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Hva er viktig kompetanse i Forsvaret?      
- en analyse med eksempler fra Luftforsvaret.

Rammebetingelsene for Forsvaret er endret etter den kalde krigens slutt.  Det nye Forsvaret som er i
ferd med å vokse fram, skal bli et forsvar betydelig mindre enn det gamle.  Samtidig skal
organisasjonen bygges opp av kvalitativt bedre avdelinger enn det Forsvaret hadde tidligere.  En slik
ombygging krever en gjennomgående fokusering på kompetanse.
Endret trusselbilde, ny økonomisk realitet og en rivende teknisk utvikling i samfunnet preger
Forsvarets nye virkelighet.  Hovedoppgaven belyser hvilken påvirkning disse utviklingstrekkene har
på kompetansebehovet i Forsvaret med eksempler hentet fra teknisk kompetanse i Luftforsvaret.
Forsvarets viktigste kompetanse er kompetansen som er knyttet til Forsvarets kjernevirksomhet.
Begrepet er ikke offisielt definert, men er i denne hovedoppgaven knyttet til operativ virksomhet.
Forsvaret behøver dessuten betydelig kompetanse i innkjøp av varer og tjenester – også innen
områder som i dag er en del av Forsvaret (outsourcing).
Kjernekompetanseteori trekkes fram som en bra hjelpemiddel for å belyse sammenhenger mellom
de ulike kompetansebehov i Forsvarets organisasjon.  Men for å finne grensen mellom hva som må
beholdes i Forsvaret, og hva som kan outsources er kjernekompetansemetoden utilstrekkelig.
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What is important competence in the Norwegian Armed Forces?
- a thesis with examples from the Norwegian Air Force.

The situation for the Norwegian Armed Forces has changed significantly after the end of the Cold War.
A new and smaller organization is evolving, and the consequence of this development is that the focus
on competence within the military must increase. Changed threat, a new economic reality and the
ongoing technical development in the world are all factors that will form the new organization. This
thesis discusses these factors impact on future competence in the Norwegian Armed Forces.  Examples
are taken from the technical branch within the Air Force. The most important competence is the
competence necessary for conducting the core activity.  Core activity for the Norwegian Armed Forces
is not officially defined, but in this thesis it is regarded as Operations.  The future organization must
also contain more and better competence in specifying and buying materiel and services than the case is
today. This also includes activities that are a part of the military organization today (outsourcing).  Core
Competence Theory is a good tool for clarifying the relation between the different necessary needs for
competence within the military organization. However the method is not suitable for finding the line
between competences that must stay within – and competences that can be outsourced.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Vi har i løpet av de siste 10-15 årene sett store endringer i vår omverden.

Viktigst er oppløsningen av Sovjetunionen, og den kalde krigens slutt.

Forsvarets rolle er endret, og det stilles dermed nye krav til militære styrker.

Sammensetningen av militær kapasitet bygger på det trusselbildet som

makthaverne har.  Som eksempel på faktorer som må være med i en moderne

trusselvurdering henvises til ”Strategic Defence Review”1.  Her listes

følgende:

• Ustabile forhold i Europa og andre deler av verden (inkludert etniske
konflikter og grensekonflikter).

• Spredning av ABC-våpen.

• Terrorisme og Narkotika relatert kriminalitet.

• Miljø katastrofer.

• Sårbarhet overfor angrep mot ny teknologi (f.eks.
Informasjonssystemer).

”Strategic Defence Review” peker på at etter den kalde krigen er trusselen

mot Storbritannia minsket, men at verdens sikkerhetsproblem på ingen måte

er løst.  Vi har fått en situasjon som er både kompleks og uforutsigbar. I

henhold til ”Strategic Defence Review” gir dette nye muligheter til å møte

kriser slik at de kan stoppes før situasjonen eskalerer til krig.

Det er grunn til å anta at Norge og Norden ser en trussel som har mange

likhetstrekk med den som Storbritannia har trukket opp i ”Strategic Defence

Review”.

Det er dermed ikke bare den militære organisasjonens som har en rolle å

spille når samfunnet skal møte en moderne trussel.  Det skal samarbeides på

tvers av forsvarsgrener, myndigheter og organisasjoner. Samarbeid skjer også

                                                
1 Strategic Defence Rewiew er navnet på Storbritannias studie av framtidens forsvar.
Litteratur referanse [SDR].
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på tvers av nasjoner.  Alt dette stiller mange ulike krav på offiseren som

yrkesgruppe.

Samfunnet har lagt ned betydelige ressurser på å bygge opp kompetanse

innenfor offiserskorpset. Riksrevisionsverket2 i Sverige har i perioden 1983 –

1998 undersøkt offiserer i den svenske Forsvarsmakten. Dette kan tjene som

eksempel på hvor mye ressurser som legges ned på utdanning av offiserer i et

vestlig demokrati. I undersøkelsen skilles det mellom de tre

kompetanseområdene; ledelse, spesialist og utdanning.  Riksrevisionsverket3

konkluderer:

• Varje studieår vid försvarets officersskolor kostar mellan 0,7 och 0,9 mkr

per individ.

• Försvarsmaktens investeringar i den nuvarande officerskårens utbildning

är omfattande och kan uppskattas till minst 100 miljarder kronor totalt.

• Andelen utbildning i förhållande till totalt antal tjänstgöringsår varierar

mellan 42 % för löjtnanter och 51 % för majorer.

En bekreftelse på at undersøkelsen kan ha en viss gyldighet også i Norge får

man ved å konstatere at prosjekt ARGUS 4 forventer en besparelse på 100

millioner kroner i perioden 2000-2003 ved en omlegging av Forsvarets

kompetansestrategi.

Vi har i løpet av de siste fire år vært vitne til en betydelig reduksjon i antall

avdelinger i Sveriges Forsvarsmakt. Omfattende omorganisering venter også

om kort tid innen det norske Forsvaret.  Forslagene fra Forsvarsstudien 20005

                                                
2 Officererna i försvaret – utbildning, uttnyttjande och kompetens. RRV 1998:47.
Litteraturreferanse [RRV].
3 Ibid. Side 16.
4 Prosjekt ARGUS. Delprosjekt 2.1 – Utdanning og kompetanse. www.mil.no/argus utskrift
11 nov 2000. Litteraturreferanse [ARG]
5 Forsvarstudien 2000 (FS2000).  22 juni 2000. Litteraturreferanse [FS2000].
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og Forsvarspolitisk utvalg6  er videreført i Langtidsproposisjonen7.

Aktivitetsnivået skal tilpasses de tildelte ressurser.

Norsk deltagelse i internasjonale operasjoner har økt i omfang8 de siste årene.

Det er en tydelig politisk9 vilje til at dette engasjementet også i årene som

kommer vil ligge på et høyt nivå, og at de norske bidragene kan komme i

konflikter over hele konfliktskalaen – alt fra humanitære hjelpeoperasjoner til

regulær krig.

Det pågår en rivende teknologisk utvikling i samfunnet.  Særlig tydelig er

dette innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Informasjons- og

kommunikasjonsteknologien har gitt mennesket store muligheter, gitt

økonomisk vekst og nye kanaler for formidling av informasjon. Produksjon

av varer og tjenester har blitt enklere, noe som igjen har ført til økt tilbud.

Teknologiutviklingen kan også medføre ulemper. Dagens økonomi og

samfunn er blitt helt avhengig av denne teknologien10. Teknologien er blitt en

integrert del av systemene vi omgir oss med og som er med på å sikre vår

velferd. Omfattende svikt i slike systemer og tilhørende infrastruktur kan

forstyrre vitale samfunnsfunksjoner på en måte som er vanskelig å forutse.

16 februar 2001 la regjeringen fram en langtidsproposisjon11 for Stortinget.

Den skal dekke Forsvarets utvikling og virksomhet i perioden 2002 til 2005.

Den politiske behandlingen som følger blir spennende for mange av

Forsvarets medarbeidere.  Det er høyst uklart hvordan Forsvaret vil se ut i

framtiden, og dermed hvilken kompetanse som er nødvendig i den nye

organisasjonen.

                                                
6 Innstilling fra Forsvarspolitisk utvalg. ”Et nytt Forsvar”. 29 juni 2000. Litteraturreferanse
[FPU].
7 Litteraturreferanse [LTP]
8 Innstilling fra Forsvarspolitisk utvalg. ”Et nytt Forsvar”. 29 juni 2000. Kapitel 1.7.
Litteraturreferanse [FPU].
9 Stortingsmelding 38 (1998-99). Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale
operasjoner. Kapittel 7. Litteraturreferanse [Stmeld38].
10 Referer til rapporten; Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT, oktober 2000.
Nærings- og handelsdepartementet. hppt://www.odin.dep.no Litteraturreferanse [Sårbarhet].
11 Refererer til Langtidsproposisjonen med litteraturreferanse [LTP] og Pressemelding nr
081/2000 datert 14 desember 2000.  Forsvarsdepartementet. Litteraturreferanse [PM-81/00].
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Forsvarets nye organisasjon vil vokse fram som et resultat av de politiske og

militære prioriteringer i behandlingen av langtidsproposisjonen.  Men

hvordan skal vi sikre at organisasjonen har riktig kompetanse – og hvilken

kompetanse er riktig ?

Noen svar kommer før sommeren 2001 når Stortinget fatter sin beslutning.

Andre svar må Forsvaret finne selv.  I denne hovedoppgaven ønsker jeg å

belyse spørsmålet om hvilken kompetanse som behøves i fremtiden, og en

mulig metode for å identifisere kompetansebehovet.   Som et ledd i egen

kunnskapsoppbygging vil jeg starte med en gjennomgang av de viktigste

utviklingstrekk som har betydning for kompetansesammensetningen, samt en

gjennomgang av Forsvarets oppgaver.

Der det er nødvendig å begrense omfanget av oppgaven bruker jeg

”flysystemer i Luftforsvaret” som grunnlag for gjennomgangen.  Omfanget

begrenses ytterligere ved å fokusere på den tekniske kompetansen.

1.2 Problemformulering

Det jeg ønsker å belyse er derfor hvordan de ulike utviklingstrekkene som

pågår i samfunnet vil påvirke kompetansesammensetningen i Forsvaret, og på

bakgrunn av dette finne hvilken kompetanse som er viktigst for å makte

framtidens oppgaver?

Ut av denne problemformuleringen er det min ambisjon å belyse disse

spørsmålene:

• Hvordan defineres ”Forsvarets kjernevirksomhet”?

• Vil en reduksjon av Forsvarets organisasjon skape nye kompetansebehov?

• Hvilken kompetanse er viktigst i Forsvaret etter omstillingen?

• Kan kjernekompetanseteori benyttes for å identifisere Forsvarets

kompetanse behov?
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1.3 Avgrensning

Oppgaven skal i utgangspunktet belyse hele Forsvaret, men der eksempler og

”dypdykk” er nødvendig benyttes min kunnskap om Luftforsvaret som

grunnlag.  Der ytterligere avgrensning er nødvendig legges teknisk

kompetanse i knyttet til flysystemer i Luftforsvaret til grunn.

1.4 Forutsetninger

Luftforsvaret opererer også i framtiden alle luftfartøyer innen Forsvaret.

Dette inkluderer helikoptrene som støtter Hæren, Sjøforsvarets fregatter og

Kystvakten, samt Redningstjenesten.

1.5 Arbeidsbeskrivelse

Anvendt metode er skissert i Figur 1 nedenfor.  Metoden består av en

deskriptiv12 gjennomgang av relevante faktorer for problemformuleringen,

samt en kvalitativ analyse13 av disse.

Figur 1.  Metodebeskrivelse.

                                                
12 Rolf Ejvegård.  Vetenskaplig metod. side 30.  Litteraturhenvisning [Metode].
13 Stabshandbok for Forsvaret.  TJ 13-1. Side 65. Litteraturhenvisning [Stabshbok].

1 Problemformulering

Fakta del (deskriptiv)

Relevante utviklingstrekk for
Forsvarets framtidige kompetanse

sammensetning Kvalitativ analyse
• Vurdering av faktorer
• Prøving mot teori

Konklusjon
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Det trekkes delkonklusjoner etter at hver faktor er behandlet.

Delkonklusjonene bringes videre til en konklusjon der problemformuleringen

og spørsmål fra innledningen skal besvares.

Analysen er bygget opp med en konkretisering av de faktorer som har

betydning for kompetansesammensetningen. Dette er de utviklingstrekk og de

oppgaver som er relevante.  Deretter foretas en analytisk gjennomgang av alle

”krysspunkter” mellom dem, slik matrisen i Figur 2 nedenfor viser. Til slutt

sammenlignes resultatene med kjernekompetanseteorien14.

Utviklingstrekk A Utviklingstrekk B … Utviklingstrekk M

Oppgave 1 Kompetansebehov Kompetansebehov … Kompetansebehov

Oppgave 2 Kompetansebehov Kompetansebehov … Kompetansebehov

… … … … …

Oppgave n Kompetansebehov Kompetansebehov … Kompetansebehov

Figur 2.  Krysspunkter mellom utviklingstrekk og oppgaver analyseres
med hensyn på kompetansebehov.

Litteraturen er hentet både fra inn- og utland, og er funnet etter litteratursøk

hovedsakelig gjennom biblioteket ved Försvarshögskolan og gjennom egne

søk på Internett.

Kildehenvisninger er basert på et alfanumerisk referansesystem som henviser

til litteraturlisten bakerst i oppgaven.

1.6 Definisjoner

1.6.1 Kompetanse

Kunnskapsforlagets fremmedordbok15 definerer kompetanse som:

                                                
14 The Core Competence of the Corporation.  C.K. Prahalad and Gary Hamel. Harward
Business Review. May-June 1990. Litteraturhenvisning [CCT].
15 Fremmedordbok.  Kunnskapsforlaget. 1978. Litteraturreferanse [F-ordbok].
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rett og myndighet til å foreta en viss handling el. avgjøre en viss sak;

skikkethet, berettigelse; dyktighet, brukbarhet.

I denne oppgaven velger jeg å bruke den siste betydningen; dyktighet og

brukbarhet.

1.6.2 Kjernekompetanse

Begrepet kjernekompetanse (core competence) er definert i US Airforce16

som:

”The basic areas of expertise or the specialities that the Air Force

brings to any activity across the spectrum of military operations

whether as a single service or in conjunction with the core

competencies of other services in joint operations.  Core competencies

represent both air and space power application theory and physical

capability represented in a well-trained and equipped air force.”

Begrepet brukes flere steder i den utvalgte litteraturen, uten at det er

definert alle steder. I denne oppgaven legges ”the basic areas of expertise

or the specialities ”  til grunn for følgende oversetning/tolkning:

Grunnlags ekspertise eller spesialitet

1.6.3 Kritisk kompetanse

Kritisk kompetanse defineres i det såkalte tilleggsdirektivet17 til innføringen

av avgangsstimulerende tiltak i Forsvaret.  Denne definisjonen legges til

grunn for definisjon av dette begrepet i denne oppgave.  Her heter det at

kritisk kompetanse er:

”Kompetanse som Forsvaret har et absolutt behov for i

gjennomføringen av prioritert virksomhet, og hvor det vil være

                                                
16 US Airforce Basic Doctrine. Page 80.  Litteraturreferanse [USAFdok].
17 Referert til i Offisersbladet nr 8/2000.  Organ for Befalets Fellesorganisasjon. Faktadel om
avgangsstimulerende tiltak side 13.  Litteraturreferanse[BFO-8/00].
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tvingende nødvendig å erstatte tapt kompetanse med innleid

konulentbistand eller nytilsetting”.

1.6.4 Vedlikeholdsnivåer

I denne hovedoppgave benyttes følgende nivåinndeling av vedlikehold av

flysystemer:

Stridsklargjøring inkludert
første linjes vedlikehold.

Klargjøring av fly og helikoptre til oppdrag.
Her inngår fylling av drivstoff og bevæpning,
men også mindre tekniske utbedringer, ofte i
form av komponentskifter.  Her inngår også
ABDR18 kompetanse.

Mellomnivå vedlikehold Vedlikehold og modifikasjoner som normalt
kan utføres ved en flystasjon.  Kan utføres av
sivil industri.

(Benevnes også andre og tredje linjes
vedlikehold).

Depot vedlikehold Tyngre vedlikehold, modifikasjoner og
oppdateringer.  Kan utføres av spesielt
kompetente verkstedavdelinger i
Luftforsvaret, eller av sivil industri.

(Benevnes også fjerde linjes vedlikehold).

Figur 3. Vedlikeholdsnivåer.

                                                
18 Aircraft Battle Damage Repair.
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2 Fakta-del

2.1 Generelt

Fakta-delen er en gjennomgang av den viktigste litteratur benyttet under

arbeidet med hovedoppgaven.  Utvalget er foretatt slik at mange typer av

litteratur skal være representert.  I tillegg til presentasjon av

kjernekompetanse teorien behandles både visjoner, doktriner, politiske utvalg,

militære studier, stortingsdokumenter og internasjonale avtaler.

Av litteratur som ikke er behandlet nevnes spesielt Forsvarets

kompetansestrategi19, som betraktes utdatert til tross for at den bare er to år

gammel.  ARGUS prosjekt 2.120 vil utarbeide ny i perioden 2001-2003.

Det presenterte materialet omhaldler fakta på et overordnet og generelt nivå

for hele Forsvaret.  Men det er foretatt enkelte dypdykk inn i Luftforsvaret og

i den tekniske tjenesten spesielt.  Hensikten med dette er å muliggjøre

eksemplifisering innen et fagområde som er kjent for forfatteren.

2.2 Forsvarspolitisk utvalg (FPU)

2.2.1 Grunnlaget for FPU

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. juli 1999, og var bredt

politisk og faglig sammensatt.  Mandatet tok utgangspunkt i både nasjonale

og internasjonale utviklingstrekk av betydning for Forsvaret, herunder den

sikkerhetspolitiske og militære utvikling i Norges nærområder og de føringer

som ble gitt fra NATO-toppmøtet i Washington, våren 1999.

Utvalgets hovedfokus var en gjennomgang av norsk forsvarspolitikk slik den

praktiseres i dag, med vekt på å vurdere Forsvarets oppgaver og

ambisjonsnivå i lys av den sikkerhetspolitiske utvikling.  De skulle fremme

forslag om hvilken hovedkurs som bør ligge til grunn for videreføringen av

Forsvaret.

                                                
19 Forsvarets Kompetansestrategi. Litteraturreferanse [Kompstrat].
20 Prosjekt ARGUS.  Delprosjekt 2.1. Litteraturreferanse [ARG].
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2.2.2 Forsvarets situasjon fram til i dag

Norsk sikkerhet har gjennom 90-tallet hvilt på fire gjensidig forsterkende

pilarer: et nasjonalt balansert forsvar, alliert militært samvirke og

internasjonalt samarbeid, den alminnelige verneplikten og totalforsvaret.

Utvalget peker på de gjennomgående negative avvikene mellom planlagte

forsvarsbudsjetter og de faktiske forsvarsbevilgningene i Norge. De

økonomiske forutsetningene som har ligget til grunn for forsvarsplanleg-

gingen, er bare unntaksvis blitt oppfylt. De peker på at dette er en vesentlig

mer bekymringsfull utvikling enn svekkelsen av budsjettnivået etter

avslutningen av den kalde krigen.  Se nedenfor.

Figur 4.  Forskjeller mellom planlagte forsvarsbudsjetter og faktiske
bevilgninger fra 70-tallet til i dag.21

                                                
21 Fra Forsvarspolitisk utvalgs kapittel om Forsvarsbevilgninger og ambisjonsnivå.
Årlig reell endring i bevilgningene er vist med blå kurve. I grønt vises anbefalingene fra
Forsvarskommisjonene av 1974 og 1990. Figuren viser også hvilke forutsetninger som er
gjort i Forsvarsdepartementets langtidmeldinger (i rødt). Den årlige reelle endringen er basert
på glidende gjennomsnitt (orden 3). Litteraturreferanse [FPU].
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Manglende bevilgninger er ikke den eneste årsak til at de norske

forsvarsplanene ikke har latt seg oppfylle. Anslagene over hva planene ville

koste, har systematisk vært for lave.  Materiellinvesteringene, målt som andel

av forsvarsbudsjettet, økte gradvis fra 70-tallet og frem til 1994, men har

deretter blitt redusert betydelig.  Det har gjennomgående vært betydelig

avstand mellom de faktiske materiellinvesteringene og de målsettingene som

har vært lagt til grunn i Forsvarsdepartementets langtidsmeldinger og

Forsvarskommisjonenes anbefalinger. FPU mener at spriket mellom

ambisjoner og faktisk utvikling har vært sterkt medvirkende til dagens

skjevheter i Forsvaret.

Sammenlignet med våre allierte har likevel Norge avsatt en meget stor andel

av forsvarsutgiftene til investeringer i materiell. Eksempelvis lå Norge i 99

blant de fire NATO-landene som hadde størst investeringsandel.

Men aktivitetsnivået er betydelig redusert, og som eksempel nevnes at for

Luftforsvaret har aktivitetsnivået (målt i totalt antall flytimer) i perioden

1992-98 gradvis blitt redusert fra ca 41 000 flytimer til ca 28 00022.

På 90-tallet er Norges internasjonale militære samarbeid blitt utvidet både i

omfang og karakter. Deltakelsen i internasjonale militære operasjoner har

vokst betydelig, både i volum og som andel av forsvarsbudsjettet, jamfør

figuren nedenfor.  Utvalget hevder at dette i stor grad har påvirket utviklingen

av materiellstruktur og utdannings- og øvingsmønstre, ettersom tiltakene ofte

har blitt gjennomført med kort forvarsel, og dermed med betydelige

konsekvenser for de langsiktige planene.

                                                
22 Ibid figur 1.7.
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Figur 5. Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, utvikling fra 70-
tallet23.

Å motvirke Forsvarets voksende ubalanser og utvikle et Forsvar som er

tilpasset dagens virkelighet og fremtidens krav, er ikke et spørsmål om

justering og rasjonalisering. Det kreves radikal omlegging24.

2.2.3 Forsvarspolitisk utvalg anbefaler

Forsvarspolitikken må ta utgangspunkt i de sikkerhetspolitiske utfordringer

som vil kunne kreve bruk av Forsvarets ressurser, og bør i tillegg gjenspeile

de øvrige krav som stilles til Forsvaret i omgivelsene. På bakgrunn av dette

                                                
23 Fra Forsvarspolitisk utvalgs kapittel om internasjonalt samarbeid. Litteraturreferanse
[FPU].
24 Ibid.  Kapittel 1.11.
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anbefaler utvalget at det etableres et nytt sett25 av overordnede mål for

forsvarspolitikken26.  Norsk forsvarspolitikk skal bidra til:

• å forebygge og møte utfordringer mot norsk sikkerhet

• å ivareta norske rettigheter, interesser og forpliktelser

• å løse andre samfunnsviktige oppgaver på utvalgte områder

Utvalget foreslår å videreføre et forsvarskonsept27 med fire pilarer slik:

• et nytt forsvar basert på fleksibilitet og kompetanse

• alliert og internasjonalt militært samarbeid

• verneplikt

• sivilt-militært samarbeid

Utvalgets forslag innebærer en ny og vesentlig endret innretting av

forsvarskonseptet. Det nye konseptet gjenspeiler endringer i Forsvarets

samlede oppgaveportefølje og en nødvendig tilpasning av det internasjonale

militære samarbeidet, verneplikten og totalforsvaret til endrede

rammebetingelser.

Fremtidens sammensatte risiko- og trusselbilde preges av usikkerhet. De

militære utfordringene er ikke i samme grad som tidligere knyttet til én

bestemt aktør eller én bestemt type konflikt. Likevel vil to sentrale forhold

ligge fast: For det første vil det alltid finnes kimer til konflikter og ustabilitet

som kan komme til å påvirke norsk sikkerhet. For det andre må Norge også i

fremtiden basere seg på å møte større utfordringer mot egen sikkerhet i nært

samarbeid med andre. Dette krever et fleksibelt forsvar i fremtiden. Et slikt

forsvar må både være i stand til å møte de utfordringer som kan oppstå på

                                                
25 Litteraturreferanse [FPU].
26 Se litteraturreferanse [Stmeld22] der gjeldende overordnede mål for sikkerhetspolitikken er
nedfelt (1997-98):

• å forebygge krig og bidra til stabilitet og fredelig utvikling
• å ivareta norske rettigheter og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor

politisk og militært press,
• å ivareta norsk suverenitet

27 Litteraturreferanse [FPU].
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kort og mellomlang sikt, og kunne tilpasses en vesensforskjellig situasjon på

lang sikt. Forsvaret må også være innrettet mot samarbeid innenfor en bredere

alliert og internasjonal ramme.

I en fremtid der trusselbildet er sammensatt, utviklingen over tid er usikker og

der Forsvaret skal kunne løse en rekke ulike og komplekse oppgaver

samtidig, er kompetanse en kritisk ressurs. Kompetanse skaper handlefrihet til

å kunne tilpasse Forsvaret til endringer og krav i omgivelsene. Kompetanse

utgjør en sentral forutsetning for at Forsvaret skal kunne utnytte og tilpasse

seg den teknologiske utviklingen, og for at Forsvaret skal kunne fremstå som

et fleksibelt og effektivt virkemiddel for de politiske myndigheter og som en

troverdig samarbeidspartner for allierte. Intet element i et moderne forsvar tar

lengre tid å bygge opp igjen dersom det skulle gå tapt. Kompetanse vil derfor

også være avgjørende for evnen til eventuell oppbygging og større

omlegginger dersom den sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon skulle

endre seg betydelig på lengre sikt.

Tradisjonelle militære oppgaver skal også i fremtiden prege Forsvarets

virksomhet. Det er imidlertid nødvendig med en endring av innretting og

ambisjonsnivå for Forsvarets oppgaver og andre utfordringer enn omfattende

militære angrep mot store deler av Norge må gis relativt større vekt. Den

overordnede innrettingen av Forsvarets fremtidige oppgaveportefølje må

knyttes opp mot de forsvarspolitiske mål og de utfordringer som vil kunne

oppstå mot norsk sikkerhet og som vil kunne kreve bruk av forsvarspolitiske

virkemidler. Det nye forsvaret skal være et fleksibelt virkemiddel for

myndighetene. Fokus må imidlertid være på Forsvarets viktigste og mest

grunnleggende oppgaver, uten at man favner for vidt og dermed mister

ethvert anstrøk av prioritering. Videre er det viktig at den samlede

oppgaveportefølje utgjør en helhet, der evnen til å utføre de ulike oppgaver

utfyller og forsterker hverandre.
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På denne bakgrunn anbefaler utvalget at følgende oppgaver bør utgjøre

Forsvarets fremtidige oppgaveportefølje28:

• militær tilstedeværelse i prioriterte områder

• etterretning og overvåkning av norske interesseområder

• suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse

• krisehåndtering i norske områder

• forsvar av norske områder og sikring av vitale samfunnsfunksjoner

• tilrettelegge for å møte større utfordringer mot norsk sikkerhet
sammen med allierte

• internasjonalt engasjement

• annen samfunnsviktig bruk av Forsvaret

I forhold til gjeldende langtidsmelding for Forsvaret representerer den nye

oppgaveporteføljen en sammenslåing av enkelte elementer fra det som

tidligere ble omtalt som mål og oppgaver, kombinert med nye momenter.

Dette skaper en enklere og mer oversiktlig fremstilling av sammenhengene i

forsvarspolitikken.

2.2.4 Delkonklusjon FPU

Norsk forsvarspolitikk slik den praktiseres i dag er gjennomgått for å vurdere

Forsvarets oppgaver og ambisjonsnivå i lys av den sikkerhetspolitiske

utvikling.  Det er fremmet forslag om hvilken hovedkurs som bør ligge til

grunn for videreføringen av Forsvaret.

2.3 Forsvarsstudien 2000 (FS 2000)

2.3.1 Grunnlag

Forsvarsstudie 2000 (FS 2000) ble iverksatt av Forsvarssjefen (FSJ) i

november 1998.  Etter å ha påtalt at det ikke var samsvar i Stortingsmelding

nr 22 (1997–98 ) mellom Forsvarets oppgaver og de ressurser som stilles til

                                                
28 Litteraturreferanse [FPU].
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rådighet, ønsket FSJ å tilnærme seg den nye forsvarsstudien på en annen måte

enn de foregående.  I stedet for å legge frem en studie som synliggjorde

ressursbehovet ved et politisk vedtatt ambisjonsnivå, ønsket han å vise hva

slags forsvar som kan skaffes til veie for de midler som faktisk bevilges.  Den

strukturen studien legger frem er derfor ikke primært resultatet av en

behovsvurdering, men derimot av en ressursvurdering.  Dette er en helt

grunnleggende forutsetning i FS 2000.

Oppgavegjennomgangen i FS 2000 konkluderte med at det bare var det

alliansetilpassede forsvaret og det såkalte terskelforsvaret som representerte

løsninger innenfor rammen av overordnede forsvars- og sikkerhetspolitiske

målsettinger, slik disse er nedfelt i politiske styringsdokumenter.  Derfor ble

følgende forutsetninger lagt til grunn i arbeidet:

• NATO-alliansen består i en form som sikrer Norge betydelige allierte
forsterkninger i krise og krig.

• Strukturen skal bygge på totalforsvarskonseptet, med de justeringer
som sikkerhetspolitiske og samfunnsmessige endringer tilsier.

• Verneplikten skal videreføres, men det åpnes for en differensiering av
tjenestemønsteret, med sikte på å gi flere vernepliktige kortere
førstegangstjeneste.

Studien har vært drevet av en forutsetning om hvilke ressurser Forsvaret kan

regne med å disponere i planperioden, som er satt til 20 år (2002-2021).

Hensikten med en så lang planperiode er å sikre at langtidsplanlegningen

spenner over et tilstrekkelig langt tidsrom til å fange opp såvel

gjenanskaffelse som midtlivs-oppdatering av alle større materiell-

komponenter.
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2.3.2 Ny struktur år 2005

I henhold til FS2000 skyldes derfor de nødvendige endringene i forsvars-

strukturen to forhold:

• en økonomisk drevet reduksjon av strukturens volum, altså en
kvantitativ endring,

• en sikkerhetspolitisk drevet omstilling av strukturens innhold, altså en
kvalitativ endring.

Av disse er den kvantitative endring den dominerende.  Når den kvalitative

endring ikke er like stor, skyldes dette behovet for å bevare enkelte

kapasiteter og enkelte typer kompetanse som er vurdert kritisk viktige, uansett

hva Forsvaret i fremtiden skal brukes til.  Av disse nevnes spesielt:

• Hærens evne til å føre operasjoner med operative enheter av alle
troppearter, dvs integrerte landoperasjoner i samvirke med allierte
styrker og de øvrige forsvarsgrener

• Sjøforsvarets evne til overflate- og ubåtoperasjoner

• et nasjonalt kampflyvåpen med både luft-til-luft og luft-til-bakke
kapasitet.

I tillegg til de overordnede økonomiske, sikkerhetspolitiske og

militærstrategiske avveiningene som utgjør det nye Forsvarets

hovedforutsetninger, er det også andre faktorer som har en avgjørende

innflytelse på utformingen av strukturen.  Dette er først og fremst

videreføringen av verneplikten og tilpasningen av Forsvaret til deltagelse i

internasjonale operasjoner. FS 2000 mener at med den struktur de foreslår vil

Forsvaret kunne bidra til å løse disse oppgavene i fremtiden:

• militær tilstedeværelse i prioriterte områder

• etterretning og overvåking av norske interesseområder

• suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse

• sikring av vitale samfunnsinstallasjoner og –virksomheter mot
terrorisme og sabotasje

• episode- og krisehåndtering
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• stanse eller avvise begrensede angrep mot norsk område

• motta og samvirke med allierte styrker

• internasjonalt militært engasjement.

I tillegg kommer annen samfunnsnyttig bruk av Forsvaret, som ikke bør

dimensjonere noen side av Forsvarets virksomhet. Oppgavene er ikke listet i

noen prioritert rekkefølge, men er ordnet etter intensitet.  FS 2000 presiserer

at den foreslåtte struktur ikke vil gi Forsvaret kapasitet til å løse samtlige

oppgaver like godt til enhver tid.

2.3.3 Luftforsvarets krigsorganisasjon år 2005

Kampflyvåpnet videreføres med 48 fly av typen F-16 MLU29 frem til 2012.

48 fly er det minimum parken må bestå av, dersom det skal være mulig å

produsere både operativ kapasitet, kompetanse og logistikkfunksjoner til å

opprettholde et nasjonalt kampflyvåpen.  De 10 flyene Luftforsvaret har i dag

ut over 48 beholdes som reservemaskiner, blant annet for å erstatte fly som

går tapt, og forlenge levetiden ved å fordele flytiden på flere maskiner.  Det

investeres i utstyr og våpen for å sette flyene i stand til å gjennomføre angrep

mot bakkemål.

Transporthelikopterne støtter i første rekke Hærens avdelinger, og må

derfor lokaliseres i nærheten av de garnisoner hvor Hæren har hovedtyngden

av sin aktivitet. Antall transporthelikoptre i dag er 18, av disse forutsettes en

gjenanskaffelse av 12 (større maskin som opprettholder samme totale

lastekapasitet) etter 2015.  I tillegg til de militære helikopterne vil den del av

den sivile helikopterparken som til enhver tid er registrert i Norge kunne

rekvireres når beredskapslovgivningen trer i kraft.

Fregatthelikopterne  utgjør en vesentlig forsterkning av fregattvåpnet.  For å

sikre kortest mulig transittid og størst mulig nærhet til fregattmiljøet for øvrig

baseres de på Sola.  Dette blir også base for rednings- og

kystvakthelikopterne, og Sola blir dermed en ren maritim helikopterbase.

                                                
29 Oppdatert F-16 til standard MLU.  Mid Life Update.
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De maritime patruljeflyene  representerer en meget viktig kapasitet mht

overvåking av norsk interesseområde i nordlige havområder, og videreføres

med 4 P3-C flymaskiner.

Transportflyene opprettholdes som nå med en skvadron på 6 maskiner, som

forutsettes erstattet i annen halvpart av perioden.  Transportflyene dekker en

vesentlig del av Forsvarets daglige transportbehov innenlands, samtidig som

de utgjør en viktig kapasitet ved deployering og understøttelse av norske

styrker i utlandet.  De vil også kunne tilbys som en selvstendig ressurs under

så vel NATO- som FN-operasjoner, eller ved humanitær innsats.

EK-flyene 30 er innsamlingsplatformer for elektroniske data av stor betydning

for andre egne operasjoner.  Fordi alliansen bare i begrenset grad sirkulerer

høyverdige etterretninger på dette området til alle medlemmer og deltagere i

en internasjonal operasjon, er en nasjonal kapasitet viktig for så vel egne

styrkers sikkerhet som for effektiviteten.

Luftforsvarets aktivitet forutsettes konsentrert på 3 flystasjoner og 1

helikopterbase.  Dette medførerer en reduksjon av antall flystasjoner. Men

det skal anskaffes 2 såkalte basesett for å kunne etablere kampflyavdelinger

på flystriper uten permanente fasiliteter.  Denne kapasiteten vil kunne

benyttes både nasjonalt og internasjonalt.

2.3.4 Vurderte kapasiteter etter år 2005

I forslaget fra FS 2000 innføres det ingen nye kapasiteter eller avdelinger

(unntatt Unmanned Aerial Vehicles – UAV) i perioden 2005-2010.  Det

foregår imidlertid en betydelig modernisering av materiellet i de eksisterende

avdelinger, bl a fregatter, stridsvogner til Hæren, moderne soldatutrustning,

oppgradering av kommando- og kontrollutrustning mv.  Det vil imidlertid

være nødvendig å ta stilling til den videre utvikling av to strukturelementer ) i

perioden 2005-2010:

                                                
30 EK = Elektronisk Krigføring.
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• anskaffelse av nye kampfly for videreføring av et nasjonalt
kampflyvåpen, ev et kampflyvåpen basert på ”force pooling” med
andre nasjoner

• eventuell videreføring av Hærens ene mekaniserte brigade basert på
arv av materiell.  Denne vil nå ha en rekke kritiske mangler.

For øvrig vil innholdet i strukturmålet for 2010 og senere være påvirket av de

forsvarsstudier som skal gjennomføres i den mellomliggende periode.

En rekke nye kapasiteter og våpensystemer som tidligere ikke har inngått i

Forsvarets inventar er vurdert i FS 2000.  Dette gjelder både systemer som

allerede er operative i andre land, og systemer basert på ny teknologi som vil

komme i bruk i nær fremtid.  I den rådende økonomiske situasjon kan det

synes ulogisk å vurdere systemer som Forsvaret tidligere ikke har sett seg råd

til å anskaffe.  Imidlertid vil enkelte kapasiteter bli mer og mer nødvendige jo

mindre Forsvaret blir, og dermed også verd prisen. En rekke av de vurderte

systemene og enhetene er likevel ikke kommet med i den endelige strukturen,

på tross av at dette ville vært ønskelig.

Flere av de systemene som er vurdert er spesielt godt tilpasset NATOs

program for å forbedre medlemslandenes kapasiteter og evne til effektivt

samvirke (Defence Capabilities Initiative, DCI – se kapittel om NATO og

DCI side 33), både i forhold til kollektivt forsvar og fredsstøttende

operasjoner.  Spesielt ut fra det betydelige politiske påtrykk i alliansen hadde

det vært ønskelig med en mer markert DCI-profil på strukturen enn tilfellet

er.

Moderne operasjoner gjennomføres med mobile enheter i høyt tempo.  Dette

innebærer at situasjonen endrer seg meget hurtig, og operative beslutninger

må tas på grunnlag av situasjonsoversikter som oppdateres kontinuerlig.  Et

meget nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel i den sammenheng er

derfor ubemannede luftfartøyer (UAV) som utstyrt med ulike

sensorkombinasjoner overflyr operasjonsområdene og sender et sanntids

situasjonsbilde direkte tilbake til det operative hovedkvarter.  En egen UAV-

enhet forutsettes innfaset i strukturen i perioden 2006-2008.
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Kryssermissiler med lang rekkevidde, høy presisjon og stor våpenvirkning

mot prioriterte mål har vært under vurdering helt til studiens sluttfase.  Det er

imidlertid ikke funnet investeringsmessig mulighet for en slik kapasitet før

etter 2010.  En langtrekkende missilavdeling anbefales imidlertid innført i

strukturen i annen halvpart av 20-års perioden, avhengig av den økonomiske

utviklingen. Slike missiler vil gi Forsvaret en betydelig evne til presis og

avstandslevert ødeleggelse av viktige mål.  Missilenes lange rekkevidde gjør

det mulig å etablere en troverdig og hurtig avskrekking mot krenkelse av

norsk område, uten fremgruppering av avdelinger som vi i neste omgang

risikerer å miste dersom avskrekkingen feiler.  Innføringen av kryssermissiler

blir således en konsekvens av et behov for troverdig avskrekking kombinert

med liten evne til å tåle egne tap pga meget fåtallige styrker.  Missilenes

egenskaper gjør dem også velegnet for krisehåndteringsformål, f eks ved den

signaleffekt som oppnås ved gruppering av platformene.  Stor potensiell

våpenvirkning kan ved omgruppering raskt projiseres mot nye områder.

Dermed muliggjøres en krisehåndtering med nasjonale ressurser i en situasjon

der man av ulike årsaker ønsker å vente med å tilkalle allierte forsterkninger.

Informasjonsoperasjoner er en fellesbetegnelse på alle militære tiltak rettet

mot degradering eller ødeleggelse av informasjonsflyten i den fiendtlige

organisasjon, samt beskyttelse av tilsvarende egne kapasiteter.  Hensikten

med offensive informasjonsoperasjoner er å frata motparten muligheten for

kommando og kontroll over egne operasjoner, og således utløse tap av tempo

og operativt sammenbrudd i organisasjonen.  I tillegg til mer tradisjonelle

våpenvirkninger innebærer avhengigheten av moderne informasjonssystemer

at militære organisasjoner blir sårbare for elektroniske

informasjonsoperasjoner.  I forbindelse med etableringen av ett fellesoperativt

hovedkvarter i fremtiden forutsettes kapasiteten for slike operasjoner

betydelig styrket.  Dette vil omfatte så vel et eget stabsledd i hovedkvarteret

for planlegning og ledelse av slike operasjoner som en dedikert enhet for

utførelse.
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Stridshelikoptre  utgjør en særdeles mobil og slagkraftig våpenplatform, som

Norge gjennom flere år er blitt anmodet om å anskaffe gjennom NATOs

styrkemålprosess. De inngår etter hvert i de fleste moderne forsvar, men er

meget kostbare både investeringsmessig og i drift. En omfattende

stridshelikopterstudie i forkant av FS 2000 konkluderte med at det heller ikke

ville ha noen hensikt å anskaffe færre moderne stridshelikoptre enn 20. Med

en anskaffelsespris for 20 helikoptre inkl våpen på rundt 10 mrd kroner og

årlige driftsutgifter på 200-300 millioner kroner er det imidlertid ikke mulig å

finne plass til et slikt våpensystem i strukturen, i det minste ikke før etter

2010.  Selv da vil det trolig avhenge ikke bare av økonomien, men også av

hvordan strukturen for øvrig utvikler seg.

Tankfly med kapasitet for drivstoffetterforsyning i luften (air-to-air

refuelling, AAR) er en annen meget etterspurt ressurs i NATO, ikke minst i

forbindelse med internasjonale operasjoner.  Samtidig fører et redusert antall

kampfly til at det blir viktigere å kunne øke rekkevidde og stasjonstid på de

flyene man har.  De tankflyene som har vært vurdert er kommersielle fly med

kapasitet for både drivstoffetterforsyning, vanlig last og personell, men disse

er samtidig dyrere i anskaffelse enn tradisjonelle transportfly.  Det er også

betydelige driftsutgifter knyttet til å operere et lite antall slike maskiner, når

de ikke kan inkorporeres i en større felles flåte.  Den opprinnelige vurdering,

som gikk ut på å erstatte de nåværende 6 transportflyene med 4 ordinære

transportfly og 2 AAR/transportfly, måtte derfor skrinlegges.

Luftmobil bataljon.  Det opprinnelige alternativet som den fremlagte

strukturen bygger på inneholdt også en selvstendig bataljon spesielt organisert

og trenet for fly- og helikoptertransport.  Rasjonalet for en slik avdeling var

knyttet til den mulighet fly og helikoptere representerer for både strategisk og

taktisk mobilitet i et krisehåndteringsscenario.  Samtidig vil en luftmobil

avdeling pga sin hovedsakelig lette utrustning være uten offensiv evne, og

nettopp derfor velegnet som krise-håndteringsinstrument.  Avdelingen ville

imidlertid fortrengt mer tradisjonelle infanteriavdelinger, som av hensyn til

kritisk viktig kjernekapasitet og –kompetanse er gitt prioritet.
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Det samme opprinnelige alternativet inneholdt også en sjømobil

stridsgruppe , bygget opp rundt en bataljonsgruppe fra Hæren kombinert med

Sjøforsvarets landgangsfartøyer.  Denne avdelingen kunne i likhet med den

luftmobile bataljonen gitt en strategisk og taktisk mobilitet som tillot rask

deployering av styrken langs kysten over avstander på inntil 300 nautiske mil

pr døgn.  Dette kunne ha sikret en evne til bl a fremgruppering av militær

kapasitet til prioritert område i en situasjon der det sårbare veisambandet var

ødelagt på ett eller flere punkter.  Avdelingen måtte imidlertid forkastes ut fra

samme betraktning som for den luftmobile bataljonen.

2.3.5 Delkonklusjon FS2000

FSJ ønsket å synliggjøre hva slags forsvar som kan skaffes til veie for de

midler som faktisk bevilges i stedet for å legge frem en tradisjonell studie

som synliggjorde ressursbehovet ved et politisk vedtatt ambisjonsnivå.

I henhold til FS2000 skyldes derfor de nødvendige endringene i

forsvarsstrukturen to forhold; en økonomisk drevet reduksjon av strukturens

volum, altså en kvantitativ endring, samt en sikkerhetspolitisk drevet

omstilling av strukturens innhold, altså en kvalitativ endring.

FS2000 foreslår ny styrkestruktur i 2005.  Det er også vurdert nye kapasiteter

for mulig innføring etter 2005.

2.4 Langtidsproposisjonen – St.prop. nr 45 (2000-2001)

Langtidsproposisjonen ble lagt fram for Stortinget 16 februar 2001.  Denne

bygger i stor grad på Forsvarspolitisk utvalg og Forvarsstudien 2000, og

konkluderer med at Forsvaret må gjennom radikal omstrukturering.

Bakgrunnen for regjeringens anbefaling er at ”Forsvaret er i en dyp

strukturell krise”.
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2.4.1 Hvorfor omlegging?

Proposisjonen31 peker på to ubalanser kan forklare hvorfor Forsvaret må

legges om.

Den første ubalansen ligger i forholdet mellom kostnader og

bevilgninger. Forsvaret er i en årrekke blitt tilført mindre ressurser

enn det som er nødvendig for at det skal kunne drives og fornyes på en

ansvarlig måte. Resultatet av dette er blant annet at mange

nødvendige materiellinvesteringer er blitt skjøvet ut i tid, at det tæres

på beredskapslagre, at vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg

forsømmes, at omfanget av og innholdet i verneplikten blir stadig mer

utvannet og at trenings- og øvingsnivået for Forsvarets styrker er alt

for lavt.

Den andre ubalansen ligger i forholdet mellom organiseringen av

Forsvaret og Forsvarets oppgaver. Forsvaret er ikke hensiktsmessig

organisert i forhold til de oppgavene det er forutsatt å skulle løse,

verken de nasjonale eller de internasjonale. Selv om Forsvaret av i

dag ble tilført tilstrekkelige ressurser til å drifte dagens struktur, ville

det likevel ikke være i stand til å løse sine oppgaver på en

hensiktsmessig måte.

Hensikten med reduksjoner av størrelsesorden 5000 årsverk er først å fremst å

redusere de årlige driftsutgiftene med omlag to milliarder kroner.  Mens

omstruktureringen i første rekke skyldes at Forsvaret må få en hensiktsmessig

utforming i forhold til de forpliktelser som vi har i forhold til NATO. Den

sikkerhetspolitiske utviklingen har ført til at kravene til Forsvaret er

kvalitativt forandret.  Det hevdes32 at reduksjonene i Forsvarets omfang

hovedsaklig er økonomisk betinget, mens endringene i utformingen

hovedsaklig er sikkerhetspolitisk og teknologisk betinget.”

                                                
31 Stortingsproposisjon 45 (2000-2001).  Kap 2.2.  Littertatur referanse [LTP].
32 ibid kap 2.2.
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2.4.2 Forsvarskonseptet

Det anbefales en ytterligere endring i forsvarskonseptet som ble etablert i

forrige langtidsmelding33.  Hovedpunktene i det nye forsvarskonseptet er34:

• Regjeringen går inn for at det etableres et moderne og fleksibelt forsvar.
Forsvarets enheter skal organiseres for å kunne løse flere typer oppgaver,
alene eller i samarbeid med allierte, på kort varsel og over store
avstander. Dette vil gjøre Forsvaret bedre tilpasset både samarbeidet i
NATO og et uoversiktlig risikobilde.

• Alliert og internasjonalt forsvarssamarbeid er en forutsetning for at
Forsvaret skal kunne løse flere sentrale nasjonale oppgaver. Samtidig
forventer våre allierte at Norge i større grad kan bidra til forsvaret av
hele NATO-området. Forsvaret skal også kunne bidra til annen
internasjonal innsats i regi av FN, NATO eller EU. Forsvaret må av alle
disse årsaker organiseres med sikte på utvidet internasjonalt samarbeid.

• Verneplikten skal beholdes som en viktig pilar i forsvarskonseptet.
Verneplikten er vesentlig for kontakten mellom Forsvaret og
befolkningen, og for å sikre Forsvaret tilgang til egnet personell. Det
anbefales imidlertid grunnleggende endringer i måten verneplikten
praktiseres på. Både antallet som innkalles i hvert årskull og den samlede
tjeneste for mange av dem som blir innkalt, anbefales redusert.

• Beredskapslovgivningen - som totalforsvaret er basert på - trår bare i
kraft ved krig eller fare for krig. Det nye risikobildet innebærer imidlertid
at det vil kunne bli utstrakt behov for sivil-militært samarbeid også i
situasjoner på lavere konfliktnivå. Forsvaret må i samarbeid med det
sivile samfunn kunne håndtere slike situasjoner. Sivil-militært samarbeid
etableres derfor som en videreføring av totalforsvaret i et bredere
perspektiv. I tillegg må totalforsvaret moderniseres for å tilpasses
militærfaglige endringer og endringer i det sivile samfunn.

2.4.3 Styrkestrukturen

Det anbefales at viktige enheter innenfor hver forsvarsgren beholdes.

Formålet er å gi Forsvaret både den nødvendige fleksibilitet til å kunne

håndtere sine oppgaver i overskuelig framtid, og den nødvendige kompetanse

til å kunne tilpasse eventuelle nye oppgaver på lengre sikt.

                                                
33 St.meld. nr. 22 (1997-98). Litteraturreferanse [Stmeld22].
34 St. prop. nr 45 (2000-2001)  Kap 2.3 Litteraturreferanse [LTP].
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For luftforsvaret betyr dette at de skal bestå av 48 kampfly organisert i tre

skvadroner samt et antall ekstrafly, tre fly for elektronisk krigføring og

kalibrering, seks maritime patruljefly, seks transportfly, 18

transporthelikoptre, to basesett som gjør det mulig å bruke også ikke-militære

flyplasser til militære formål på kort varsel, tre luftverngrupper, samt

redningshelikoptertjenesten.

Med retningslinjer nedlagt i NATOs Defence Capabilities Initiative vil det bli

arbeidet aktivt for å få etablert et utvidet og forpliktende flernasjonalt

samarbeid om anskaffelse og drift av militære kapasiteter og støttefunksjoner

som det er vanskelig for mindre land å besørge på egen hånd.

Videre vil de mest prioriterte enhetene fra alle forsvarsgrener inngå i

Forsvarets innsatsstyrke35  Denne vil gi Forsvaret en fleksibel og allsidig evne

til så vel nasjonal som internasjonal krisehåndtering.

2.4.4 Ledelses-, kommando- og støtteapparatet

Regjeringen anbefaler å samle den strategiske ledelsen av Forsvaret.

Forsvarssjefen og de strategiske funksjoner som i dag ligger i FO, integreres i

Forsvarsdepartementet, samtidig som forsvarssjefen forblir en synlig etatssjef

for Forsvaret. Forsvarets overkommando og de to forsvarskommandoene med

underliggende sjøforsvarsdistrikter, distriktskommandoer, territorielle

regimenter og heimevernsdistrikter legges ned.  Til erstatning etableres ett

fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger med to landsdelskommandoer i

henholdsvis Bodø og Trondheim.

Arbeidet med å modernisere og effektivisere støttevirksomheten er allerede

godt i gang gjennom etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon

(FLO)36. Dette arbeidet vil videreføres.

                                                
35 Jamfør St meld 38 (1998-99). Litteraturreferanse [Stmeld38].
36 Jamfør St.prp. nr. 55 (1999-2000) og Innst. S. nr. 25 (2000-2001).
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2.4.5 Delkonklusjon – Langtidsproposisjonen.

Langtidsproposisjonen bygger på analyser og vurderinger gjort i FPU og

FS2000. Forsvaret skal reduseres for å redusere de årlige driftsutgiftene, og

omstruktureres for i første rekke å få en hensiktsmessig utforming i forhold til

de forpliktelser som vi har i forhold til NATO. Det37 presiseres at Forsvaret

skal være representert i hele landet etter omleggingen.

Under omleggingen står Forsvaret overfor store utfordringer.  Det er derfor

svært viktig med forutsigbare og stabile rammer – dette gjelder ikke minst de

økonomiske.  For å makte dette skal det gis handlefrihet til å gjennomføre de

tiltak som er nødvendig.  Dette gjelder38 særlig på personell og infrastruktur

siden.

2.5 Doktrine

Det norske Forsvarets fellesoperative doktrine39 behandler de grunnleggende

krav til kompetanse i et militært forsvar.  Her heter det at organisasjonen vil

måtte kompensere for denne reduksjonen gjennom høyere kvalitet. Denne

kvalitetsforbedringen må finne sted over et bredt spekter, og i dette spekteret

står kvalitativ kompetanseforbedring sentralt. De viktigste årsakene til

behovet for økt kompetanse i alle ledd av organisasjonen ligger først og

fremst i den økte kompleksitet både i omgivelsene og i organisasjonen selv. I

tillegg stiller et beskrevne krav om fleksibilitet og dynamikk i alle ledd av

organisasjonen ekstreme krav til organisasjonens kompetanse til å håndtere

store informasjonsmengder raskt og riktig og deretter treffe de riktige

beslutninger. Aktiv bruk av avansert teknologi stiller i seg selv krav om

teknologisk kompetanse, ikke bare blant personellet som nytter teknologien

direkte, men også blant dem som beslutter bruk av teknologien. Forståelse av

doktrinens grunnleggende ideer, ikke minst ledelsesfilosofien, må være basis

for oppbygging av hele organisasjonen og for vedlikehold av organisasjonens

kompetanse. Spesielt vil kravene til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet måtte

                                                
37 Detaljer vedrørende lokalisering er ikke medtatt her.
38 St.prop 45 (2000-2001).  Kap 2.7 Litteraturreferanse [LTP].
39 Forsvarets fellesoperative doktrine. Operasjoner. Del B.  Kap 16.8.1 Litteraturreferanse
[FFOP-B].
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prege kompetanseoppbygging og -vedlikehold.  Ideen om å utnytte alle

Forsvarets ressurser i en fellesoperativ ramme må også prege organisasjonens

kompetanseoppbygging. Det vil måtte stilles krav om sterkere og mer

systematisk samordning av all kompetanseoppbygging mellom

forsvarsgrenene. All kompetanseoppbygging må være styrt av de samme mål

og krav og bidra til å øke forståelsen av det fellesoperative perspektiv helt ned

til den grunnleggende utdanning av mannskaper og befal på lavere gradsnivå.

Totalt sett vil det være behov for radikal nytenkning i sammenheng med

kompetanseoppbygging, og store investeringer vil måtte foretas for å gjøre

våre militære styrker i stand til å møte de kravene omgivelsene, oppdragene

og doktrinen stiller til kvalitet.

Den fellesoperative doktrinen behandler videre offiserskompetansen40, og

hevder at den vil måtte spenne over et bredt spekter. Organisasjonen må i

hovedsak ledes på alle nivåer av offiserer som er i stand til å bedømme

samfunnsmessige utviklingstrekk, forstå dem og handle fornuftig i forhold til

dem. Vi må ha et offiserskorps som er fleksibelt, endringsvillig og dynamisk,

og som handler i samsvar med de krav som stilles av oppdrag og omgivelser.

Våre militære styrker må ledes av et offiserskorps som både i fred, krise,

væpnet konflikt og krig har evne til å utvikle en høy grad av

situasjonsbevissthet, og som kan handle i tråd med vår nasjons politiske

tradisjoner og intensjoner. I et alliert og multinasjonalt perspektiv kan ikke

offiserens kompetanse være begrenset til en forståelse av og bevissthet om

nasjonale forhold. Bruken av militære virkemidler vil preges av stadig

sterkere integrering i kollektive sikkerhetsordninger. Offiserskorpsets

kompetanse må således måles opp mot en allierte standard, og det må vi ta

hensyn til når vi skal utvikle offiserenes kompetanse. Det er derfor ikke bare

våre egne, men i høy grad våre allierte og våre partnere som setter standard

for vår kompetanse.22

                                                
40 Ibid, kap 16.8.3
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2.5.1 Dekonklusjon – Dokrine

All kompetanseoppbygging må være styrt av de samme mål og krav og bidra

til å øke forståelsen av det fellesoperative perspektiv.  Forsvaret har behov for

økt kompetanse i alle ledd som en følge av at kompleksiteten har økt både i

omgivelsene og i organisasjonen selv. I tillegg stiller behov for fleksibilitet og

dynamikk i alle ledd av organisasjonen ekstreme krav til organisasjonens

kompetanse til å håndtere store informasjonsmengder raskt og riktig og

deretter treffe de riktige beslutninger.  Offiserskorpsets kompetanse må måles

opp mot den allierte standard.

2.6 NATO og DCI

Defence Capabilities Initiative (DCI) ble formelt godkjent av stats- og

regjeringssjefene i alliansen på NATO toppmøtet i Washington i april 1999.

Det overordnede målet med initiativet er å tilpasse NATOs forsvarssamarbeid

til en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, samt å styrke den militære evnen til å

utføre hele spekteret av alliansens fremtidige oppgaver i tråd med det nye

strategiske konseptet. Dette skal skje gjennom utligning av de teknologiske

forskjeller mellom medlemslandenes militære styrker og forbedring av

styrkenes evne til å operere sammen. I en bredere politisk sammenheng er

DCI også ment å styrke det europeiske samarbeidet og de europeiske lands

evne til å bidra på forsvarsområdet. Initiativet må således også ses i

sammenheng med utviklingen av forsvarssamarbeidet i EU, og spørsmålet om

en hensiktsmessig transatlantisk byrdefordeling.

Mer konkret består initiativet av 58 tiltak som skal gjennomføres på kort og

lengre sikt innenfor fem kjerneområder: deployeringsevne og mobilitet,

utholdenhet og logistikk, effektivt engasjement i strid, overlevelsesevne og

infrastruktur samt ledelse og kontroll av militære styrker. Disse tiltakene

retter seg dels mot hver enkelt nasjon og dels mot alliansen sett under ett, og

er innarbeidet i den løpende forsvarsplanleggingsprosessen i NATO.

Initiativet vil utgjøre en krevende og viktig ramme for omleggingen av

Forsvaret, og medfører betydelige økonomiske utfordringer. På norsk side er
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det allerede iverksatt tiltak som representerer en tilpasning til DCI. Aktuelle

eksempler er oppfølgingen av Stortingets behandling av St meld nr 38 (1998-

99), gjennomføringen av prosjekt Føniks i Luftforsvaret og utviklingen av

flernasjonale logistikkløsninger i tilknytning til NATO-operasjonene på

Balkan. En rekke av tiltakene i DCI er imidlertid så krevende at Norge ikke

vil ha mulighet til å gjennomføre disse alene. Dette gjelder f eks utvikling,

anskaffelse og drift av kapasiteter som missilforsvar og luftbaserte

overvåkningssystemer. Her vil Norge være avhengig av felles løsninger

innenfor NATO-rammen eller flernasjonalt samarbeid med andre allierte

land. Arbeidet med å identifisere nisjer hvor Norge kan gi substansielle

bidrag i en flernasjonal ramme, vil være av stor betydning. Norsk satsning

innenfor slike nisjer vil signalisere vilje og evne til å imøtekomme alliansens

samlede behov og krav. En aktiv norsk oppfølging av DCI vil samtidig bidra

til nødvendig endring og modernisering av Forsvaret, og dermed styrke evnen

til å operere sammen med allierte hjemme og ute. Videre vil Norge på denne

måten bidra til en utvikling som styrker alliansens samlede evne til å utføre

sine oppgaver, herunder også forsvaret av medlemslandenes territorium

dersom dette skulle bli påkrevet.

2.6.1 Delkonklusjon ”NATO” og ”DCI”

Det overordnede målet er å tilpasse NATOs forsvarssamarbeid til en ny

sikkerhetspolitisk virkelighet, samt å styrke den militære evnen til å utføre

hele spekteret av alliansens fremtidige oppgaver i tråd med det nye strategiske

konseptet.  Initiativet består av 58 tiltak som skal gjennomføres på kort og

lengre sikt innenfor fem kjerneområder: deployeringsevne og mobilitet,

utholdenhet og logistikk, effektivt engasjement i strid, overlevelsesevne og

infrastruktur, og ledelse og kontroll av militære styrker. Disse tiltakene retter

seg dels mot hver enkelt nasjon og dels mot alliansen sett under ett, og er

innarbeidet i den løpende forsvarsplanleggingsprosessen i NATO.
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2.7 Joint Vision 2020 (JV2020)

JV2020 skal være en hjelp til å guide omvandlingen av USAs militære styrker

mot en hensiktsmessig struktur i år 2020.  Visjonen bygger på, og viderefører,

ideene fra JV2010 (1996).

Visjonen bygger på synssettet om at USAs militære styrker skal være en joint

militærstyrke som har mulighet til å dominere innen alle områder av

framtidens krigføring (Full Spectrum Dominance).  Dette skal gjerne gjøres

sammen med andre nasjoner, statlige- og/eller ikke-statlige organisasjoner.

Det skal videre baseres på erfaringer fra tidligere operasjoner og

eksperimenter.

I grunnen for JV2020 ligger følgende hovedpunkter:

• USA globale interesser, spredningen av teknologi til alle verdens
hjørner, samt at mulige fiender kan evne å utnytte mulighetene dette
gir.

• Beholde fokus på operasjoner som nøkkelen til suksess.  Selv om alle
typer operasjoner skal dekkes, settes hovedfokus på krig.
Operasjonskonseptet er basert på de fire hovedpilarene; ”Dominant
Maneuver”, ”Precision Engagement”, ”Focused Logistics” og Full
Dimensional Protection”.

• Introdusere ideen om beslutnings overlegenhet (”decision
superiority”) basert på informasjonsoverlegenhet.  I dette ligger mer
enn bruken av informasjonsteknologi.

• Utnyttelse av innovasjoner som grunnlag for alle sider ved fremtidens
bruk av militærmakt, herunder den pågående teknologiske utviklingen
i samfunnet.

• En overbevisning om at fremtidens militære operasjoner er
fundamentert på operasjoner der alle forsvarsgrener bidrar sammen
(Joint). Samt at det vil være deltagelse fra andre nasjoner (Combined),
og ikke-militære organisasjoner.  Dette stiller krav om inter-
operabilitet både når det gjelder teknikk, organisasjon, prosess og
kompetanse.

• Betydningen av Informasjonsoperasjoner som en nøkkelkapasitet i
operasjoner over hele konfliktskalaen.
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2.7.1 Delkonklusjon Joint Vision 2020

Som delkonklusjon hentes et sitat fra Pentagons JV2020 briefing41:

”This Vision Is Firmly Grounded In The View That The Core

Competencies Of The Individual Services Must Be Brought Together

To Create A Truly Joint Force Capable Of  Full Spectrum

Dominance”

2.8 Materiellforvaltning 42

Av Forsvarets omlag 22 000 ansatte er det rundt 7000 som arbeider innenfor

materiellforvaltningsområdet, og de omsetter årlig for omlag 60% av

forsvarsbudsjettet 23,9 milliarder i 1999. Substansverdi av materiellet som

forvaltes ligger mellom 150 og 200 milliarder kroner. Forsvaret lagerfører i

størrelsesorden 600 000 forskjellige artikler til en verdi av omlag 10 - 12

milliarder kroner. Ammunisjon og drivstoff er ikke inkludert i disse tall som

er hentet fra STYFOR-rapporten43.

Forsvarsdepartementet oppnevnte 20 februar 1997 et prosjektet som fikk

navnet STYFOR og skulle utrede prinsipielle hovedalternativer for hvordan

materiellforvaltningen i Forsvaret i framtiden bør styres og organiseres.

Prosjekt STYFOR la i mars 1999 fram fem ulike hovedalternativer på

hvordan man kan styre og organisere denne virksomheten.

Forvaltningene leverer to hovedprodukter. De utvikler og anskaffer nytt

materiell eller nye systemer, og de gjennomfører sentrale oppgaver i drift og

vedlikehold. I tillegg utøver forvaltningene fagmyndighet eller er sentral

faginstans. I dagens system er disse produktene rettet mot den enkelte

forsvarsgrens behov. Det er en svært liten grad av samordning44.

                                                
41 http//:www.dtic.mil/jv2020/jv2020  7 januar 2001. Litteraturreferanse [JV2020].
42 STYFOR definerer Materiellforvaltning som: virksomhet knyttet til anskaffelse, forsyning,
vedlikehold, kontroll, utfasing og avhending av materiell og drift av systemer.
43 NOU 1999:8.  Materiellforvaltning i Forsvaret. Litteraturreferanse  [STYFOR].
44 Litteraturreferanse [STYFOR].
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Forvaltningenes virksomhet har hittil bare i liten grad vært gjenstand for

konkurranseutsetting. Alle forvaltningene har foretatt totale analyser av

virksomheten i forhold til økonomi, kompetanse og infrastruktur. Disse

analysene har medført at enkelte virksomhetsoppgaver er satt ut

(«outsourcing»), og oppgaver som i utgangspunkt var tenkt satt ut, har blitt

valgt løst i egen organisasjon med gode resultater. St meld nr 22 (1997-98)

krever at denne type vurderinger må utføres innenfor alle aspekter av

forvaltningenes virksomhet.

På bakgrunn av prosessnedbrytning som er utført i STYFOR ble hver

(del)prosess vurdert opp mot kriteriene. Basert på vurderingen ble det trukket

en konklusjon om (del)prosessen må utføres av Forsvaret eller om eksterne

kan utføre (del)prosessen på vegne av Forsvaret. I noen tilfeller var det ikke

mulig å komme til en entydig konklusjon. Delprosessene er benevnt med

«delvis». Delvis betyr at muligheten for ekstern oppgaveløsning kan være

avhengig av:

• (Våpen)system; for noen systemer kan eksterne utføre (del)prosessen, for

andre systemer må Forsvaret selv utføre (del)prosessen.

• Fagområder; noen fagområder kan ivaretas av eksterne.

• Kjøp av tjenester; for noen delprosesser vil det ikke være aktuelt med

fullstendig ekstern oppgaveløsning, men kjøp av tjenester.

Vurderingen resulterte i at av i alt 108 (del)prosesser kunne 38 (del)prosesser

utføres av eksterne på vegne av Forsvaret, 38 (del)prosesser kunne delvis

utføres av eksterne, mens de resterende 32 (del)prosesser må utføres av

Forsvaret selv.

En oppsummering gir følgende resultat45:

• Prosessen ”Lede og styre” må utføres av Forsvaret selv.

                                                
45 Litteraturreferanse [STYFOR].
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• For prosessen ”Administrere” kan tre delprosesser utføres av eksterne, tre

delprosesser kan delvis utføres av eksterne og fire delprosesser må utføres

av Forsvaret.

• For prosessen «Ivareta fagmyndighet» kan de fleste delprosessene helt

eller delvis utføres av eksterne, med unntak av delprosesser som er knyttet

til å fatte beslutninger, som f eks ”Beslutte konfigurasjonsendringer” og

”beslutte kontroll”.

• For prosessen ”Gjennomføre investeringsprosjekter og

utviklingsoppgaver” vil overordnet styring av prosjektporteføljen(e) måtte

utføres av Forsvaret, mens flere av delprosessene innenfor styring og

gjennomføring av det enkelte totalprosjekt helt eller delvis kan utføres av

eksterne.

• Om eksterne kan utføre delprosesser innenfor ”Utføre

vedlikeholdstjenester” vil for en stor del avhenge av system.

• Med unntak av ”Inngå og følge opp eventuelle outsourcing kontrakter”,

”Overordnet forsyningsplanlegging og – kontroll” og delvis

”Ruteplanlegging og oppfølging” kan eksterne utføre delprosessene

innenfor ”Forsyne varer og materiell”.

• For prosessen ”Forestå drift”, ”IS-anskaffelse/utvikling” og ”IS-drift” vil

muligheten for ekstern oppgaveløsning i stor grad være system avhengig.

2.8.1 Delkonklusjon Materiellforvaltning (STYFOR)

Forvaltningene leverer to hovedprodukter; utvikling og anskaffelse av nytt

materiell eller nye systemer, og gjennomføring av sentrale oppgaver i drift og

vedlikehold. I tillegg utøver forvaltningene fagmyndighet.

STYFOR har gjennomført prosessnedbrytning der hver (del)prosess i

materiellforvaltningene er vurdert i forhold til potensiell bortsetting

(”outsourcing”).
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2.9 Kjernekompetanseteori

Kjernekompetanseteori (CCT46) er et spesialtilfelle av ressursbasert teori

(RBT47). RBT bygger på at organisasjonens prestasjoner er basert på spesielle

kompetanser og ressurser.  Organisasjoner oppnår enten betydelig lavere

kostnader, og/eller betydelig høyere kvalitet enn andre på grunn av

organisasjons spesifikke ressurser.  RBT har internt fokus på egenskaper ved

ressurser som gjør dem organsasjonsspesifikke.  Fokus settes på unike

ferdigheter, kunnskaper og ressurser som er ”vanskelig-og-immitere”.

I følge CCT er det viktigste for ledelsen i en virksomhet å identifisere,

rendyrke og utnytte kjernekompetansen.  Tradisjonelt har ledelsen i

motsetning til en slik tankegang ofte fokusert på å restrukturering, endring og

rydding av organisasjonen i virksomheten.

CCT ser på organisasjonen som et stort tre48.  Stammen og de største grenene

kan kalles kjerneproduktene.  Mindre grener representerer forretnings-

områder, mens løvverk, blomster og frukt er sluttproduktene.  Rotsystemet

bidrar med næring og fysisk stabilitet – og er kjernekompetansen i denne

modellen (Se figuren nedenfor).   Kjernekompetanse i en organisasjon er den

kollektive læring i organisasjonen, med spesiell vekt på hvordan man utnytter

ulik produksjonskunnskap i integrasjon av ny teknolog.

                                                
46 The Core Competence of the Corporation.  C.K. Prahalad and Gary Hamel.  Harward
Business Review, may-june 1990, page 79.  [CCT].
47 Svein-Erik Bakke.  Omstilling av Forsvaret ved outsourcing – en nødvendighet.
Litteraturreferanse  [Bakke-1].
48 Ibid, side 81.
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Figur 6. En modell av Kjernekompetanseteori

2.9.1 Delkonklusjon – kjernekompetanseteori

Sluttproduktene fra en organisasjon springer ut fra organisasjonens

forretningsområder.  Disse er igjen basert på noen kjerneprodukter.  Alt får

”næring og fysisk stabilitet” fra den kompetanse som organisasjonen innehar.
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3 Analyse

3.1 Faktorer

3.1.1 Utviklingstrekk av betydning

Med bakgrunn i det materialet som er gjennomgått i fakta-delen, er det noen

utviklingstrekk som har stor betydning for det framtidige kompetanse

behovet.  Både FPU, FS2000 og St prop 45 (2000-2001) peker på

utviklingstrekkene nytt trusselbilde, ny økonomisk realitet og den pågående

tekniske utviklingen som viktige i utformingen av det nye Forsvaret.

3.1.1.1 Trusselbildet

Forsvarsminister Godal  hevder at ingen vil angripe Norge de neste 10-15

år49.  Dette synet er sammenfallende med NATOs og preger de endringer som

gjennomføres i hele organisasjonen.  Endringene i Norge skal gjennomføres i

perioden 2002-2005, og de konkrete forslagene er framlagt for Stortinget

gjennom  Langtidsproposisjonen av 16 februar 200150.  Stortinget forventes å

ta beslutning i saken i løpet av vårsesjonen 2001.

Det militære etablisement blir fra tid til annen beskyldt for å leve i fortiden,

og forberede seg for forrige krig.  Dermed kan det hevdes at man lager sitt

eget trusselbilde, og ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de endringer som

pågår i resten av samfunnet51.  Dette er en type kritikk ble også rettet mot

NATO og generalsekretær lord George Robertson i forbindelse med hans

besøk i Norge i januar 200152.

Om dette bildet er riktig eller galt kan bare framtiden vise, men alt tyder på at

våre politiske ledere ser på nasjonens trussel som betydelig mer sammensatt

enn bare den tradisjonelle militære. Her er det nærliggende å tenke på det

utvidete sikkerhetsbegrep beskrevet av Buzan53.

                                                
49 Aftenposten 11 februar 2001.  Artikkel. Litteraturreferanse [Apost-010211].
50 Stortingsproposisjon nr 45 (2000-2001).  16 februar 2001.  Litteraturreferanse [LTP].
51 Artikkel i Dagens Nyheter 7 feb 2001. Litteraturreferanse [DN-010207].
52 Aftenposten 3 februar 2001.  Leder. Litteraturreferanse [Apost-010203].
53 Barry Buzan.  People, State and Fear. Litteraturreferanse [BUZAN].
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Norge står i framtiden overfor et langt mer differensiert og komplekst

trusselbilde enn dagens. Forsvarspolitisk utvalg hevder54 at det i overskuelig

fremtid vil være områder både i Europa og i Europas periferi som er preget av

alvorlige problemer og spenninger. Det kan ikke utelukkes at ustabilitet og

konflikter som i utgangspunktet ligger relativt fjernt fra Norge, kan spre seg

og på ulike måter involvere Norge og norske interesser. En slik utvikling kan

gi seg utslag i trusler mot norsk sikkerhet der formålet ikke først og fremst er

å ramme Norge, men å bruke mål i Norge for indirekte å oppnå andre

målsettinger. I motsetning til omfattende militære angrep mot Norge, kan en

rekke mer aktuelle og begrensede risikoer og trusler utvikle seg meget raskt

og uten særlig forvarsel. Disse vil i stor grad kunne knyttes til andre typer

aktører enn stater eller grupperinger av stater.  Slike trusler behøver dermed

ikke å ha sitt utspring i forhold eller konflikter som berører Norge direkte.

Stabilisering av Norges omgivelse er viktig, og innebærer at vi i større grad

enn tidligere vil operere utenfor norsk område etter prinsippet ”dra til

urolighetene – før urolighetene kommer til oss”.  Kravene til slike

engasjementer kjennetegnes av fleksibilitet – det vil si rask deployering med

skreddersydd styrke.

Naturressurser er viktige for Norge.  Dette gjelder både olje- og gassreserver

under havbunnen, men ikke minst de fornybare resursene i vannsøylen over

havbunnen – altså fiskeresurser. Havområdene er hele syv ganger fastlands-

norges areal, så det er enorme havområder som kontrolleres (se Figur 7 på

side 43).

I denne forbindelse kan det være interessant å merke seg at uklare grenser

mellom stater i Europa finnes på to steder; nemlig på Balkan og i

Barentshavet.  Dette er påpekt av blant annet Aftenpostens55 lederskribenter.

Norske politikere vil at Forsvaret skal stille med styrker på kort varsel for å

bidra i det internasjonale samarbeidet som arbeider for å dempe konflikter.

                                                
54 Forsvarspolitisk utvalg  kapitel 2.5. Litteraturreferanse [FPU].
55 Aftenpostens leder 3 februar 2001. Litteraturreferanse [Apost-010203].
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Internasjonale operasjoner får et betydelig større fokus enn tilfellet har vært

fram til i dag.  Det gis rom for inntil 3500 personer i oppdrag utenfor Norge 56.

Figur 7. Kart over Norske interesseområder.

 

 Delkonklusjon - trusselbildet

Trusselen er mer sammensatt og komplisert enn tilfellet var før den kalde

krigens slutt.  Trusselen kan komme fra andre enn statlige aktører.

Norges naturresurser er verdifulle, og oppleves som sentrale for Norge – og

dermed også for våre allierte og potensielle motstandere.

                                                
56 Stortingsmelding 38 (1998-99). Litteraturreferanse [Stmeld38].
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Internasjonale operasjoner har høy prioritet blant annet fordi NATO-

medlemskapet forutsetter bidrag fra alle medlemsland i operasjoner innen

NATOs interesseområde.  Forsvaret er Norges redskap for å møte denne

trusselen både hjemme og i utlandet. Fleksibilitet ved rask deployering med

riktig sammensatt styrke er viktig.

3.1.1.2 Ny økonomisk realitet

Forsvaret får tildelt betydelig mindre økonomiske midler i dag enn for noen

tiår siden.  General Hamang hevder at bevilgningene er redusert med 30-40%

siden 60-tallet57.  Det hersker liten tvil om at Forsvarets andel av

statsbudsjettet har minsket, men vel så viktig for investeringer og drift er at

bevilgningene er mindre enn det som faktisk er lovet.  Dette er dokumentert

av Forsvarspolitisk utvalg (se Figur 4 side 14).

I langtidsproposisjonen for perioden 2002-200558 fremheves økonomisk

forutsigbarhet som en av forutsetningene for at Forsvaret skal makte den

pågående omleggingen. Men slik forutsigbarhet er ikke bare viktig under

omleggingen – den er viktig for investeringer i og fremtidig drift av teknisk

avansert materiell.  Det er dermed meget viktig at Forsvaret makter å estimere

kostnader ved både framtidige operasjoner og materiellinvesteringer.  Videre

heter det (se kapitel 2.4.1 side 28) at den økonomiske virkeligheten er den

viktigste enkeltfaktor for at Forsvarets organisasjon må reduseres.

Under den kalde krigen fikk Norge store tildelinger gjennom NATO, både i

form av våpensystemer og infrastruktur 59.  Infrastrukturhjelpen har pågått helt

fram til på 90-tallet, men er nå redusert til ubetydelig nivå noe som setter

ytterligere press på fremtidens forsvarsbudsjetter. Enda mer krevende blir

fremtiden ved at forsvarsmateriell har hatt en prisutvikling60 som er høyere

enn prisutviklingen ellers i samfunnet.

                                                
57 Aftenposten. Litteraturreferanse [Apost-010120].
58 St.prp. nr. 45 (2000-2001).  Kapitel 2.7.  Litteraturreferanse [LTP].
59 Aftenposten 20 februar 2001. ”Forsvaret betalt av NATO og USA”. Litteraturreferanse
[Apost-010221].
60 Om man sammenligner enhetspris.  F eks kampfly før mot kampfly i dag.  Tar ikke hensyn
til kapasitet per enhet.
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 Delkonklusjon – ny økonomisk realitet

Det er en politisk vilje til at bevilgningene til Forsvaret i framtiden skal være

preget av forutsigbarhet. Men samtidig er det liten grunn til å forvente økning

i bevilgningene uten en endring av trusselbildet. Stadig dyrere

forsvarsmateriell vil medføre store utfordringer i balansen mellom drift og

investeringer i fremtidige forsvarsbudsjetter.

3.1.1.3 Den tekniske utviklingen

Den teknologiske utviklingen er svært viktig for hvordan militære styrker

utvikler sine doktriner, utvikler sine operative konsepter og hvordan de

organiseres. Alliansetilknytningen som er en bærebjelke i norsk forsvars- og

sikkerhetspolitikk, krever at Forsvarets styrker har en teknologisk standard

som gjør det mulig å operere effektivt sammen med allierte styrker både i og

utenfor Norge. Ny teknologi gir rom for framvekst av nye trusler, men også

nye muligheter for å løse egne militære oppgaver.  Forsvarspolitisk utvalg

lister eksempler på viktige felter innen teknologiutviklingen i militær

sammenheng slik61:

• informasjonsteknologi, herunder sensor-, overvåknings-, navigasjons-,
kommando- og kontrollsystemer og informasjons- og kommunikasjons-
systemer

• satelittsystemer for bl a overvåking, etterretning og kommunikasjon

• mikroteknologi

• langtrekkende presisjonsvåpen

• laservåpen

• ikke-dødelige våpen

FS200062 peker på at det i dag først og fremst er den eksplosive veksten

innenfor informasjonsteknologien som bidrar til å endre den måten militære

organisasjoner opererer på. På kort sikt har vi sett at denne utviklingen

dramatisk har forbedret evnen til på lang avstand å levere presis

våpenvirkning. Digitalisering av sensorer, plattformer, og våpensystemer har

                                                
61 Forsvarspolitisk utvalg.  Kapitel 4.2.2.  Litteraturreferanse [FPU].
62 FS2000. Delrapport mars 2000.  Kapitel 4.3. Litteraturreferanse[FS2000].
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dramatisk forbedret evnen til presis ødeleggelse av mål på bakken. Samtidig

har nye kommunikasjonssystemer muliggjort tettere integrering av militære

enheter.

FS200063 nevner også at prisutviklingen for høyteknologivåpen er større enn

den generelle prisutviklingen i samfunnet. Det hevdes at prisen på de

presisjonsstyrte våpensystemene har en langt gunstigere utvikling enn prisen

på mottiltakene. Det blir altså stadig dyrere  å skulle forsvare seg mot denne

type angrep, mens det relativt sett blir billigere å påvirke motparten ved å

utsette ham for samme type trussel i stedet.

FS200064 snakker om en mulig revolusjon innen det militære (RMA) på lik

linje med det kruttet, dampmaskinen og bensinmotoren i sin tid medførte.

Det hevdes at pågående utviklingstrekk er preget av fire parallelle trender,

hvorav de to midterste belyses i dette kapitel (se også kapitel om JV2020);

• Endring i det internasjonale system og konfliktmønstre.  Dette
benevnes Revolution in Strategic Affairs (RSA)

• Viktige industrielle produkter som staelittplattformer, avanserte
sensorer og presisjonsvåpen. Benevnes RMA I

• Informasjonsteknologi og –systemer. Plattformer, sensorer og våpen
tilføres digital teknologi.  Nettverkstenkingen innføres både i
teknologi og  i organisasjon.  Benevnes RMA II.

• Fraksjonering, innovasjon og resultatfokus.  Benevnes Revolution in
Business Affairs (RBA).

Det sivile markedet er pådriver i den pågående utviklingen innen

informasjonsteknologi.  Dette gjør at Forsvaret kan skaffe relativt billig

hyllevare for å dekke en stor del av sitt behov – og på den måten spare

penger.  Men slike løsninger kan også øke sårbarheten i Forsvaret på samme

måte som sårbarheten øker også i andre deler av samfunnet.  Samtidig finnes

                                                
63 Forsvarsstudien 2000. Delrapport mars 2000. http://www.mil.no/sentralstab/fs2000/.
Litteraturreferanse [FS2000].
64 Forsvarsstudien 2000. http://www.mil.no/sentralstab/fs2000/rma . Litteraturreferanse
[FS2000].
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det teknikkområder som er lite interessant for sivil bruk, men viktige – ja til

og med essensielle – for Forsvaret.  Eksempel på slike områder er inne

sambandsområdet der kommersielle løsninger i hovedsak bygger på

økonomiske faktorer, og i mindre grad vektlegger robusthet mot bevisste

angrep.

Fremtidens stridsfelt er preget av nettverk som bidrar til at innsamling og

distribusjon av data skal kunne skje i real tid til alle som behøver.  Dette skal i

sin tur gi grunnlag for å engasjere en motstander med slik presisjon i tid og

rom at striden avgjøres til vår fordel.  I JV2020 kalles dette

beslutningsoverlegenhet eller ”decision superiority” basert på

informasjonsoverlegenhet og i FS200065 brukes begrepet Nettverksentrisk

krigføring på denne visjonen.

I et nettverksentrisk scenario må alle komponenter være interoperable med

hverandre.  Dette krever standardisering, og også at alle innen en allianse

ligger på samme teknologiske nivå.  Det gjenstår mange utfordringer før en

slik sammensmelting av informasjonen er fullt ut ferdig, og derfor kan det

med stor sikkerhet antas at kompleksitet og enhetspris på stridskomponenter i

et nettverksentrisk scenario kan bli høy.

Et mulig scenario er økt bruk av satellitter og UAV sammenlignet med i dag.

Det vil være viktig med kapasitet innen rollen ”elektronisk krigføring”. Både

satellitter og UAV kan bidra med sensor- og komunikasjonskapasitet.

 Delkonklusjon – den tekniske utviklingen

Informasjonsteknologiens rolle i Forsvaret er sterkt økende både innenfor

sensor-, overvåknings-, navigasjons-, kommando- og kontrollsystemer og

informasjons- og kommunikasjonssystemer.  Videreutvikling av

mikroprosessoren bidrar også til en rask utvikling innen satelittsystemer,

mikroteknologi, laservåpen og ikke-dødelige våpen. Store deler av

                                                
65 Forsvarsstudien 2000.  www.mil.no/sentralstab/fs2000/battlelab  Utskrift 25 februar 2001.
Litteraturreferanse[FS2000].
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teknikkutviklingen innen informasjonsteknologi drives i dag av sivil kapital

og industri.

Tradisjonelle systemer (f.eks. jagerfly) vil i framtiden inngå i nettverk

sammen med nye systemer (f.eks UAV).  Dette krever standardisering og

kompatible tekniske løsninger blant deltagerlandene – noe som kan øke både

kompleksitet og kostnader.

3.1.2 Forsvarets fremtidige oppgaver

Forsvarets oppgaver følger av de overordnede forsvarspolitiske mål og de

muligheter og begrensninger som ligger i forsvarskonseptet.  I kommende

langtidsperiode66 vil oppgavene være:

• militær tilstedeværelse i prioriterte områder

• etterretning og overvåkning av norske interesseområder

• suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse

• krisehåndtering i norske områder

• forsvar av norske områder og tilrettelegging for å møte utfordringer
mot norsk sikkerhet sammen med allierte

• sikring av vitale samfunnsfunksjoner

• internasjonalt engasjement

• annen samfunnsnyttig bruk av Forsvaret.

I FS2000 (se kap 2.3.2 side 21) fremheves at Luftforsvarets viktigste bidrag

til Forsvaret å være et nasjonalt kampflyvåpen med både luft-til-luft og luft-

til-bakke kapasitet.  Sjøforsvaret skal ha evne til både overflate- og

ubåtoperasjoner, mens Hæren skal kunne gjennomføre integrerte

landoperasjoner i samvirke med allierte styrker og de øvrige forsvarsgrener.  I

tillegg kommer annen samfunnsnyttig virksomhet.

                                                
66 St prop 45 (2000-01).  Kap 4.3. Litteraturreferanse [LTP].
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Dette er svært omfattende oppgaver, og for å muliggjøre en analyse av

kompetanse innenfor omfanget av denne hovedoppgave er det nødvendig med

en avgrensing.  Jeg velger derfor å se nærmere på Luftforsvarets fremtidige

oppgaver. Der en ytterligere ”dypdykking” i organisasjonen er nødvendig

velges den tekniske tjenesten for støtte av flysystemer.

3.1.3 Luftforsvarets fremtidige oppgaver

Oppgaver kan beskrives på mange nivåer.  I denne oppgaven velger jeg å

bruke den norske fellesoperative doktrine og rolle-begrepet som grunnlag for

oppgave beskrivelsene.

Luftforsvaret er forsvarets komponent for utøvelse av luftmakt.  Det antas at

dette vil være tilfelle også i de neste 20 år.  Om vi legger NATO definisjon67

av luftmakt til grunn kan vi slutte at alt som beveger seg i luften eller i

verdensrommet er luftmakt.  Definisjonen ser slik ut:

”Luftmakt er militær bruk av systemer som opererer i eller passerer
gjennom luftrommet. Dette inkluderer bakke-til-luft våpen,
bemannede og ubemannede fly, satellitter og romplattformer som
er til støtte for militære operasjoner.”

Definisjonen passer bra i en norsk organisasjon, ettersom alle luftfartøyer

tilhører Luftforsvaret – uansett om primæroppgaven er til støtte for en annen

forsvarsgren, eller til andre statsetater utenfor Forsvaret.  Eksempel på dette

er helikopterstøtte til Hæren og Sjøforsvaret, samt driften av

redningshelikoptrene på vegne av Justisdepartementet.

Luftmakt deles inn i sju ulike roller68:

• kontraluft
• antioverflate
• overvåkning og rekognosering
• lufttransport
• elektronisk krigføring
• søk- og redningstjeneste
• luft-til-luft-tanking.

                                                
67 Forsvarets fellesoperative doktrine.  Kapitel 14 om Luftmakt.
Litteratur referanse [FFOP-B].
68 Ibid.  Kap 14.
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Men for å kunne gjennomføre operasjoner er luftmakt avhengig av kom-

mando og kontroll og av bakkebasert støtte. Kommando og kontroll og

bakkebasert støtte er derfor grunnlaget for anvendelse av luftmakt.

Denne forståelsen av luftmakt kan fremstilles grafisk i Luftmakthjulet.  (Figur

8).  Her illustreres viktigheten av den tekniske tjenesten som i hovedsak

finnes innenfor ”bakkebasert støtte”.

Figur 8.  Luftmakthjulet69 fra Forsvarets fellesoperative dokrine.

I den norske fellesoperative doktrinen fremheves videre at luftstyrker utnytter

”den tredje dimensjonen”, og at dette gir dem stor hurtighet, lang rekkevidde

og høy mobilitet, og at det igjen gir luftmakt et bredt anvendelsesområde.

Luftmakt har imidlertid også begrensninger. Fly kan ikke holde seg i luften i

ubegrenset tid. Selv om fylling av drivstoff i luften har utvidet denne tiden og

dermed rekkevidden drastisk, må fly fremdeles lande for vedlikehold og

etterfylling av våpen.  Luftmakt er derfor avhengig av godt organiserte baser,

men samtidig er luftmakt uavhengig av infrastrukturen i det området den

                                                
69 Ibid. Kapitel 14.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats 19 100:1059
ChP T 99-01
Maj Viken, Bård 2001-06-15 Side 51 av 73

opererer i eller over.  Det brede anvendelsesområdet til luftmakt gjør luftmakt

svært fleksibelt.  Det kan brukes i mange roller som inngår i en større,

fellesoperativ, helhet.

Om Luftforsvaret skal operere alt som flyr i luften i framtiden også, slik det

har vært fram til nå, vil dette medføre mye samarbeid på tvers av

forsvarsgrenene.  Det blir derfor viktig med fellesoperativ (joint) kompetanse.

I tillegg er multinasjonal (combined) kompetanse viktig.  Norges sikkerhet

bygger på NATO medlemskap, og dette krever samøvelser både i og utenfor

Norge.

Under luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen 8 februar 2001 ble

Luftforsvaret fremhevet70 som en av Norges mest sentrale elementer i DCI-

innsats.  Her listes følgende komponenter:

• Å etablere en luft-til-bakke kapasitet for våre F-16 gjennom den
midtlivsoppdatering vi nå er inne i. Anskaffelse av presisjonsstyrte
våpen for F-16.

• Tilstrekkelig evne til deployering og mobilitet. Dette omfatter både
strategisk sjø- og lufttransport. Ref St.meld nr. 38 (1998-99).

• Nye løsninger innenfor logistikk. Flernasjonalt samarbeid om
logistikk vil bli viktigere i framtidige operasjoner.

• Tilgang på etterretninger og situasjonsforståelse. Kapasiteter som
alliert luftbåren bakkeovervåking og ubemannede luftfartøyer er
eksempler der systemene bør utvikles i nært samarbeid med andre
land.

• Sikkert samband for alle nivåer. Dette er et prioritert område hvor
kosteffektive samarbeidsløsninger kan oppnås.

• Andre sentrale områder som er aktuelle for norsk deltagelse omfatter
blant annet luft-til-luft etterfylling av drivstoff, jamming og
elektronisk krigføring. FoU-samarbeid om mine- og
torpedokrigføring, operasjonell simulering og beskyttelse mot
masseødeleggelsesvåpen er andre aktuelle samarbeidsområder.

                                                
70 Tale av ”politisk ledelse i FD” 8 februar 2001. http://www.dep.no/fd/norsk/   utskrift 19 feb
2001. Litteraturreferanse [FD-tale].
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En sammenstilling av ovenstående momenter med momenter fra

Stortingsmelding 3871, Forsvarspolitisk utvalg72, Forsvarsstudien 200073 og

Langtidsproposisjonen74 gir følgende listing av oppgavene til Luftforsvarets

flysystemer (Figur 9 og Figur 10).

3.1.3.1 Delkonklusjon - Luftforsvarets fremtidige oppgaver

Flytype Primær rolle
(oppgave) Int.75 Basering

F-16 MLU76 Kontraluft,
Antioverflate

Ja
Ja

Ørland hovedflystasjon
Bodø hovedflystasjon

C-130 Luft transport Ja Gardermoen flystasjon
DA-20 Elektronisk

Krigføring
Ja Gardermoen flystasjon

Enhetshelikopter Anti ubåt77

(Sjøforsvaret)
Ja Sola helikopterbase, men opererer

fra nye fregatter i Nansen-klassen
P3-C Orion Rekognosering

og overvåkning.
Ja Andøya flystasjon

Bell 412SP Luft transport
(Taktisk
transportstøtte
til Hæren)

Ja Gardermoen flystasjon
Bardufoss flystasjon

Sea King
(Enhetshelikopter
fra ca 2010)

Søke og
Redningstjeneste
– SAR.
(Sivil og militær)

Nei Bodø, samt detasjementer på
Banak, Ørland, Sola
og ”Østlandsområdet”.

Enhetshelikopter Kystvakt Nei Sola helikopterbase, men
opererer fra kystvaktfartøyer
(Nordkapp- og Svalbard klasse)
Detasjeringsbase nord:
Bardufoss flystasjon

Saab Safari Grunnleggende
flygerutdanning

Nei Ørland hovedflystasjon

Figur 9. Flysystemer og tilhørende oppgaver i Luftforsvaret fra år 2005
til år 2010.

                                                
71 Litteraturreferanse [Stmeld38].
72 Litteraturreferanse [FPU].
73 Litteraturreferanse [FS2000].
74 Litteraturreferanse [LTP].
75 Mulig bidrag i Internasjonale innsatser.
76 F-16MLU er oppdatert F-16 (Mid Life Update).
77 Denne rollen inngår ikke i tradisjonell luftmakt slik det er definert i den Forsvarets
fellesoperative doktrine.
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Mulige nye systemer i perioden 2005-2010:

Flytype Primær rolle
(oppgave) Int. Basering

UAV Rekognosering
og overvåkning.

Ja Ikke fastlagt (ref DCI).

Tankfly Luft til luft
tanking

Ja Ikke fastlagt (ref DCI).

Figur 10.  Mulige nye flysystemer og tilhørende oppgaver i Luftforsvaret
fra år 2005 til år 2010.

Flysystemene skal kunne operere sammen med allierte styrker både i og

utenfor Norge.

3.2 Kompetansebehov i Forsvaret

Kritisk kompetanse er under omstillingen i Forsvaret definert som IT-,

økonomi- og avdelingsspesifikk kompetanse. Se Forsvarsnett78.   Dette

sammenfaller også med Forsvarets egen definisjon på kritisk kompetanse

under den pågående omstillingen (se side 11). Men en slik bruk av Forsvarets

kritiske kompetanse kan virke noe underlig i et lengre tidsperspektiv,

ettersom Forsvarets kjernevirksomhet neppe finnes innenfor IT og økonomi.

Avdelingsspesifikk kompetanse derimot, er direkte knyttet til den aktuelle

avdelingens oppgave – og dermed til virksomheten.  Det har imidlertid ikke

vært mulig å finne en definisjon på hva som er Forsvarets kjernevirksomhet.

Det er naturlig å se på kjernevirksomhet som den delen av Forsvarets

virksomhet som er direkte knyttet til det å forsvare Norge mot den rådende

trussel. Trusselen mot Norge er allerede beskrevet.  Kompetanse som kreves

for multinasjonale operasjoner både i inn og utland er viktig.  Det samme er

kompetanse som er nødvendig for rask respons på nye engasjementer.

Samarbeid kreves ikke bare over landegrenser og mellom ulike

                                                
78 http://www.mil.no/pressesenter/artikkel/20010327a.html.  31 mars 2001.
Litteraturreferanse [Fnett-010327]
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forsvarsgrener, men også mot andre statlige myndigheter og mot ikke-statlige

organisasjoner.

Den nye økonomiske realitet krever at Forsvaret er istand til budsjettere

bedre enn tilfellet er i dag.  Forsvaret må kunne forutsi hva innføringen av

nye våpensystemer koster, både når det gjelder selve materiellanskaffelsen og

den påfølgende driften, noe som benevnes LCC (Life Cycle Cost).

Kostnadsbildet må være klart også når det gjelder operasjoner – både i inn- og

utland.  Skal et realistisk bilde av kostnader tegnes, rekker det ikke med bare

økonomikompetanse, det er også nødvendig med god kunnskap om

operasjoner, organisasjon og materiell.

For å spare penger vil politiske myndigheter at Forsvaret skal bli mindre.  En

slanking av organisasjonen krever at relativt flere arbeider innen

kjernevirksomheten, og dermed er det naturlig å vurdere kjøp av tjenester

som faller utenfor denne kjernen.  Innkjøp av tjenester krever i seg selv

spesiell kompetanse.

En rivende teknisk utvikling preger hele samfunnet. Forsvaret er ikke lenger

lokomotiv i teknologi prosessen, men tilpasser seg i større grad enn tidligere

mot bruk av ”sivil teknologi”.  Dette gjelder kanskje i første rekke innen

informasjonsteknologi.  Fremtidens stridsfelt er preget av nettverksløsninger

der blant annet sensorer og våpenplattformer har realtidskontakt med

hverandre.  Hensikten er å muliggjøre presisjonsbekjempning.  Minimum

innsats skal gi maksimal effekt.

Kompetansebehovet ved en utstrakt bruk av nettverksløsninger ligger ikke

bare på et høyt teknisk nivå.  Vel så viktig er teknisk forståelse blant

operatører.  Nye systemer har mer funksjonalitet innebygget i programvaren

enn eldre systemer.
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Figur 11.  Forsvarets kompetanse i relasjon til omverdnen

Figuren illustrerer grensesnittet mellom Forsvarets kompetanse og samfunnet

forøvrig.  Den lille sirkelen representerer kompetansen i Forsvaret og den

store representerer kompetansen i resten av samfunnet.   Overlappende areal

(snitt) representerer den kompetanse som er valgbar, og kan ligge enten innen

Forsvarets organisasjon eller kjøpes i markedet.

3.3 Kompetansebehov i Luftforsvaret

3.3.1 Generelt

3.3.1.1 Stridsklargjøring og første linjes vedlikehold

F-16MLU79 skal kunne opereres både nasjonalt og internasjonalt i rollene

”Kontraluft” og ”Antioverflate”.  Dette er eksistensgrunnlaget for

Luftforsvaret som egen forsvarsgren, og er dermed Luftforsvarets

kjernevirksomhet.  Til denne kjernevirksomheten hører også andre roller som

støtter gjennomføringen av multinasjonale fellesoperasjoner.  Disse rollene er

                                                
79 Oppdatert F-16 til standard MLU.  Mid Life Update.
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i første rekke Elektronisk krigføring (EK), Lufttransport og Rekognosering

samt overvåkning.

De bakkebaserte elementene som direkte støtter gjennomføringen av nevnte

roller er derfor en grunnleggende kapasitet og dermed en kompetanse

Luftforsvaret må besitte.

Taktiske helikoptre for transportstøtte til Hæren opererer og klargjøres fra

felt, mens maritime helikoptre støtter Sjøforsvaret og skal opereres og

klargjøres fra fartøyer.  Dette krever egen kompetanse for første linjes

vedlikehold.

Kystvaktens helikoptre opererer fra fartøyer i norske farvann.  Forholdene er

sammenlignbare med fregatt-helikoptrene.  Men selv om det prinsipielt burde

være mulig med en løsning der første linjes vedlikehold i kystvaktrollen

kjøpes fra markedet er det  naturlig med en samkjøring av disse to rollene.

Kompetansen bør defor finnes innefor Forsvaret.

Søke og Redningstjeneste opererer fra baser langs kysten.  Et eventuelt

enhetshelikopter (med fregatt og kystvakt) taler for samkjøring også på første

linjes vedlikehold.  På den andre siden er det ingen ting i veien for at alt

vedlikehold knyttet til denne tjenesten kjøpes fra markedet.

Luftforsvarets skolefly benyttes til grunnleggende flygerutdanning.  Alt

vedlikehold til denne tjenesten kan kjøpes fra markedet.

Allierte fly i Norge må støttes med stridsklargjøring.  Dette krever at

Luftforsvaret har første linjes vedlikeholdskompetanse på de flytyper avtalene

innen NATO til en hver tid spesifiserer.

3.3.1.2 Mellomnivå vedlikehold

Tradisjonelt (i dag) utføres mellomnivå vedlikeholdet  ved flystasjonen der

skvadronen ”hører hjemme”.  Flystasjonen har dypere kompetanse om

delsystemer, og dette er en forutsetning for å løse mer kompliserte tekniske

problemer.  Vedlikehold på dette nivået er en forutsetning for å holde
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flyparken gående over lengre perioder (typisk: 3 mnd - 2 år, avhengig av

flytype, rolle og timeuttak).

Mellomnivå vedlikehold kan i større grad enn første linjes vedlikehold kjøpes

fra markedet.  Argumenter for en slik løsning er at dette dreier seg i stor grad

om planlagt vedlikehold. Ikke-planlagt vedlikehold kan også dekkes inn av

kontrakter. Det som taler i mot en markedsløsning er på den andre siden at

foruten kompetanse i å sette bort arbeid, kan en slik løsning være vanskelig å

gjennomføre i forbindelse med internasjonale operasjoner.

3.3.1.3 Depot vedlikehold

Depot vedlikehold kan kjøpes fra markedet. Beredskapskrav kan tilsi at det er

ønskelig å beholde kapasitet og kompetanse innen Luftforsvaret.

3.3.1.4 Ingeniør kompetanse

Ingeniør kompetanse finnes i dag i organisasjonen for å blant annet å sikre at

vedlikeholdsystemene er kvalitativt gode nok.  Fagmyndigetsansvar for

flysystemene ivaretas av Luftforsvarets forsyningskommando.  I framtiden vil

Forsvarets Logistikk organisasjon (FLO) ivareta dette, ref beskrivelsen om

Materiellforvaltning side 36 og Langtidsproposisjonen – St.prop. nr 45 (2000-

2001) side 27.

Ingeniør kompetanse kreves for å omsette operative krav til tekniske krav i

forbindelse med materiellanskaffelser.  I driften av etablerte systemer dekker

de grensesnittet mellom skvadron og flystasjon på den ene siden og

leverandør eller industri på den andre.  Deler av denne kompetansen kan

kjøpes på markedet.

Fagmyndighetsansvar betyr å sikre luftdyktigheten til fly og helikoptre, og er

en funksjon Luftforsvaret selv må ivareta. Grensen mellom hva som er

fagmyndighet og hva som er operativt eller økonomisk motiverte

ingeniørtjenester er imidlertid vanskelig å trekke.  Det sistnevnte er tjenester

som kan kjøpes kommersielt.
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3.3.2 Kompetansebehov som følge av ”trusselbildet”

På bakgrunn av diskusjonen i kapitel 3.1.1.1 side 41 skal Forsvaret kunne

møte en sammensatt trussel, verne Norges naturresurser og delta i

internasjonale operasjoner på kort varsel. I det følgende blir Luftforsvarets

roller vurdert i lys av disse krav.

3.3.2.1 Rollene: ”kontraluft”, ”antioverflate” og ”elektronisk krigføring”

Norske F-16A deltok i Kosovo konflikten i kontraluft-rollen.  I framtiden kan

tilsvarende innsatser bli aktuell i flere roller, noe som F-16MLU muliggjør.

Elektronisk krigføring er aktuelt i moderne krigføring, men om norsk bidrag

er aktuelt vil måtte vurderes i hvert enkelt scenario.

Styrkens totale sammensetning og dermed andre nasjoners bidrag – og

teknologiske ytelse på denne – vil være styrende for et norsk bidrag i en

internasjonal innsats.

Ettersom krav til responstid kommer til å bli korte og operasjonene kan skje

fra ”bare base”, må den bakkebaserte støtten være klart definert på forhand.

Dette gjelder også logistikk systemene forøvrig.

3.3.2.2 Rollen: ”lufttransport”

En økning av internasjonale innsatser betyr økt betydning for lufttransport.

Dette gjelder alt fra humanitære engasjementer med relativt lav risiko – til

skarpe operasjoner med høy risiko.  Dette krever kompetanse i første linjes

vedlikehold under feltmessige forhold i alle himmelstrøk.

3.3.2.3 Rollene: ”rekognosering og overvåkning”, ”anti-ubåt” og ”kystvakt”

Både de maritime patruljeflyene og fregatter med helikoptre inngår i mulige

norske bidrag internasjonalt.  Også her gjelder det multinasjonale

fellesoperasjoner. Den bakkebasert støtte må kunne håndtere relativt

langvarige oppdrag.  For maritime patruljefly er det rimelig å anta at

oppdragene – og dermed den bakkebaserte støtte – gjennomføres fra etablerte

flybaser innen alliansen.  For helikopteroperasjoner fra fregatt betyr

internasjonale engasjementer at det kan gå mange uker mellom hvert

havnebesøk.  Eksempel er f.eks. et seks måneders engasjement i NATOs
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stående atlanterhavsstyrke.  Dette stiller store kompetansekrav til

”bakkestøtten” ombord i fregatten.

Kystvakten opererer i norske nærområder og har fokus på beskyttelse av

naturresursene.  Figur 7 side 43 viser at det er store områder som skal ivaretas

(omkring sju ganger arealet til fastlandsnorge).  Første linjes vedlikehold av

helikoptre ombord i fartøy i Barentshavet kan være krevende, og dette stille

lignende kompetansekrav som til vedlikeholdet ombord i fregatter.

3.3.2.4 Taktiske lufttransport helikoptre

Vedlikehold under feltmessige forhold kjennetegner den bakkebaserte støtte

for denne rollen både i Norge og i internasjonale operasjoner. Et komplisert

og sammensatt trusselbilde vil alltid prege feltlivet.  Dette kan påvirke

nødvendig logistikk, men selve vedlikeholdskompetansen som er nødvendig

for gjennomføringen er ikke påvirket.

3.3.2.5 Søke og Redningstjeneste og grunnleggende flyskole

Kompetansen knyttet til disse tjenestene påvirkes ikke av endringene i

trusselbildet.

3.3.2.6 Fremtidige roller: UAV og lufttankning

En UAV benyttet som sensorplattform kan være et verdifullt bidrag til å

bedre situasjonsbildet.  Den skal inngå som en komponent i nettverk og bidra

med realtids informasjon.  En kan tenke seg UAV både til overvåkning av

naturresurser og til tradisjonelle militære operasjoner både nasjonalt og

internasjonalt.  UAVen er teknisk komplisert og har mange likhetstrekk med

tradisjonelle bemannede fly og helikoptre.  Kompetansekravene til

stridsklargjøring og øvrig første linjes vedlikehold er derfor nødvendig å

besitte i operasjonsbasen.

Lufttankingskapasitet er mangelvare innen NATO, spesielt i forbindelse med

internasjonale operasjoner. En slik kapasitet vil også kunne spille en rolle

nasjonalt.  Fra et kompetanse perspektiv er det naturlig å velge samme flytype

som flytypen til tradisjonell lufttransport. Alternativt kan hele den tekniske

tjenesten kjøpes på det sivile markedet.
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3.3.3 Kompetansebehov som følge av ”den økonomiske utviklingen”

3.3.3.1 Generelt

På bakgrunn av diskusjonen i kapitel 3.1.1.2 side 44 sluttes at Forsvaret ikke

kan forvente større tildelinger enn på dagens nivå. Høy prisvekst på nytt

materiell (investeringer) kan forverre den økonomiske situasjonen på drift

sammenlignet med dagens.  Det er imidlertid grunn til å forvente

forutsigbarhet i bevilgningene i årene som kommer.  Denne økonomiske

realitet vil prege alle rollene i Luftforsvaret, og de drøftes derfor samlet.

Under den omstillingen fram til 2005 er reduksjon av driftsutgiftene et

sentralt virkemiddel.  Dette tenkes løst ved en betydelig reduksjon av

organisasjonens størrelse.  Detaljer fra Langtidsproposisjonen – St.prop. nr 45

(2000-2001) er beskrevet i kapitel 2.4 side 27.

Her skisseres det en betydelig bruk av bortsatt arbeid, eller outsourcing.

Dette betyr at arbeidets tilhørende kompetanse også kan kjøpes i markedet.

Slike løsninger forutsetter imidlertid kompetanse i outsourcing.  I dette ligger

foruten merkantil kompetanse, også nødvendig teknisk kompetanse.

3.3.3.2 Kompetanse i outsourcing

Outsourcing er prosessen med å overlate hele eller deler av en organisasjons

funksjon(er) til en eller flere eksterne leverandører som, via en kontrakt,

forpliktes til å levere avtalte ytelser. Outsourcing er dog vanskelig å

gjennomføre i praksis, og er en omfattende prosess med mange skjær i sjøen.

Prosjekt ARGUS 80 deler outsourcingsprosessen inn i fire faser slik Figur 12

viser:

Figur 12.  Outsourcing prosessen slik den er definert i prosjekt ARGUS.

                                                
80 Definisjon av Svein-Erik Bakke i prosjekt ARGUS. Litteraturreferanse [Bakke-2].
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Rekkefølgen av fasene er ment å gi et tidsmessig bilde av forløpet i

outsourcingsprosessen. Outsourcing er en omfattende prosess som krever et

betydelig forarbeid, kompetanse og innsikt i problemkomplekset.

3.3.4 Kompetansebehov som følge av ”den tekniske utviklingen”

På bakgrunn av diskusjonen i kapitel 3.1.1.3 side 45 konkluderes at

nettverksbasert krigføring med utstrakt bruk av avansert

informasjonsteknologi vil prege fremtidens stridsfelt.  Dette er det desidert

viktigste utviklingstrekket i den pågående teknologiske utviklingen.  Det er

videre verd å merke seg at det er sivile områder som er ledende i utviklingen.

Luftforsvarets oppgaver hører kanskje ikke hjemme i cyberspace, men vil i

fremtiden likevel preges av denne utviklingen.

3.3.4.1 Nettverksbasert krigføring

I et nettverksbasert scenario opptrer både sensorer og våpenplattformer

sammen med  kommando og kontroll apparatet.  Fly i kontraluft rollen

behersker luftrommet i tilstrekkelig grad for at egne operasjoner – i luften, på

sjøen eller på bakken – kan gjennomføres.  Fly i antioverflate rollen

presisjons engasjerer mål på bakken eller på sjøen, med måldata fra et

maritimt patruljefly eller en fregatt. Elektronisk krigføring gjennomføres for å

påvirke motstanderens nettverk  negativt. Scenariet tegner et bilde av det

perfekte nettverk, der utveksling av informasjon ikke bare foregår mellom

ulike aktører innen en eller flere av Luftforsvarets roller, men mellom alle

forsvarsgrener og deltagende nasjoner.  Nettverket skal være både ”Joint” og

”Combined”.

Kan dette fungere, eller tegnes et bilde av en moderne Maginotlinje?

En forutsetning for å få dette til å virke er at alle komponenter er kompatible

med hverandre.  Videre kan det slås fast at et slikt nettverk må stille svært

strenge krav til standardisering.  Dessuten må nettverket være pålitelig – det

må være tilstrekkelig driftssikkert under alle forhold.
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3.3.4.2 Teknisk kompetanse for nettverksbasert krigføring

Teknisk kompetanse innen nettverk har likhetstrekk med kompetanse innen

moderne avionikk i fly og helikoptre, og tilhører grunnlagskompetanse som vi

har i Luftforsvaret. Utfordringene ligger i første rekke på vedlikehold og

modifikasjon av programvaren.  Programvaren blir stadig mer komplisert

ettersom en stadig større del av et systems funksjonalitet bygges inn i

programvaren. Eksempel på dette er såkalt ”Software Radio”.

Å etablere og vedlikeholde omfattende teknisk kompetanse innen

organisasjonen på nettverksbaserte systemer vil sannsynligvis kreve

betydelige resurser.  En løsning vil derfor kunne være å gjøre første linjes

vedlikeholdet til et minimum, samtidig som vedlikeholdet på mellomnivå i

størst mulig grad kjøpes kommersielt, mens depotnivåvedlikeholdet alltid

kjøpes kommersielt.

Denne filosofien vil kunne anvendes på alle flysystemer i alle roller.  Dette

inkluderer også fremtidige UAV systemer, som vil spille en sentral rolle i

fremtidige nettverksløsninger.

3.3.5 Delkonklusjon – kompetansebehov i Luftforsvaret

Den viktigste tekniske kompetansen er naturlig nok den kompetanse som

kreves for å operere de ulike flysystemene i de aktuelle rollene.  Dette vil si

stridsklargjøring og første linjes vedlikehold.

Nesten like viktig er kunnskap om bortsetting av arbeid, eller outsourcing.

Outsourcing er en omfattende prosess som krever betydelig forarbeid,

kompetanse og innsikt i den aktuelle virksomhet.

3.4 Prøving mot kjernekompetanseteori

3.4.1 Generelt

Kjernekompetanse  teorien har, slik den er presentert av Prahalad og Hamel81,

sitt utspring fra næringslivet.  Det dreier seg om å vinne konkurransen mot

                                                
81 Litteraturreferanse [CCT].
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andre selskaper med tilsvarende produkter.  Med dette utgangspunktet er det

nødvendig å gjøre noen tilpasninger av Luftforsvarets virksomhet, slik at

modellen kan benyttes.  En kommersiell bedrift skal tjene penger og er derfor

nødt til å være aktiv på en annen måte enn en militær organisasjon – som kan

(f.eks. under den kalde krigen) løse sitt oppdrag gjennom sin blotte eksistens.

Det offisielle svaret på hva som er Luftforsvarets kjernevirksomhet har jeg

ikke klart å finne, og forutsetter derfor at den ikke er definert.  Derfor er jeg

nødt til å finne egne måter å fylle kjernekompetansemodellen på (side 40).

Jeg starter med sluttproduktene, fortsetter med forretningsområdene,

kjerneproduktene og ender opp med kompetansene.

3.4.2 Kjernekompetanseteori benyttet på Luftforsvaret

For meg er det vanskelig å knytte kjernekompetanseteoriens begrep

”sluttprodukt” til annet enn de oppgaver som skal løses.  Jeg velger derfor å

bruke et luftmaktsperspektiv på Luftforsvarets sluttprodukter.  Dette

innebærer at elementene i luftmaktshjulet, eller de rollene som vi skal operere

i – er Luftforsvarets sluttprodukter.  I tillegg kommer de roller som støtter

andre forsvarsgrener eller det sivile samfunn.  Se Figur 9 og Figur 10 side 52

for oversikt over oppgavene til Luftforsvarets flysystemer.

Som tidligere diskutert skal oppgavene i større grad løses sammen med andre

forsvarsgrener og andre nasjoner, i eller utenfor Norge.  Måten oppgavene

løses på vil i stadig større grad preges av informasjonsteknologi, mens den

økonomiske utviklingen er i ferd til å gjøre budsjettbalansen til en av de

største utfordringene.

For å illustrere modellen er noen av sluttproduktene fra side 52 lagt inn i

figuren på side 64.  Jeg velger luftoperasjoner som forretningsområde for

sluttproduktet kontraluft.  Et annet forretningsområde er støtte til det sivile

samfunn, som i sin tur dekker opp sluttproduktet kystvakt.

Modellen antyder videre at et kjerneprodukt kan dekke flere

forretningsområde. F-16MLU er et naturlig kjerneprodukt, men kan neppe
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brukes til annet enn luftoperasjoner.  Et annet kjerneprodukt er

enhetshelikopter som både skal brukes til støtte til det sivile samfunn (f.eks.

kystvakt), og i maritime operasjoner fra fregatt (f.eks. anti-ubåt-rolle).

Det er nødvendig med flere typer kompetanse for å holde et moderne

våpensystem i gang. Kompetanse i den bakkebaserte støtte inngår her.  Altså

kompetanse i stridsklargøring, og vedlikehold fra første linjes, mellonivå og

depot, samt nødvendige ingeniørtjenester.  Noe som modellen ikke viser, er

imidlertid at en og samme kompetanse kan inngå i flere kjerneprodukter, at et

kjerneprodukt kan inngå i flere forretningsområder eller at en rolle kan inngå

i flere forretningsområder.  Modellen kan utvikles videre til å ivareta dette.

Figur 13.  Et utvalg fra Luftforsvaret i kjernekompetanseteorien.
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3.4.3 Drøfting av kjernekompetanseteori

Det er fullt mulig å ”putte” en militær organisasjon inn i kjernekompetanse

modellen, men hvilken nytte har det å bruke modellen?

Hensikten er å finne kjernekompetansen.  Det vil si den kompetansen som er

viktigst, og som vi derfor må beholde selv – i motsetning til å kjøpe i

markedet.  I modellen er det mulig å identifisere alle kompetanseområder som

inngår i kjeden helt til sluttproduktet.  Men hvilken kompetanse er viktigst?

Er det den kompetansen som inngår i flest kjerneprodukter eller den som

inngår i det viktigste kjerneproduktet.  Mest sannsynlig er den viktigste

kompetansen den kompetansen det ikke er mulig å kjøpe – og som derfor må

finnes i egen organisasjon.

Kjernekompetansemodellen kan hjelpe å synliggjøre sammenhenger mellom

de ulike oppgavene i en organisasjon og den kompetanse som nødvendig.

Dette kan igjen hjelpe til med å identifisere hva som er mer eller mindre

viktig å satse videre på.  Modellen i seg selv graderer ikke mellom de ulike

kompetansekravene.

I modellen kan det kanskje være vanskelig å synliggjøre en av de

”oppgavene” som blir stadig mer krevende å løse – nemlig resurstildelingen.

Det blir mindre penger igjen til driften av systemene, og oppgaven med å få

regnskapet til å gå i balanse med budsjettet kommer ikke fram av modellen.

En måte å se det på kan være å betrakte resurstildeling som en grensesettende

ramme rundt hele ”treet” slik det er illustrert i figuren på side 64. Økonomi er

dermed en begrensning som ikke går fram i selve modellen.

Når kjernekompetansemodellen har gitt et oversiktsbilde må

”forstørrelsesglasset” finnes fram for å analysere hvert enkelt

kompetanseområde. Hva må beholdes og hva kan kjøpes. Forstørrelsesglasset

kan være kjernekompetanse modellen på et lavere nivå i organisasjonen.  Jeg

har imidlertid etter utallige forsøk funnet dette vanskelig.  Problemet er

uklarheten i hva som bør defineres som henholdsvis oppgave,

forretningsområde og kjerneprodukt for vedlikehold av en gitt flytype.  Som
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tidligere påpekt gir kjernekompetanse modellen heller ikke svar på hvordan

koblingen til resurser skal gjøres.  Den kan visualisere sammnehenger mellom

ulike kompetanser innbyrdes og i forhold til resten av organisasjonen, men

ikke hva som må, bør, kan, bør ikke eller må ikke ligge innenfor Forsvaret.

3.4.4 Delkonklusjon – kjernekompetanseteori

Kjernekompetanse teori kan hjelpe å synliggjøre sammenhenger mellom de

ulike oppgavene i en organisasjon og den kompetanse som er nødvendig for å

løse oppgavene.  En slik synliggjøring kan hjelpe med å gradere mellom

viktigheten i de ulike kompetanseområder.

For å peke ut kritisk kompetanse i en organisasjon må hele organisasjonen

”puttes inn” i modellen.  Deretter kan de ulike kompetansene settes opp mot

hverandre.  Dette er en meget stor oppgave som krever detaljkunnskap om

alle deler av Forsvaret.

Kjernekompetanseteorien er godt egnet for å identifisere nødvendig

kompetanse for å løse en gitt oppgave. Men teorien er mindre egnet for å

finne grensen mellom det som må finnes innen Forsvaret og det som kan

kjøpes i markedet. Se illustrasjonen i Figur 14, der den nevnte grensen er

markert med tykk sort strek.
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Figur 14. En illustrasjon av grensen mellom det som må finnes innen
Forsvaret og det som kan kjøpes i markedet
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4 Konklusjon

4.1 Forsvarets kjernevirksomhet

En klar og entydig definisjon av Forsvarets kjernevirksomhet ville kunne gitt

et godt grunnlag for å definere hva som er viktig kompetanse.  Det har

imidlertid ikke lykkes å finne noen definisjon på dette begrepet – og det antas

derfor at begrepet ikke er definert.

Forsvarets sammensetning – sogar hele dets eksistens – bygger på det

trusselbildet myndighetene har, og er et sikkerhetspolitisk instrument for

Norge.  På basis av dette kan Forsvarets kjernevirksomhet defineres.  Jeg

foreslår følgende definisjon:

Forsvarets kjernevirksomhet er å gjennomføre operasjoner som har til

hensikt å møte trusler innenfor det gjeldende trusselbildet.

4.2 Ny kompetanse

Omstillingen av Forsvaret er i første rekke kjennetegnet av en betydelig

reduksjon i volum som hovedsaklig er økonomisk motivert.  Men

omstillingen er også  preget av en endret sikkerhetspolitisk situasjon som

blant annet kjennetegnes av en potensiell økning av det internasjonale

engasjementet.

En kvantitativ reduksjon av Forsvaret vil i seg selv skape behov for øket

kompetanse innen outsoucing. Outsourcing er en omfattende prosess som

krever betydelig forarbeid, kompetanse og innsikt i den virksomheten som

skal settes bort.  Selv om outsourcing ikke er nytt i Forsvaret, vil det prege

hverdagen i betydelig større grad enn tidligere.  Det er derfor naturlig å

tilrettelegge organisasjonen for outsourcing.

Multinasjonale fellesoperasjoner er ikke nytt i NATO-landet Norge.  Men

omfanget av norske styrker utenfor Norge skal kunne øke om situasjonen

krever dette, noe som innebærer at Forsvaret må legge enda større fokus på

kompetanse knyttet internasjonale operasjoner enn tilfellet har vært fram til i

dag.
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4.3 Viktigste kompetanse

Basert på ovenstående forslag til definisjon av Forsvarets kjernekompetanse

er den viktigste kompetansen i Forsvaret den kompetansen som er nødvendig

for å gjennomføre operasjoner. Med den dynamikk som i dag preger den

sikkerhetspolitiske situasjon, kan dette være operasjoner som har en helt

annen karakter enn tradisjonelle militære operasjoner som skal stoppe og slå

tilbake væpnede angrep mot landet.

Fremtidens operasjoner vil være preget av samvirke.  Hær-, sjø- og luftstyrker

må samarbeide i mye større grad enn tidligere. Dessuten inngår Forsvarets

oppgaver i en større helhet, både nasjonalt og internasjonalt, noe som fordrer

et utstrakt samarbeid også med andre organisasjoner enn de militære.

Operasjoner med et slikt mangfold krever at Forsvaret disponerer en bredt

sammensatt kompetanse. Viktigst er den kompetanse som ingen andre kan

bidra med, og som dermed ikke kan kjøpes. Viktig er også den kompetanse

som er felles for mange ulike typer operasjoner.

Den kvantitative reduksjonen av Forsvarets organisasjon har også stor

betydning for sammensetningen av kompetansen.  Reduksjon i volum betyr at

vi må vurdere å kjøpe alt som ikke behøver å finnes i Forsvarets organisasjon.

I en slik vurdering inngår en mengde faktorer, men operative- og

beredskapsmessige faktorer er av spesiell viktighet. Slike vurderinger er

resurskrevende i seg selv, og krever omfattende kompetanse både om

Forsvaret og om outsourcing prosessen i seg selv.

I driften av Luftforsvarets flysystemer er den tekniske kompetansen som

kreves for å operere de ulike flysystemene i sine roller i og utenfor Norge,

den viktigste kompetansen.  Dette vil si stridsklargjøring og første linjes

vedlikehold. All annen kompetanse er mindre viktig, og kan prinsippielt

kjøpes kommersielt.  I vurderingen om hvilke varer og tjenester som skal

kjøpes, inngår både operative, tekniske, økonomiske og beredskapsmessige

faktorer.
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4.4 Kjernekompetanseteori

Kjernekompetanse teori kan hjelpe å synliggjøre sammenhenger mellom de

ulike oppgavene i en organisasjon og den kompetansen som er nødvendig for

å løse oppgavene.  En slik synliggjøring kan hjelpe med å gradere mellom

viktigheten i de ulike kompetanseområdene. Dette er en meget stor oppgave

som krever detaljkunnskap om alle deler av Forsvaret.

Kjernekompetanseteorien er godt egnet for å identifisere kompetanse som er

nødvendig for å løse et gitt sett med oppgaver. Men teorien er mindre egnet

for å finne grensen mellom den kompetansen som må finnes innen Forsvaret,

og den kompetansens som kan kjøpes i markedet. Denne grensen er illustrert

med en tykk svart strek i Figur 15.

Figur 15. Forsvarets viktigste kompetanse.
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