillegg til dette er alle satser justert for den
økte omsetningsavgift.
Dagsatsene blir da:
Forsvarsgren
Hæren
jøforsvaret (Marinen)
Sjøforsvaret (Kystartilleriet)
Luftforsvaret
Heimevernet

Kvarter

Kost

1,20
1,20
1,20
1,15
—

5,40
5,40
5,40
5,40
5,40

Klær

Utrustning
1,50
0,35
1,20
0,80
—

3,70
3,30
3,30
3,10
—

For fysisk krevende tjeneste, feltforhold,
tjeneste ombord i fartøyer m. v. er det som
tidligere beregnet særlige tillegg til kostøret.
I samsvar med tidligere praksis er det dessuten under de enkelte intendanturkapitler ført
opp en del utgifter særskilt som ikke dekkes
av de faste dagsatser.
int _danturformål øker
Driftsutgiftene
med i alt om lag 15,9 mill, kroner i forhold til
1969. Dette har sammenheng med økingen
av kostøret, at det for 1970 er regnet med et
større antall tjenestedager og den økte omsetningsavgift som er beregnet til 8,8 mill.
kroner.
For å kunne inngå mer langsiktige leveringsavtaler for fornyelse av intendanturmateriell foreslås bestillingsfullmakter under drift
slik:
Hæren
Sjøforsvaret
Luftforsvaret

12,6 mill. kr .
»
2,3 »
7,5
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Kap.

1704.
Øverstkommanderende
for Nord-Norge.

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970

1 400 100
1 343 600
1 494 300
1 693 500

Post Formål

Bevilget
1969

Foreslås
1970

1 078 800
35 000

1 250 000
43 300

68 000
312 500

42 200
358 000

Sum kap. 1704 . . . . 1 494 300

1 693 500

1. Lønninger

21. Kontorutgifter . . .
25. Vedlikehold av
materiell
29. Andre driftsutgifter

Den økte omsetningsavgift er innpasset med
kr. 11 900.

Organisasjon og personell.
På grunn av revurderingen av den regionale
organisasjon har departementet i de senere
år vist tilbakeholdenhet med å foreslå en
styrking av staben til Øverstkommanderende
for Nord-Norge.
De forslag til styrking av staben som Forsvarssjefen har foreslått bør nå iverksettes.
Dette vil falle innenfor rammen av de tilrådinger som foreligger om den regionale organisasjon.
Departementet foreslår at funksjonene operasjon og etterretning styrkes med følgende
stillinger :
1 oberstløytnant (tilsv.),
1 major (tilsv.),
2 major/kaptein (tilsv.).
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Kap. 1706.

Militære misjoner m. m.

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970
Post

Formål

1. Lønninger
21. Kontorutgifter
25. Vedlikehold av
materiell
26. Reise og
transport
29. Andre driftsutgifter
Sum kap. 1706

10 965 200
12 117 900
11 951 100
12 574 000
Bevilget
1969

Foreslås
1970

10 381 000
264 000

10 721 700
287 800

16 000

16 000

1 271 000

1 536 000

19 100
11 951 100

12 500
12 574 000

Organisasjon og personell.
Militærmisjonen i Washington.
Nssisterende forsvarsattach fra Sjøforsvaret er hittil ført opp med kommandørs
1.
fordi han er representant til S A<
Imidlertid har sjefen for Militærmisjonen i
de to siste beordringsperiodene også vært
representant til SACLANT uansett hvilken
forsvarsgren han tilhørte. Departementet finner derfor at begge de assisterende forsvarsattacher bør ha samme grad (oberstløytnant/
tilsv.). I 1969 er beordret en kommandørkaptein i stillingen. Forsvarsdepartementet
har i samråd med Utenriksdepartementet
funnet det nødvendig å styrke vaktholdet ved
Militærmisjonen og ambassaden i Washington
ved å tilsette en vaktmester/sjåfør som samtidig kan utføre det enklere vedlikehold av de
to bygninger. Utenriksdepartementet vil bidra
med kr. 30 000 i lønnsutgifter i et forsøksår.
Forsvarsdepartementet vil senere komme tilbake til spørsmålet om stillingen bør bli
permanent.
SHAPE's stab.
SHAPE har foreslått en endring i organisasjonen av International Support Command som
innebærer at Norges andel reduseres med
3 stillinger, 1 sersjant, 1 korporal og 1 menig.
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Norges Delegasjon til NATO.
I St. meld. nr . 38 for 1967-68 er det gjort
rede for NATO's komite for kjernefysiske
forsvarsspørsmål med en underliggende planleggingsgruppe. Det er forutsatt at Norge
blir medlem av planleggingsgruppen fra 1.
januar 1970 for en periode av 18 måneder.
I budsjettet er ført opp lønn til en ekstra
stilling ved delegasjonen.

Militærmisjonen i Brussel.
Forsvarsdepartementet uttalte i St. prp.
nr . 1 for 1967-68 at det ville overveie å
anmelde sjefen for Militærmisjonen og de to
stabsoffiserer som henholdsvis forsvarsattache og assisterende forsvarsattacheer i
Brussel og eventuelt også Paris og Haag.
Organisasjon og personell.
Stillingsrammen foreslås uendret. 8 stil
lingshjemler foreslås overført fra andre poster
til post 1, Lønninger.
Post 15. Vedlikehold av
bygninger og anlegg.
Økingen skyldes hovedsakelig innføringen
av det nye avgiftssystem.
Post 21. Kontorutgifter.
Stigningen skyldes hovedsakelig utvidelse
av det interne telefonsamband og økt omsetningsavgift.
Post 25. Vedlikehold av
materiell.
Posten omfatter foruten anskaffelse av maskiner og instrumenter også utgifter til drift
av laboratorier, verksteder og forsøksfartøy.
Økingen i utgiftene skyldes lønns- og prisstigning, økte utgifter til Kjellerinstitusjonenes regneanlegg, økt omsetningsavgift, samt
at den økonomiske støtte fra utlandet antas
å bli mindre enn i 1969.
Inntekten av regneanlegget økes fra 1,8
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Kap. 1716. Forsvarets velferdstjeneste.
2 881 400
2 846 700
2 994 900
3 095 500

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970
Bevilget
1969

Foreslås
1970

443 000
Lønninger
Kontorutgifter
90 900
Velferdsmateriell
711 000
Andre velferds1 675 000
utgifter
75 000
29. Andre driftsutgifter

399 800
72 400
746 900
1 795 000
81 400

Sum kap. 1716 . . . . 2 994 900

3 095 500

Post

Formål

1.
21.
22.
28.

Post 1. Lønninger.
Reduksjonen skyldes at en stilling foreslås
å stå ubesatt inntil den pålagte revurdering av
velferdstjenestens organisasjon og oppgaver
er sluttbehandlet.
Post 21. Kontorutgifter.
Reduksjonen skyldes nedsetting av kontorleien.
Post 28. Andre velferdsutgifter.
Erfaringen har vist at det er et økt behov
for økonomisk stønad til vernepliktige mannskaper uto'. er de gjeldende forsørgertillegg.
Dette gjelder i særlig grad boutgifter som i
tilfelle er av en slik størrelse at de
med rimelighet ikke kan dekkes av de faste
tillegg. Departementet foreslår kr. 172 400 til
sosiale formål. Dette er kr. 45 000 mer enn
i 1969 isår den økte omsetningsavgift holdes
utenfor.
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Post 8. Utdanning i utlandet.
Denne posten viser nedgang i forhold til
foregående termin. Dette skyldes først og
fremst at departementet har funnet det riktig
at utdanningen i forbindelse med NADGEprosjektet tas ut av denne posten og i oppbyggingsperioden posteres under anskaffelsesutgiftene, dvs. betraktes som etableringskostnad. Utdanningen av flygere er redusert
i forhold til foregående termin. De amerikanske myndigheter har imidlertid hevet kursavgiftene pr. flyelev, slik at reduksjonen av
antall flyelever ikke medfører en tilsvarende
reduksjon i bevilgningene.
Kursavgiftene er med virkning fra 1. juli
1969 hevet fra US $ 30 340 til US $ 48 360
pr. elev. Det tilsvarer en øking på om lag
kr. 128 800 pr. elev. Utgi ' .iie til navigatør ,
utdanigeråodvaten
også overføres fra Canada til USA.
Kap. 1788. Atlantpaktsamarbeidet.
Overslagsbevilgning,

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970
Post

n.

ormål

8 000 000
6 303.400
7 800 000
6 600 000
Bevilget
1969

Foreslås
1970

Norges andel av utgiftene til felles
kommandosystem
for Atlantpaktens
forsvarsstyrker
m. m
7 800 000 6 600 000
Sum kap. 1788 . . . . 7 800 000 6 600 000

Forslaget for 1970 er basert på Norges
andel av de samlede militære budsjetter for
NATO's hovedkvarterer i 1969 tillagt forventet lønns- og prisstigning i disse budsjetter
i 1970, samt faktiske utgifter til forskjellige
formål.
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Kap. 1790. Fellesfinansierte byggeog anleggsarbeider.
Bevilget 1968
Regnskap 1968
Overført pr. 31. desember 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970

65
59
11
50
42

000 000
000 000
715 800
000 000
000 000

Post 31. Nybygg og nyanlegg,
kan overføres.
De nærmere planer for de enkelte deler av
det fellesfinansierte infrastrukturprogram
legges fram for Stortinget i særskilte proposisjoner, jfr. senest St. prp. nr . 66 for 1968-69
og Innst. S. nr. 127 for 1968-69 om del 19.
Del 20, som er siste del i inneværende langtidsprogram, vil antakelig bli godkjent høsten
1969 av forsvarsplanleggingskomiteen i NATO.
De nærmere planer for del 20 vil deretter bli
lagt fram for Stortinget i egen proposisjon.
Det nye langtidsprogram for årene 1970-74
(delene 21-25) er under bearbeiding, men
regnes ikke å få betydning for 1970 budsjettet.
Byggeorganenes arbeid med tidligere vedtatte prosjekter fortsetter stort sett etter den
tidligere antatte fremdrift. Basert på byggeorganenes behovs- og fremdriftsanalyser fore8iar departementet for 1970 bevilget 12 mill.
- videreføring v tidligere vedtatte
prosjekter under delene 6-19 og for igang,, tting av prosjekter under del 20.
De konsulentutgifter som Norge som verts' incl:rnkte får dekket gjennom et administrasjonstillegg fra NATO, jfr. St. prp. nr . 27
for 1956, side 8 og St. prp. nr . 1 for 1965-66,
side 85, er inkludert i ovennevnte beløp.
,

Kap. 1791.

NADGE-prosjektet.

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Overført pr. 31. desember 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970
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8 120 000
7 241 600
878 400
12 700 000
8 570 000
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Post 71. Nybygg og nyanlegg,
kan overføres.
Bevilgningen dekker den norske sluttbevilgning til NADGE-prosjektet, basert på den godkjente finansieringsplan.

Kap. 4790. Internasjonale tilskott til
bygge- og anleggsarbeider.
35 000 000
99 299 500
25 000 000
17 000 000

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970

For 1970 er det under kap. 1790 ført opp
42 mill. kroner som vil bli refundert utenfra.
Våre betalinger til andre NATO-land for
infrastruktørarbeider er samtidig anslått til
25 mill. kroner. Da det oppførte beløp på dette
kapittel fremkommer som differansen mellom
disse beløp, føres opp som inntektsanslag
for 1970 17 mill. kroner.

Kap. 1789. FN-styrkene.
1 720 000
1 755 000
1 000 000
1 000 000

Bevilget 1968
Regnskap 1968
Bevilget 1969
Foreslås 1970

Post

Formål

1. Lønninger

Bevilget
1969

Foreslås
1970

1 000 000 1 000 000

Sum kap. 1789 .... 1 000 000 1 000 000
Det oppførte beløp dekker som i foregående år det månedlige tillegg på kr. 100
til det vervede menige personell som inngår
i FN-beredskapsstyrken etter utført førstegangstjeneste.
I 1968 ble det ved St. prp. nr . 26 for 1968-69
tilleggsbevilget kr. 720 000 til dekning av
merutgifter som følge av reguleringer av satsene for dagtillegg og familietillegg til befal
i Gaza-styrkene.
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Budsjett-innst. S. nr. 7.
(1969-70)

II. Komiteens merknader til Forsvarsdepartementets budsjettforslag.
Forsvarsbudsjettet for terminen 1970 er
basert på. de hovedretningslinjer som ble trukket opp i St. meld. nr . 37 for 1967-68 og i
St. prp. nr . 1, Tillegg nr. 7 for 1968 69.
Det legges fortsatt stor vekt på å holde
driftsutgiftene nede til fordel for økte materiellanskaffelser.
Regnet i faste priser ligger driftsbudsjettet
for 1970 1,7 pst. høyere enn,. i 1969, mens
lønnsbevilgningene til befal og sivile regnet
i faste priser ligger ca. 5 mill. kroner lavere
enn i 1969.
Bygge- og anleggsvirksomheten vil bli noe
lavere enn i foregående år.
Nettobudsjettet stiger fra 2 398,3 mill. kroner i 1969 til 2 588,2 i 1970. Derav er 70
mill kroner reell budsjettøkning som innbefatter den årlige 2,5 pst. økning samt begynnelsesbevilgninger på 10 mill. kroner til
visse ekstra tiltak. Kompensasjon for pris- og
lønnsstigningen utgjør 45,7 mill. kroner og for
den foihøyede omsetningsavgift 72,8 mill. kroner. Sammen med budsjettekniske korreksjoner gir dette en buds ';1- økning på til sammen
119,9 mill. kroner — vel t),5 pst. av den samlede
budsjettøkning — som ikke gir grunnlag for
noen økt virksomhet i Forsvaret.
Inntektene utenfra går ned fra 62,2 mill.
kroner i 1969 til 53 mill. kroner i 1970.
Omregnet til samme pris- og lønnsnivå og
samme budsjettekniske grunnlag som i 1969
utgjør budsjettforslaget for 1970 netto 2 468,3
mill. kroner.
Av den reelle budsjettøkning på 70 mill.
kroner går 30,6 mill. kroner til drift og 44,3
mill. kroner til r , Lteriell, mens bygg og anlegg
går ned med 4,' flini, kroner. Materiellbevilgningene øker I, . d ca. 10 pst. og dereS andel
av det samlede tettobudsjett 3ker fra 20;8 pst
i 1969 til 22,1 pst. i 1970. Langtidsprogram- 7 8
mets målsetting er ca. 25 pst.
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I proposisjonen er det foretatt en utførlig
sammenligning mellom budsjettet for det
siste og for kommende år, beregnet både i
løpende og i faste kroner, og komiteen
viser til disse beregninger.
Med den tidsplan som er lagt vil Forsvarsdepartementet sammen med Forsvarets overkommando flytte inn i det nye kontorbygg på
Huseby i løpet av 1970. I budsjettforslaget er
det ikke tatt hensyn til den omorganisering
som da vil skje innen de enkelte ledd. I 1971budsjettet vil departementet behandle nærmere de omlegninger i budsjett og kontoplan
som vil være naturlig på bakgrunn av den
nye organisasjon.
Dels som følge av rasjonaliseringstiltak,
dels for å bringe bedre balanse mellom stillinger og antall personell i tjeneste, har departementet funnet å kunne redusere forsvarsgrenenes stillingsrammer med 207 stillinger.
Ved utgangen av 1970 vil antall befal og
sivile i tjeneste være henholdsvis 12 985 og
10 582, tilsammen 23 567, mot 23 675 ved utgangen av 1969.
Kostøret er foreslått økt med 5 øre og
dertil justert for den økte omsetningsavgift.
Det vil da stige fra kr. 5,05 til kr. 5,40.
Tjenestetillegget for de vernepliktige mannskaper er foreslått hevet med 50 øre pr. dag
for alle kategorier.
Komiteens flertall, formannen,
Granli, Kristensev, Annemarie
Lorentz :n og - d øy, vil uttale:
I Innst. S. nr. 273 for 1967-68 om forsvarsplanen for 1969-73 uttalte Arbeiderpartiets
medlemmer i forsvarskomiteen at Norges forsvarsevne bør opprettholdes på det nåværende
nivå. F,n sluttet seg i hovedtrekkene til planen. Det ble imidlertid understreket at en
ikke ville binde Stortinget til en årlig reell
stigning av forsvarsbudsjettet på 2,5 pst. slik
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Regjeringen forutsatte, men at en ville vurdere hvert års budsjett for seg. Disse
medlemmer holder fast på disse synspunkter.
Budsjettforslaget for 1970 innebærer en
reell økning på 70 mill. kroner. Dette betyr
en stigning på 2,5 pst. pluss 10 mill. kroner i
begynnelsesbevilgninger til visse tiltak utover
langtidsplanen. Økningen foreslås disponert
slik : 30,6 mill. kroner til drift og 44,3 mill.
kroner til materiell mens bygg og anlegg går
ned med 4,9 mill. kroner sammenliknet med
budsjettet for 1969.
Når det gjelder materiell, foreslo departementet høsten 1968 at en del anskaffelser ble
framskyndet i forhold til langtidsplanens forutsetninger. Det gjaldt delvis en forsering
av anskaffelser som gikk inn i 5-års planen
1969-73, men også prosjekter som først var
forutsatt tatt opp i årene 1974-75. I Budsjett-innst. S. nr. 7, Tillegg nr. 1 for 196R-69
minnet Arbeiderpartiets medlemmer i f , ); -;, ■ -4komiten om det forbehold som var tatt w.
budsjettrammen.
I den ekstraordinære budsjettsituasjon en
ril‘ befinner seg, mener disse medle mm e r at en reell økning på 70 mill. kroner er
for høy. Forsvarsbudsjettet må sees i sammenheng med behovene på andre områder i
samfunnet som også må være høyt prioritert.
Disse medlemmer mener derfor at økningen bør reduseres med 40 mill. kroner til
30 mill. kroner og vil ta opp forslag i samsvar med dette, jfr. Arbeiderpartiets frakRionsmerknader i finansinnstillingen side 27.
Disse medlemmer foreslår derfor at
kap. 1713 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, som er på kr. 657 028 600
reduseres med 40 mill. kroner til kr.
617 028 600. Dette kapittel har en rekke
underposter som fordeler bevilgningene på de
forskjellige forsvarsgrener og fellestiltak. Det
er disse medlemmers forutsetning at
det foretas en forholdsmessig reduksjon på de
enkelte poster og underposter. Det er videre
disse medlemmers forutsetning at hvis
departementet finner at disse reduksjoner
bedre kan foretas på andre steder i budsjettet,
bor departementet komme tilbake og foreslå
de nødvendige omdisponeringer.
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Sett i forhold til det totale nuasjelAivip,as
på 2 641 mill. kroner vil budsjettet etter
disse medlemmers forslag bli på 2 601
mill. kroner, dvs. en reduksjon av budsjettet
med 1,5 pst. i forhold til departementets forslag.
Diss e medlemmer regner ellers med
at det også for årene 1969 og 1970 vil bli
fremmet proposisjoner om endringer i bevilgningene under forsvarsbudsjettet og forutsetter at mulighetene for innsparinger og omdisponeringer blir nøye vurdert.
Komitens mindretall, Bartnes,
Eika,Ingvaldsen,ThynessogViges t a d, minner om at Regjeringens budsjettforslag bygger på langtidsplanen for Forsvaret
1969-73, som tar sikte på å opprettholde vår
evne til å forsvare oss på det samme forholdsmessige nivå som før, bl. a. ved å gjennomføre en nøktern og avbalansert materiellfornyelse i takt med den teknologiske utvikling.
Målsettingen og de tiltak som var nødvendige
for å nå den, fikk tilslutning fra alle partier
som nu er representert i Stortinget. Departementet anslo at gjennomføringen av planen
ville kreve en årlig reell budsjettstigning på
2,5 pst. — en nedgang fra 4 pst. i foregående
planperiode. Denne lavere stigningstakt forutsatte en gjennomgående rasjonalisering innen hela Forsvaret og en stram prioritering
av materiellanskaffelser og nyanlegg. Denne
forutsetning er blitt oppfylt og budsjettet er
lagt opp i samsvar med det.
Disse medlemmer er av den oppfatning at hvis planlegning på langt sikt skal
ha noen hensikt, må den følges av de nødvendige og forutsatte bevilgninger. Plutselige nedskjæringer vil raskt slå ut i en uforholdsmessig reduksjon av vår forsvarsevne,
som det blir vanskelig å ta igjen. Vanskelighetene vil forsterkes når Forsvaret ikke kan
disponere ut fra en fast økonomisk ramme.
Fasthet i plan og økonomisk ramme er en
hovedforutsetning for den rasjonelle drift som
alene kan gjøre det mulig å begrense utgiftene
uten at forsvarsevnen svekkes.
Disse medlemmer mener derfor at
budsjettet bør settes opp som foreslått, overensstemmende med forsvarsplanen for 1969www.pdf-arkivet.no/soldat/
2015
73.
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Arnulf Kolstadl'

Militærforskning ved universitetene — en dokumentasjon *

VARDØGER

Ve

MILITARISERINGEN AV DE AMERIKANSKE UNIVERSITETENE
1968 mottok amerikanske universiteter. og colleges 15.4 milliarder
norske kroner av regjeringen til forskningsfOrmAl. Ca. halvparten
av dette gikk til militær forskning.'
Regjeringsstøtten til universitetsforskningen har økt sterkt f;-a
starten under den annen verdenskrig. Det begynte med Manhattan prosjektet ved UniversitY . of Chicago, der atombomben ble utviklet.
Flere andre universiteter startet med krigsforskning samtidig. Etter russernes oppskyting av Sputnik 1 i 1957 ble det for alvor fart
i pengestrømmen fra. Pentagon til universitetene.
Forsvar:, -?artementet har forskningskontrakter med nesten 100 universiteter og colleges. AEC (Atomenergi-kommisjonen), NASA (Romfartsadministrasjonen) og CIA (Etterretningstjenesten) er også med
på denne forskningen. Universitetene fører kontroll med 36 forsknings- og utviklingssentra finansie - ' av regjeringen.
1
US News & World report
IDA (Institute for Defence Analysis) er den viktigste forsknings , institusjonen for USA's krigsmakt. Til instituttet hører 12 stø re
amerikanske universitet. Forskningen ved instituttet har resultert
i en rekke-nye våpentyper og stridsmidlei som nå brukes i Vietnam.
Det gjelder fremforalt fremstillingen av såkalte "anti-p ,
weapons". Til disse hører både kjemiske og biologiske våpen. ..._
slikt våpen 2r f.eks. den ildkasteren som ble fremstilt ved Cornell universitetet. Ved laboratorier i Stanford universitetet og
Illinois-universitetet har nervegassbomber og bomber for nye typer
2
gifter blitt framstilt.
kommentar, nr. 2, 1968
Universitetslærere som protesterer mot at universitetsforskningen
stemples hemmelig eller konfidensiell hevder at studiene skal være
frie og åpne for alle - professorene skal ikke trenge sikkerhets klarering for å granske eller delta i noe prosjekt.
US News & World repOrt
Hemmelig stemplet forskning har lenge vært utelukket ved Harvard,
California Institute of Technology, University of California og
mange andre topp-institusjoner.
US News & World report
!

Denne dokumentasjonen består i sin helhet av utdrag og sitater
Alle kilder
fra of sielle dokument og borgerlige publikasjoner.
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artikkelen
.
er itt ved notehenvisning og plassert etter
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