Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en landsdekkende organisasjon med 57 lokalavdelinger
og ca. 7000 medlemmer. Formålet er å støtte Forsvaret, forankre forsvarsviljen og å arrangere
virksomhet som fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret og vedlikeholder kompetanse.
Norske Reserveoffiserers Forbund består av mennesker som er dedikerte forsvarsvenner og føler det
som en plikt å stå opp når det gjelder!
NROFs resolusjon vedtatt på Landsmøtet 27. mai 2018

I. NORGES TRYGGHET
De siste årene har det skjedd en urovekkende
utvikling i Europas sikkerhetssituasjon. Terror
preger nyhetsbildet og vi ser et Russland som blir
mer aggressivt og som ikke viker tilbake for å bruke
militær makt for å nå sine mål. Dette skaper frykt og
uro. I denne situasjonen er det viktigere enn på
mange år å ha et forsvar som evner å trygge landet.
II. TO PROSENT TIL FORSVARSFORMÅL!
På NATOs toppmøte i Wales sluttet Norge, ved
Statsminister Erna Solberg, seg til målsetningen om
å øke forsvarssektorens budsjetter til 2 % av brutto
nasjonalprodukt innen 2014. Foreløpig har vi ikke
sett noen plan for hvordan dette målet skal nås.
Forsvarssjefen har anført hva han ønsker å prioritere
hvis det blir mer penger.
Det ER behov for pengene. I Forsvarets årsrapport
beskriver forsvarssjefen evnen til å løse de pålagte
oppgavene og hvordan pengene er brukt. Det er ikke
noe glansbilde Forsvarssjefen tegner. Et stramt
budsjett, økte kostnader på materiell og økt
kompleksitet, gjør at Forsvaret må utnytte alle
muligheter.
III. FÅ DET VI HAR TIL Å VIRKE
Første trinn i implementeringen av inneværende
LTP, har vært «å få det vi har til å virke». Derfor har
det vært brukt store midler på opp-reparering,
innhenting av vedlikeholdsetterslep og oppfylling av
lagre.
Dette er en god begynnelse, men for at den politisk
vedtatte strukturen skal kunne utnyttes fullt ut, og
dermed nærme seg optimal operativ leveranse, er
det imidlertid et stort behov for å tilføre tilstrekkelig
antall personell. Men, personell er dyrt og av
Hærens budsjett, går over 60 % til lønninger.

Den eneste realistiske måte å klare dette på, er en
aktiv bruk av reservister. Selv om bruk av
reservestyrker er vesentlig rimeligere enn å fylle
opp strukturen med stadig tjenestegjørende
personell, vil en reservistordning innebære
kostnader. I forhold til de ca. 17 milliarder kr. pr år
som behøves for å løfte forsvarssektorens budsjetter
til fra 1,5 % til 2,0 %, vil de om lag en milliard
kroner det vil koste å gi hele reservestyrken god
trening, være en realistisk og god investering i økt
forsvarsevne. Vedtatt struktur på fullfinansieres.
IV. LANDMAKTEN MÅ STYRKES
Kostnadene ved innføring av konseptet vil være
skalerbare, avhengig av hvilke avdelinger som
prioriteres høyest og hvilket øvingsnivå som anses
som optimalt. Dette vil være en vurdering av
hvilken risiko man er villig til å ta. Uten støvler på
bakken gir territorielt forsvar ingen mening. Derfor
må landmakten prioriteres når styrkestrukturen skal
fylles.
Avdelinger som i mindre grad er avhengig av
reservister kan trenes med en noe lavere frekvens.
Selv om dette ikke gir full uttelling av konseptet, vil
det innebære en betydelig forbedring av den
operative evnen. Fullskala implementering med
optimal øving innføres i tråd med økte budsjetter på
vei mot 2 % -målet.
DET ER NÅ DET GJELDER
Den som vil ha fred, må forberede seg på krig.
Forsvaret består av mennesker og mennesker er den
største mangelvare. Det må utarbeides en plan for
hvordan man skal nå målet, slik at satsingen blir
troverdig. Det MÅ bevilges mer penger og etableres
klare målsettinger slik at det kan bli en
langsiktig og troverdig satsing på Forsvaret.
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