Forsvaret trenger Skjold-MTB’ene – Resolusjon fra bergen Høyre
Avslutningen av den kalde krigen har ført til at landets forsvarsbehov er forandret. Bergen
Høyre mener at det må være samsvar mellom forsvarspolitiske planer og bevilgninger.
Planlegges det investeringer ut fra et gitt driftsnivå vil store verdier gå tapt ved senere
nedjustering. Et svar på denne utfordringen er å øke bevilgningene til forsvar. Bergen Høyre
mener dette er nødvendig slik situasjonen er i dag. En annen strategi er gjøre omstilling i
forsvaret ut fra forsvarets behov. Bergen Høyre mener det er viktig at ikke lokaliseringsspørsmål og distriktspolitikk overkjører forsvarspolitiske hensyn i langtidsplanleggingen.
Norge har spesielle utfordringer som et land på Europas yttergrense og som et land med store
naturressurser i Nordområdene. Norge må ha et troverdig sjøforsvar. Bergen Høyre er
avvisende til forsvarsledelsens utspill om å legge ned det nye MTB-våpenet og registrerer at
det pågår en forsvarspolitisk debatt om dette. Forsvaret siden 2003 har brukt nærmere 5
milliarder kroner på å bygge 6 fartøy innen Skjoldklassen. Det virker lite gjennomtenkt å
nedlegge dette våpenet når formålet er å spare rundt 200 millioner på drift. Bergen Høyre
krever at forsvaret får de ressurser som trengst for å drive MTB-operasjonen som planlagt.
Norge må stille opp i Nato-operasjoner som et fullverdig medlem. Bergen Høyre er skuffet
over at Regjeringen plasserer Norge i en særstilling i Nato gjennom spesielle restriksjoner på
våre styrker i Afghanistan. Det kan ikke oppleves som særlig betryggende for andre Nato-land
som deltar i kampene i Sør-Afghanistan at Norge avviser å delta i den delen av operasjonen
som er mest risikabel. Når de militære styrker møter motstand så vil styrkeforholdet spille en
rolle for risikoen til alle som deltar. Derfor vil unfallenhet fra Norge og enkelte andre Natoland øke risikoen for tap hos de andre styrkene som deltar, for eksempel Nederland og
Canada, og gjøre den militære ledelsen av operasjonene mer kompleks. Dette er prinsippielt
sett ikke akseptabelt. Bergen Høyre mener også at Norge, som andre land, må stille med flere
soldater dersom dette følger av våre forpliktelser som Nato-medlem.
Bergen Høyre støtter fullt ut at det humanitære aspektet i Afghanistan vektlegges særskilt fra
norsk side. Mange av de internasjonale konfliktene kunne vært løst hurtigere dersom denne
siden av problemet ble fokusert i sterkere grad. Men en slik satsing må ikke brukes som
unnskyldning for å vise unnfallenhet i forhold til det militære samarbeidet.
Verneplikten er under press som følge av endret behov i forsvaret. Kun halvparten av de
vernepliktige avtjener militærtjeneste. Bergen Høyre ser fordelen av at de som avtjener
førstegangstjeneste i større grad enn i dag er motivert og skikket til det. For at samfunnet skal
kunne akseptere dagens verneplikt er det en forutsetning at soldatene som innkalles får en
meningsfylt tjeneste. Bergen Høyre mener at dagens verneplikt er et viktig bidrag til et
operativt og kvalitetesmessig godt forsvar med bred forankring i samfunnet. Verneplikten gir
også et bredt rekrutteringsgrunnlag. I skarpe militære operasjoner er det viktig at norske
soldater har tilstrekkelig utdanning til å delta på en tryggest mulig måte. Det øker behovet for
et mer yrkesbasert forsvar.
Kvinner har mye å bidra med i forsvaret. Derfor må det legges mest mulig til rette for å øke
kvinneandelen i forsvaret basert på frivillighet.

