Resolusjon
Sjømilitære Samfunds kontaktkonferanse samlet på Ulsnes i Rogaland fredag 16 februar 2001
har gjennomgått Stortingsproposisjon nr 45 (2000-2001) "Omlegging av Forsvaret i perioden
2002-2005", og konstaterer med beklagelse at regjeringen ikke legger opp til å bygge de syv
planlagte MTBene av Skjold klassen og at MTBer er tatt helt ut av forsvarets struktur.
Vi vil påpeke at:
MTBer er kampfartøyer unikt tilpasset de spesielle og krevende forholdene langs
norskekysten. MTBene representerer en mer enn hundre år gammel kompetanse til å operere i
kystsonen med kampfartøyer som fortsatt er relevant, men som nå kan gå tapt.
KNM Skjold har bevart i seg og forsterket alle de den klassiske MTBens egenskaper, blant
annet evne til å ta seg fram i farvann og under forhold der andre må gi tapt. I tillegg har
fartøyet sjødyktighet, fart og rekkevidde kombinert med levevilkår for besetningen som man
tidligere bare fant på større fartøyer. KNM Skjold er en nyvinning som har valgt oppsikt
internasjonalt.
Uten et MTB-våpen vil Sjøforsvarets evne til å reagere på krenkelser av norsk suverenitet i
tide bli sterkt redusert, nærmest fraværende.
Uten MTBer mister kystsamfunnet en tilgjengelig ressurs for rask utrykning under alle
værforhold ved naturkatastrofer, brann ulykker og havarier som truer liv og miljøsikkerhet.
Uten MTBer mister kyststaten en viktig kompetanse og kapasitet i å ivareta Norges viktige
fredsoppgaver langs kysten.
Uten MTBer vil Sjøforsvarets – og dermed vesentlige deler av Norges - hurtigbåtkompetanse
forsvinne.
MTBer er etterspurt til internasjonale operasjoner. De representerer i denne sammenheng en
kapasitet det er mangel på i alliansen.
Vi støtter for øvrig behovet for å tilpasse forsvaret til nye strategiske omgivelser og dermed til
nye oppgaver innenfor endrede økonomiske rammer.
Vi beklager at proposisjonens forslag til forsvarsstruktur i alt for stor grad baserer seg på rene
økonomiske kalkyler i stedet for på strategiske betraktninger.
Vi konstaterer at proposisjonens struktur dermed er helt utilstrekkelig i forhold til de
oppgavene proposisjonen selv legger til grunn at forsvaret skal løse.

