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Russland - fortsatt en trussel for Norge etter den kalde krigen ?
En studie av Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets

responser på endrede sikkerhetspolitiske omgivelser.

Sammendrag

Med slutten av den kalde krigen opphørte delingen av Europa og spenningen mellom to
maktblokker. Dette medførte at norsk sikkerhetspolitisk tenkning ble utfordret. Oppgaven
undersøker Russlands plass i det norske trusselbildet gjennom 1990-tallet. Analysen er rettet
mot henholdsvis Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets responser på de relativt
dramatiske endringer i de sikkerhetspolitiske omgivelser. En sentral del i oppgaven har vært å
beskrive utviklingen av sikkerhetsbegrepet, samt NATO og for de militære styrker i Nordvest-
Russland. Dette for å vise om det eksisterte et grunnlag for å endre tilnærmingen til Russland
eller opprettholde kontinuiteten fra den kalde krigen. Jeg har funnet betydelige forskjeller i
departementenes respons. Dette omfatter både grad og form på responsen.
Forsvarsdepartementets respons karakteriseres i stort av kontinuitet fra den kalde krigen med
tradisjonell øst-vest tenkning, mens UD i sterkere grad viser endring og en tenkning basert på
sentrum-periferi.

Nøkkelord: Trussel, endring, kontinuitet, utvidet sikkerhetsbegrep, Russland, øst-vest,
sentrum-periferi og NATO.
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Abstract: Russia - still a threat to Norwegian security?

The end of the Cold War increased the political stability in Europe and
reduced the risk of a future war between NATO and its former enemy; the
Warsaw Pact. Instead NATO in its strategic concept of 1991 introduced a
broad concept of security encompassing political, economic, social and
environmental aspects along with the military dimension. NATO no longer
faced the former threat of a massive attack from the East. This new thinking
challenged the Norwegian approach to security that had been characterised by
national consensus during the Cold War.

The aim of this paper is to examine to what extent Norwegian authorities
have changed their view upon and relations towards Russia during the 1990s.
Has the Norwegian approach been changed or is it still characterised by the
Cold War. The paper has been concentrated on examining the responses of
the Ministry of Defence and the Ministry of Foreign Affairs.

The theory used is focusing on change and stability in foreign policy. The
theory discusses a variety of factors that may have an impact on whether a
specific foreign policy is likely to endure or to change. It stresses the
importance of the impact of stabilisers, tending to inhibit change in foreign
policy even when there is a pressure for change.

The method used is a descriptive analysis with a comparative view. I have
examined official parliamentary bills from the Ministries and official
speeches. This to find out if their responses is characterised by change or
continuation of Cold War policies. As a major part I described the
development of a wider security concept, the development in NATO as for
the military forces in the Northwestern part of Russia.

Conclusions show to an extensive point that there are differences in the
Ministries responses. This includes both the degree and the extent of the
response. The Ministry of Defence is more dominated by the traditional
thinking - Russia could still be a potential threat to Norwegian security.

The Ministry of Foreign Affairs response is corresponding more to major
NATO members' responses. The Russian threat is not the military one, but an
environmental. The solution to future challenges is in their point of view co-
operation.

The paper is written in Norwegian with this abstract in English.

Key words; Threat, change, stability, wider security concept, Russia, East-
West, Centre-Periphery and NATO.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Delingen av Europa og spenningen mellom to organiserte maktblokker

dominerte alle sikkerhetspolitiske forhold i Europa i tiden etter den andre

verdenskrig. Slutten på den kalde krigen startet med utviklingen gjennom

1980-årene med Tysklands samling og et stadig raskere forfall og til slutt

sammenbrudd i Sovjetunionen. Warszawapaktens militære struktur ble

oppløst i februar 1991 og russiske styrker ble trukket tilbake til eget

territorium. Spenningen mellom øst og vest ble redusert og den kalde krigen

avsluttet. En helt ny situasjon med endring i de sikkerhetspolitiske omgivelser

ble skapt i Europa.1

Dette medførte at norsk sikkerhetspolitisk tenkning ble utfordret. Det

tradisjonelle trusselbildet slo sprekker etter at Sovjetunionen under

Gorbatsjov slo inn på en ny sikkerhetspolitisk retning, symbolisert ved at

Gorbatsjov mottok Nobels fredspris i desember 1990.

Med slutten av den kalde krigen ble Norges sikkerhetspolitiske stilling

vesentlig forbedret. For første gang siden 1949 var ikke motsetningsforholdet

mellom øst og vest dominerende for den sikkerhetspolitiske utviklingen i

Norges nærområder. 40 år med relativt stabile og forutsigbare omgivelser ble

i stedet erstattet med en ny usikkerhet om den fremtidige utvikling. Det er

særlig omveltningene i det tidligere Sovjetunionen som stiller Norge overfor

nye sikkerhetspolitiske utfordringer.2  Den nye tiden har skapt nye muligheter

for et konstruktivt tillits- og sikkerhetsskapende samarbeid. På den annen side

er utviklingen fortsatt preget av uforutsigbarhet.

Bakgrunnen for denne oppgaven er en målsetting om å analysere hvilke

konsekvenser bortfallet av den kalde krigen kan ha for Russlands posisjon i

norsk sikkerhetspolitikk. Russland regnes ikke som en del av det vestlige

”sikkerhetsfellesskapet” og kan derfor representere en avgjørende

                                                
1 Endringene i de internasjonale omgivelsene forstås som gjenforening av Tyskland,
oppløsning av Sovjetunionen og Warszawapakten, samt en "fristilling" av Øst-Europa.
2 Sovjetunionen ble formelt oppløst 31. desember 1991. Russland overtok den tidligere
supermaktens posisjon og forpliktelser på den internasjonale arenaen.
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sikkerhetspolitisk utfordring for Norge. Utviklingen i Russland, som vår

største og militært sterkeste nabo, er derved et viktig premiss for Norges

fremtidige sikkerhetspolitiske situasjon.

Sovjetunionen, som utgjorde den eneste militære trusselen mot Norge i

etterkrigstiden, eksisterer ikke lenger. I 1992 ble det også fra russisk side

uttalt politiske målsetninger om å etablere nære samarbeidsrelasjoner med

Vesten, medlemskap i både EU og NATO ble nevnt, Vesten ble ikke lenger

sett på som en trussel fra deres side.3 Dette tilsier at det finnes grunnlag for å

kunne påstå at Norge derfor bør ha endret sin politikk i forhold til Russland.

Forsvarskommisjonen av 1990 avla likevel en innstilling i mars 1992 som i

store trekk opprettholdt det gamle trusselbildet, dette til tross for at NATO

allerede året før hadde gått inn for et strategisk konsept som ikke lenger så

trusselen fra Sovjetunionen som den viktigste utfordringen for Alliansen.

Dette kan fra Norges side indikere at den politiske holdningen er preget av

stabilitet og at et press om endring kan derfor ha kommet i konflikt med

faktorer som arbeider i retning av kontinuitet.

1.2 Hensikt og problemformulering

Hensikten med denne oppgaven er å analysere Russlands plass i det norske

trusselbildet etter den kalde krigen og frem til år 2000. Med dette ønsker jeg å

finne frem til hvilke endringer som har funnet sted i Norges sikkerhets-

politiske tilnærming til Russland etter den kalde krigen og hvordan slike

endringer kommer til uttrykk. Dette ved å analysere om og når forandringer

skjer, samt å vise betydningen av noen faktorers påvirkning i spørsmålet om å

endre en gitt politikk eller ikke.

Problemformulering: I hvilken grad har norske myndigheter4 endret sitt syn

på og relasjonene til Russland under 1990-tallet.  Er Norges tilnærming

preget av kontinuitet fra den kalde krigen eller er tilnærmingen endret ?

Problemformuleringen støttes av tre spørsmålsstillinger med sammenheng til

                                                
3 Anders Kjølberg, Norges forhold til Russland og Øst-Europa, i Svein Gjerdåker (red)
Norges Utenrikspolitikk , 2.utgave, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1997 s 361.
Heretter: Kjølberg, Norges forhold til Russland og Øst-Europa. Boken til Gjerdåker omtales
heretter som Norges utenrikspolitikk .
4 For sikkerhetspolitikken relevante aktører, her Forsvars- og Utenriksdepartementet.
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analysen. Her inngår som en sentral komponent å belyse utviklingen i NATO

og for de militære styrkene i Nordvest-Russland, for blant annet å kunne

svare på spørsmålene:

I hvilken grad har Forsvarsdepartementet (FD) og Utenriksdepartementet

(UD) forholdt seg til endringene i de sikkerhetspolitiske omgivelser ?

På hvilke måter kan forholdet til tredje part og institusjonalisering bidra til å

forklare i hvilken grad og hvordan de har forholdt seg til disse endringene.

Hvordan kan eventuelle forskjeller mellom departementene forklares ?

1.3 Teori

Jeg vil benytte Kjell Goldmanns teori5 om endringer og stabilitet i

utenrikspolitikk for å belyse problemstillingen. Teorien har grunnlag i en

sammenstilling av faktorer som kan tenkes å påvirke valget av en stats

politikk. Dette for å vise forandringer og stabilitet.6 Goldmanns teori baserer

seg på den relative betydningen av situasjoner, for å vise tilpasning til de

omgivelser som omgir aktøren og av tradisjonell atferd eller utenrikspolitisk

tradisjon eller mønster. Goldmanns teori kan sannsynligvis bidra til å forstå

og forklare endring og stabilitet i norsk sikkerhetspolitikk.

Goldmann setter opp en ”sjekkliste” av både aktørspesifikke og universelle

mekanismer – hvor han først og fremst synes interessert i de variabler som

virker stabiliserende i forhold til en gitt politikk, det vil si forhindrer endring.

Den teoretiske innfallsvinkel vil bli ytterligere redegjort for i kapittel 2.

1.4 Metode

Jeg vil i denne oppgaven benytte en deskriptiv innholdsanalyse med en

komparativ vinkling på det empiriske materialet som er lagt til grunn.

Studien får dette preget da jeg velger å fokusere på FDs og UDs responser.

Endringene i de sikkerhetspolitiske omgivelser har mer eller mindre grepet

inn i FD og UDs oppfatning av virkeligheten og vurderinger av de

sikkerhetspolitiske rammebetingelser, herunder forholdet til Russland.

                                                
5 Kjell S Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy – The Problems and
Possibilities of Détente, 1988, Princeton University Press. Heretter: Goldmann.
6 Ibid s xv.
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Materialet granskes i kronologisk rekkefølge. Teorien gir rom for å etablere

og kategorisere sentrale temaer som vurderes over den nevnte 10-årsperiode.

Jeg vil velge temaer som er av sentral betydning og i stor grad legger

grunnlaget for utformingen av norsk sikkerhetspolitikk.7 Utviklingen i NATO

og Nordvest-Russland synes å være tilstrekkelig for oppgavens

problemstilling og spørsmålsstillinger.

1.5 Beskrivelse av kilder

Oppgavens materiale omfatter i hovedsak offisielle dokumenter i form av

stortingsmeldinger, -proposisjoner og utredninger. Spesielt har

langtidsmeldingene for Forsvarets virksomhet og utvikling vært viktige i

denne sammenheng. Det opereres i en bredere tidshorisont og de

sikkerhetspolitiske utfordringene vurderes i en bredere sammenheng. I tillegg

til dette artikler, taler og pressemeldinger gitt av myndighetene. Denne type

kilder er troverdige og relevante for oppgaven da slike dokumenter er ment å

redegjøre for departementenes vurderinger av omgivelsene. Målsettinger og

virkemidler velges på bakgrunn av dette. Selv om stortingsproposisjoner og

–meldinger er regjeringsdokumenter, er det de respektive departement som

står som arkitekter bak disse.

Jeg klassifiserer dette materiale som primærkilder. I form av sin opprinnelse

vil de være underlagt strengere formelle regler enn eksempelvis fag- og

avisartikler og vil således være mer troverdige.

I oppgaven vil fire dokumenter stå i sentrum, Forsvarskommisjon av 1990

(FK 90) ble oppnevnt av regjeringen som en direkte konsekvens av

endringene i de sikkerhetspolitiske omgivelser.

Stortingsmelding (St meld) nr 16 (1992-93) gir hovedretningslinjer for

Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994-98, mens St meld nr 22

(1997-98) dekker perioden 1999-2002. Det fjerde dokumentet er innstillingen

fra Forsvarspolitisk utvalg i 2000 (FPU 2000) som ble oppnevnt av

regjeringen i juli 1999 og leverte sin innstilling i juni 2000. Fra UDs side blir

                                                
7 NATO er fra norsk side definert som ”hjørnestein” i norsk sikkerhetspolitikk. De militære
styrker i Nordvest-Russland er fra norsk side sett som en potensiell trussel. Se kapittel 3.
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synet på omgivelsene redegjort i særskilte redegjørelser8, enkelte meldinger

innen særlige saksområder og i noen tilfelle gjennom stortingsproposisjoner.

Sekundærkildene omfatter artikler av ulike forfattere hentet fra faglitteratur,

aviser og andre publikasjoner. Disse vil ikke bli formål for analyse. Forskere

ved Norges Utenrikspolitiske Institutt (NUPI) og Forsvarets Forsknings-

institutt (FFI) har i særlig grad forsket innen området og forfattet en rekke

artikler og rapporter.

Deler av materiale, både primær- og sekundærkilder, er hentet fra internett.

Disse er merket (IN) i fotnoter. Til oppgaven er det ikke foretatt noen

intervjuer, oppgaven er således kun basert på skriftlige kilder.

1.6 Avgrensninger og forutsetninger

Oppgaven vil dekke perioden fra den kalde krigens slutt og frem til

Forsvarspolitisk utvalgs innstilling i 2000 og omfatter således ca 10 år.

Denne avgrensningen synes å være hensiktsmessig da det i denne perioden fra

FDs side er gitt to langtidsmeldinger, samt at to innstillinger er gitt fra

politisk bredt sammensatte kommisjoner.9

Innenfor samme decennium har NATO vedtatt to strategiske konsepter som

er av særlig betydning for Norge. Jeg vil i oppgaven avgrense analysen til to

departement, FD og UD. Disse er siste instans før Stortinget når det gjelder

utformingen av den nasjonale sikkerhetspolitikken, og de har også ansvaret

for implementeringen. FD har ansvaret for de forsvarspolitiske aspekter, mens

begge departementene har del i sikkerhetspolitikken. I tillegg vil jeg indirekte

ta med Forsvarets overkommando (FO) som fagmilitær rådgiver for

Forsvarsdepartementet.

Oppgaven vil kun indirekte ta opp betydningen av endringene i de

sikkerhetspolitiske omgivelsene i forholdet til Norden og EU. Oppgavens

omfatting gir ikke rom for å diskutere disse på en direkte måte.

Det kan argumenteres for at en tidsramme på 10 år ikke er særlig lang tid for

å forvente dyptgripende endringer i en nasjons forhold til sikkerhetspolitiske

                                                
8 Utenriksministerens årlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget står sentralt her.
9 En i form av Forsvarskommisjonen 1990, den andre i form av Forsvarspolitisk utvalg 2000.
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valg. Samtidig når man ser den utviklingen som har skjedd i Europa, kan det

forventes at endringer også bør ha funnet sted i Norge.

1.7 Definisjoner

En trussel omfatter de forhold som kan true en nasjons interesser og

kjerneverdier. ”Trusselbegrepet knyttes i dag til en klar forestilling om en

geografisk og militær trussel og faren for krigshandlinger mellom stater.

En trussel mot sikkerheten legitimerer bruken av ekstraordinære tiltak for å

håndtere utfordringene, også bruk av militær makt.”10

Sikkerhetspolitikk regnes som del av utenrikspolitikken og har tradisjonelt sett

som hovedmål å sikre politisk og territoriell suverenitet.

Nils Andrén beskriver sikkerhetspolitikk som relatert til konfliktsituasjoner

mellom ulike sikkerhetspolitiske aktører. Sikkerhetspolitisk vil deres

oppmerksomhet være rettet mot hvordan konfliktsituasjoner oppstår, utvikles

og avvikles, og hvordan de skal kunne unngås eller uskadeliggjøres.

”Nationell säkerhetspolitik är den sammanfattande beteckning på en stats

politisk styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i

situationer där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra

stater, i det ”internationella systemet.” 11

Sikkerhetspolitikken skulle senere få et til dels annet innhold med innføringen

av et utvidet sikkerhetsbegrep. Jeg vil komme tilbake til dette i kapittel 3.2.

1.8 Disposisjon

Oppgaven er inndelt i fire hoveddeler med 6 kapitler. Den første delen med

kapittel 1, behandler de problemstillingene som skal belyses og beskriver

også hvordan materiale er benyttet. I del to med kapittel 2, vil jeg gjøre rede

for og diskutere det teoretiske fundamentet for oppgaven, samt presentere den

                                                
10 Stortingsmelding nr 16 (1992-93), Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og
utvikling i tiden 1994-98, Forsvarsdepartementet, Oslo 1993 s 38. I forsvarspolitisk
sammenheng er en militær trussel et produkt av 1) evne, i betydningen militære kapasiteter
og geografisk rekkevidde, og 2) vilje, hensikt eller politisk intensjon. Evne og vilje samt den
truedes oppfatning av disse sier noe om trusselens troverdighet.
Heretter: St meld nr 16 (1992-93).
11 Nils Andrén, Säkerhetspolitik, Analyser och tillämpningar, Stockholm Norstedts juridik,
1997 s 12-15.
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teoretiske modell som vil nyttes for oppgaven. Del tre er den empiriske

undersøkelse og består av 2 kapitler hvor jeg i kapittel 3 vil redegjøre for

endringene i de sikkerhetspolitiske omgivelser, hvor endringer innen NATO

og militære styrker i Nordvest-Russland står i sentrum. Kapittel 4 redegjør for

endringer i norsk sikkerhetspolitikk gjennom 1990-tallet. Først presenterer jeg

et overblikk over politikken som ble ført under den kalde krigen. Kapittelet

vil illustrere hvordan kontinuitet synes å være det dominerende trekket ved

norsk sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen. Kapittelet gir også et

overblikk over endringer som er relevante for det videre arbeid i oppgaven.

I den fjerde delen med kapittel 5 gjennomfører jeg en analyse av det

empiriske materialet; hvordan og i hvilken grad FD og UD har forholdt seg til

endringene, diskuterer forskjellene mellom FD og UD og vil prøve å forklare

hvorfor det er ulikheter mellom departementene. Avslutningsvis vil jeg i

kapittel 6 konkludere resultatene fra den empiriske undersøkelsen, samt

evaluere bruken av Goldmanns teori i denne oppgaven. I neste kapittel vil jeg

redegjøre for valg av teori og presentere modellen for oppgaven.

2 Teoretisk innfallsvinkel

2.1 Introduksjon

Den grunnleggende strukturen for en analyse gitt i figur 1 gir uttrykk for

hvordan Goldmann tenker seg at politiske endringer kan finne sted, eller ikke

finne sted. Stabiliserende mekanismer vil påvirke dette.

 Kilder til endring Endringsprosessen Politiske endringer

        Stabiliserende mekanismer

Figur 1 Ramme for analyse - grunnleggende struktur12

Institusjoner opplever og erfarer til tider mer eller mindre press for å endre

                                                
12 Goldmann s 6.
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eller tilpasse seg. Dette som et svar på indre eller ytre tendenser til utvikling.

Goldmann stiller spørsmål om et press til endring faktisk fører til endringer

eller om det finnes mekanismer som forhindrer en endring i å skje.

Goldmann definerer at en forandring er basert på en endring av de ideer som

ligger til grunn for politikken. En endring betyr følgelig en revurdering eller

politisk nytenkning som gir seg utslag i forskjeller mellom ny og gammel

politikk som blir ført.13

Goldmann har utviklet den innledende analysemodellen med en mer detaljert

modell som viser de elementene som legger grunnlaget for politiske valg.

Det politiske beslutningssystemet

 Omgivelsene

    Komposisjon
Ideer  

             Politikk
     Maktbalanse  (-valg)
 Residualer

      Stabiliserende mekanismer som påvirker

Figur 2 Ramme for analyse - detaljert struktur14

I følge figur 2 har politisk endring sin bakgrunn i tre "kilder" til endring:

1) Endringer i omgivelsene som medfører et press om endring,

2) politikken kan være en kilde til endring i seg selv, i det Goldmann

beskriver som en korrigerende læringsprosess med utgangspunkt i de

erfaringer og konsekvenser man opplever fra egen politikk og 3) endringer

som ikke er et resultat av tilpasning eller læring, men som Goldmann

definerer som residuale faktorer.15

I tillegg til å vise tre kilder til endring skiller figur 2 også mellom tre

                                                
13 Ibid s 10-11.
14 Ibid s 7.
15 Ibid s 15. Dette er faktorer som i større grad er påvirket av myndighetenes kontroll og
omfatter blant annet endring av beslutningstakere eller økonomiske forutsetninger.
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forskjellige endringsprosesser: 1) Endring på bakgrunn av nye ideer til grunn

for valgt politikk, 2) komposisjonen på beslutningssystemet kan endres og

3) en endring kan være en følge av en ny maktbalanse mellom aktørene i

systemet. Det vil si eksempelvis at utfallet av en tautrekking mellom ulike

departement kan ha betydning for den politikk man velger å føre.16

Med Goldmanns perspektiv kan det synes som om vi i flere tilfeller kan

forvente klare trekk av stabilitet og kontinuitet når endringene i omgivelsene

endog kan beskrives som relativt dramatiske.

Goldmanns teori omhandler utenrikspolitikk, det synes nødvendig å måtte

utvide hans teori for denne oppgaven til også å omfatte sikkerhetspolitikk.

Jeg vil kunne gjøre denne utvidelsen da det innenfor det utvidede

sikkerhetsbegrep synes som om utenriks- og sikkerhetspolitikk i stor grad glir

over i hverandre.17 I henhold til figuren synes det også nødvendig her å

definere hva ”utenriks- og sikkerhetspolitikk” er ?  For utenrikspolitikk velger

jeg å ta utgangspunkt i Goldmanns definisjon: ”..foreign policy is a set of

goals, directives, or intentions, formulated by persons in official or

authoritative positions, directed at some actor or condition in the

environment beyond the nation state, for the purpose of affecting the target in

the manner desired by the policymakers.”18

Med denne og tidligere definisjon av sikkerhetspolitikk vil det synes naturlig

å nytte norske offentlige dokumenter for å se på det offisielle Norges syn på

Russland. Dokumentene uttrykker de målsettinger og virkemidler man har,

samt politiske ideer. Goldmann skriver om slike dokumenter: ”Verbalised

policy: a line of action that an agent declares he is following or intends to

follow with regard to an object. 19

Goldmann har utviklet en omfattende modell for å vise stabiliserende

mekanismers påvirkning i valg av en nasjons utenriks- og sikkerhetspolitikk:

”Our concern is not with the source of change in foreign policy, but with its

stabilizers... The only casual claim made in the sketch is that a number of

                                                
16 Ibid s 12-13.
17 Se utvikling av sikkerhetsbegrepet i kapittel 3.2.
18 Goldmann s 7.
19 Ibid s 9.
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phenomena tend to block, delay, or reduce the scope of policy change, even in

the presence of a pressure for change.”20

Dette innebærer at press om endring kan nøytraliseres gjennom stabilisatorer

som påvirker prosessen og bidrar til å opprettholde kontinuiteten. Jeg har

tilpasset modellen for min oppgave og vil i det påfølgende kun presentere den

delen av modellen jeg har valgt å bruke, Goldmanns modell i vedlegg 5.

2.2 Presentasjon av teoretisk modell

STABILISATORER:       MELLOMLIGGENDE:          AVHENGIG:

AKTØR SPESIFIKKE
• Administrative
q Beslutningsstruktur  Sensitivitet

• Politiske  Tilgjengelige Politisk
q Institusjonalisering  alternativ stabilitet

       

UNIVERSELLE
• Internasjonale
q Tredje part  Endringskostnader

Figur 3 Stabiliserende mekanismer - detaljert modell21

2.3 Forklaring av modellen

De stabiliserende mekanismer er listet under aktør spesifikke med

administrative og politiske stabilisatorer, henholdsvis universelle med

internasjonale stabilisatorer. De mellomliggende variabler representerer

forutsetninger for en eventuell endring, disse omfatter: 1) At den identifiseres

og vurderes som kritisk, 2) det må foreligge et politisk alternativ og 3)

kostnadene ved å endre en politikk må være mindre enn fordelene.22

Administrative stabilisatorer – beslutningsstruktur

De administrative – "byråkratiske stabilisatorer" – omfatter de mekanismer

                                                
20 Ibid s 6 og 63. I sum benevner Goldmann dette som byråkratisk treghet .
21 Ibid s 27, modellen er tilpasset for bruk i oppgaven og favner ikke like mye som
Goldmanns modell.
22 Ibid s 19.
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som drøfter betydningen av struktur/organisasjon i byråkratiet, samt hvordan

politikken blir til. Administrasjonen har fire hovedoppgaver: 1) innsikt og

etterretning, 2) planlegging, 3) beslutning, og 4) iverksetting.

Byråkratiet kan tenkes virke stabiliserende med hensyn på at oppgavene

administrasjonen skal utføre forhindrer endring. I følge Goldmann skal ideelt

sett politiske endringer og negativ tilbakemelding umiddelbart registreres,

alternativer være ferdig utarbeidet og utvikles raskt, avgjørelser tas lett og

iverksettes uten forsinkelser. Goldmann er av den oppfatning at byråkratisk

treghet medfører avvik fra denne idealtypen. 23

Treghet kan forhindres: ”..the stabilising impact of fragmentation can be

reduced by providing a mechanism for co-ordinating, integrating,

or…synthesising the effects of the separate parts of the organisation.”24

Det blir således viktig å undersøke hva som skjer i FDs og UDs

beslutningsstrukturer når disse står overfor et press om endring. I hvilken

grad man evner nytenkning ved et eventuelt ytre og indre press for endring. 25

Politiske stabilisatorer - betydning av institusjonalisering

Goldmann er av den oppfatning at det politiske systemet forventer at

myndighetene ikke handler ad hoc men opprettholder tidligere politiske linje,

så fremt det ikke eksisterer gode grunner til å avvike fra denne. Dette kan

begrense en myndighets handlefrihet.26 Den politiske valgte linje kan bli

institusjonalisert på forskjellige måter; hvor ofte politikken blir erklært, hvem

gjør det, i hvilken forbindelse og med hvilke ord skjer dette.

Det kan synes naturlig at en institusjon vil tilpasse seg endringer i

omgivelsene som er forenlige med dennes identitet eller grunnleggende trekk.

Hvis det derimot brytes mot dette vil presset for endring kunne bli hindret

gjennom stabilisatorenes funksjon eller omformes i institusjonens eget bilde.

Samtidig vil endringer som står i motsetning til identiteten kunne skape

motstand mot endring. Samtidig vil historiske trekk sette sin spor og vil som

regel etablere kulturer og forventede handlemønstre i institusjonene.

                                                
23 Ibid s 55. Se også Goldmann i fotnote 19.
24 Ibid s 57.
25 Ibid s 56, Goldmann er av den oppfatning at administrative faktorer generelt er vanskelig å
studere empirisk da deler sannsynligvis vil være utilgjengelig for forfatteren.
26 Ibid s 45.
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Internasjonale stabilisatorer - tredje part med påvirkningskraft ?

Avspenning mellom to "fiendtlige" stater kan være en forutsetning for

politiske endringer i forholdet mellom disse statene, men også for deres

generelle eksterne forbindelser. Dette innebærer at forholdet mellom to stater

også påvirkes av deres forhold til en tredje part.27 I denne oppgaven omfatter

tredje part i første rekke NATO. Det er således mulig å legge vekt på hvordan

forholdet mellom Norge og Russland er påvirket av forholdet mellom

Russland og NATO, samt forholdet mellom Norge og NATO. Tredje part kan

altså utgjøre et press om endring.

Med dette teoretiske grunnlaget for den empiriske undersøkelsen vil jeg

forhåpentligvis kunne finne ut hvordan FD og UD har forholdt seg til

endringene i de sikkerhetspolitiske omgivelser. Herunder hvordan

institusjonalisering, beslutningsstruktur og forholdet til tredje part påvirker

deres holdninger, i retning av kontinuitet eller endring.

3 Utvikling i de sikkerhetspolitiske omgivelser etter den kalde

krigen

3.1 Innledning

I dette kapittelet vil jeg beskrive de endringene som har skjedd i Norges

sikkerhetspolitiske omgivelser etter den kalde krigen. Disse endringene bør

ha påvirket FDs og UDs oppfatning av trusselen. Jeg vil i hovedsak kun

belyse utviklingen i Russland, prioritert til Nordvest-Russland og forholdet til

NATO, samt utviklingen i NATO for å vise alliansens tilpasning til en ny tid.

Jeg vil vise at bortfallet av den kalde krigen la grunnlaget for nye parametre

for sikkerhetspolitisk tenkning og handling, hvor det i tillegg til den

tradisjonelle militære dimensjonen, ble innført andre dimensjoner av

sikkerhet. Dette fikk form som et nytt begrep; det utvidete sikkerhetsbegrep.

                                                
27 Ibid s 64.
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3.2 Et utvidet sikkerhetsbegrep og nytt paradigme

Det var den tradisjonelle tolkningen av sikkerhet som var dominerende for

den kalde krigen. Det vil si at sikkerhet var knyttet til maktbruk mellom

stater. Sikkerhetspolitikkens fremste mål var å forhindre et militært angrep på

statens territorium eller politiske system. Begreper som militær avskrekking

og terrorbalanse sto sentralt. Avslutningen av den kalde krigen ga rom for å

operere med et sikkerhetsbegrep som favnet mer og videre enn bare militære

trusler. Et slikt utvidet sikkerhetsbegrep vektlegger også politiske,

økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Politisk ustabilitet, økonomisk

krise, miljøkatastrofer og spredning av masseødeleggelsesvåpen kan derved

direkte eller indirekte true våre interesser.

I motsetning til det tradisjonelle sikkerhetsbegrepet, fokuserer ikke det

utvidede på territoriell sikkerhet, eller på forsvar av statens grenser. Dette

innebærer at et tradisjonelt sikkerhetsbegrep med vekt på territorielt forsvar

mot militære trusler ikke lenger fanger opp utfordringene i dagens mer

komplekse trusselbilde.28 Dette understreker at ideen om at

sikkerhetspolitikkens hovedformål er å forsvare nasjonalstatens territorium,

ikke lenger er dominerende. Innholdet i sikkerhetsbegrepet har således

gjennomgått endringer, uten å forlate det tradisjonelle, men i tillegg tilført

andre dimensjoner.

Innføring av et nytt paradigme29

Den kalde krigen innebar et paradigme hvor man i sikkerhetspolitisk tenkning

så forholdet mellom NATO og Warszawapakten i et øst-vest forhold, hvor

forholdet ble preget av politisk-militære konflikter. En tilnærming preget av

en sentrum-periferi tenkning innebærer at det er de utfordringer og trusler

periferien representer overfor sentrum som er sentrale. Faren er at konflikter i

en potensiell ustabil verden preget av ”kaos” kan ha konsekvenser og spre seg

til den ”ordnede” del av verden. Dette paradigmet må ses i sammenheng med

det utvidete sikkerhetsbegrep der det ”ordnede” samfunnets kvalitet og

                                                
28 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine, AS Gutenbergs Eftf, Oslo,
februar 2000, punkt 3.2.2.
29 Et paradigme tolkes som et mønster for handling. Kilde: Aschehoug og Gyldendals Store
Norske leksikon bind 10, Kunnskapsforlaget, Oslo 1988.
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stabilitet er truet. Håndteringen av ”kaos-trusler” kan møtes med 1)

integrasjon, gjennom å knytte potensielle konfliktområder til sentrum, 2)

inngripen, gjennom å forsøke å løse eller påvirke konflikten utenfra eller 3)

avskjerming, gjennom å bygge ”mur” mot konflikten. Flere forskere hevder at

for Norge representerer Russland en ”kaos-trussel” grunnet ustabiliteten og

uforutsigbarheten som har oppstått i kjølvannet av den kalde krigen. 30

3.3 Russland

”Det nye Russland31 som ble etablert som stat i august 1991 og som overtok

Sovjetunionens posisjoner i det internasjonale samfunn ved årsskiftet 1991-

92, har fremdeles ikke et avklart forhold til omverdenen, og da særlig ikke til

det øvrige Europa.”32 Denne usikkerheten om fremtidig utvikling i Russland

har medført at man i Europa så langt har stilt seg avventende i forholdet til

Russland. Dette gjelder til en viss grad også i Norge – men i og med det

direkte forholdet i nord stiller situasjonen seg noe annerledes.33

Gjennom 1990-tallet har det funnet sted store omveltninger i Russland, på en

rekke områder har utviklingen gått i positiv retning. Likevel preges Russland

i dag av en relativ stabilitet, der svake institusjoner, store økonomiske

problemer, organisert kriminalitet og særlige utfordringer i landets randsoner

utgjør sentrale trekk i bildet. En gjennomgripende forbedring av denne

situasjonen kan trolig bare skje gradvis og over relativ lang tid.

I sum skaper dette et potensiale for intern ustabilitet, som også kan spre seg

utenfor Russlands grenser.34 Samtidig bidrar den vanskelige situasjonen til å

gjøre Russland mer avhengig av et samarbeid med andre.

I forholdet mellom en småstat og en stormakt vil det alltid være muligheter

for problemer, hvor særlig småstaten i de fleste tilfeller må prøve å skape

                                                
30 Hele avsnittet er hentet fra Anders Kjølberg, Konfliktpotensialet i Europa, FFI/Rapport-
97/05253, Forsvaret Forskningsinstitutt, Kjeller 1998. Heretter: Kjølberg 1998.
31 Norge anerkjente som første vestlige land Russland som selvstendig stat 16 desember
1991. Kilde: Norges offentlige utredninger 1992 nr 12, Forsvarskommisjon av 1990 s 104,
Statens forvaltningstjeneste seksjons statens trykking, Oslo 1992. Heretter: NOU 1992:12.
32 Kjølberg, Anders , Russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk: Forutsigbarhet og betydning for
europeisk stabilitet, FFI/Rapport-98/05744, Forsvarets Forskningsinstitutt 1999 s7.
Heretter: Kjølberg 1999.
33 Ibid s 7.
34 Norges offentlige utredninger  nr 20, Et nytt forsvar, Statens forvaltningstjeneste,
Informasjonsforvaltning s 28, Oslo 2000. Heretter: NOU 2000:20.
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”balanse” med stormakten. For Norges del må man ta hensyn til at Russland

er det største landet i Europa og den største enkeltstående militærmakt på det

euroasiatiske kontinent.

Kolahalvøya – Nordflåtens hjemmebase

Med Nordflåtens lokalisering til Kolahalvøya utviklet nordområdene seg til et

strategisk nøkkelområde under den kalde krigen. Nordflåten var den minste

av Sovjetunionens fire flåter i 1950, på slutten av 1960-årene hadde den vokst

til å bli den største og denne økningen fortsatte gjennom 70- og 80-årene.

I 1950 var det 30 ubåter og 9 destroyere, mens det i 1968 var henholdsvis 181

og 23. Mengden av større overflatefartøyer økte videre til å variere mellom 40

og 70.35 Samtidig økte oppbyggingen av flystyrker i samme området. Denne

utviklingen medførte at Norge fikk stor oppmerksomhet i NATO.

Kolahalvøya og basene synes i dag relativt viktigere enn under den kalde

krigen, dette har sammenheng med at man "mistet" flere baseområder ved

oppløsningen av Sovjetunionen. Dette innebærer at i den kjernefysiske

balansen mellom USA og Russland er Kolahalvøya av stor viktighet for

basering og patruljering av russiske strategiske ubåter, og for fremskutt

russisk luft- og missilforsvar. Nord-Norge er et gunstig område for å følge

med i russisk militær aktivitet i nordlige havområder.36 Norsk område kan

også ved krise eller krig nyttes som utgangspunkt for operasjoner mot dette

viktige baseområdet og det vil være i russisk interesse å hindre dette.

Utviklingen for de militære styrker i Nordvest-Russland

Etter den kalde krigen har styrkene i Nordvest-Russland stått overfor til dels

omfattende reduksjoner, men i forhold til de øvrige militærdistriktene vest for

Ural har reduksjonene i nordområdene vært mindre omfattende. Årsaker til

dette er områdets strategiske betydning for Russland, samt at områdets

relativt sett velutbygde infrastruktur er søkt utnyttet. I tillegg hadde

avdelingene gjennomgått en modernisering som følge av tilbaketrekking av

                                                
35 Clive Archer og Ingrid Sogner, Norway, European Integration and Atlantic Security,
International Peace Research Institute, Oslo, SAGE Publications 1998 s101.
Heretter: Archer og Sogner.
36 Den norske Atlanterhavskomite, Nordisk sikkerhet Militærbalansen 2000-2001 s 12,
Hegland Trykkeri, 2001. Heretter DNAK, Militærbalansen 2000-2001.
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materiell fra Sentral-Europa. Styrkene innenfor Leningrad militærdistrikt37

(LEMD) er av størst interesse for norske myndigheter, da det i første rekke er

disse som kan utgjøre en militær trussel mot Norge. Styrkenes oppgaver er

vurdert til sjøbaserte strategiske operasjoner ut fra Kola, samt luft- og

landforsvar av russisk landområde.38

Nordflåten gjennomgikk en omfattende omstrukturering, hvor flere større

overflatefartøyer ble lagt i opplag. 39 Flystyrkene gjennomgikk en tilsvarende

omfattende omstrukturering som Nordflåten. I 1990 utgjorde de i Norges

nærområder totalt 950 fly og helikoptre. I tillegg ga overkapasiteten på

flybaser i området en betydelig evne til overføring av forsterkninger.

Områdets strategiske betydning medførte også at flystyrkene fortsatt ble

tillagt stor betydning. 40 Forsvarskommisjonen 1990 antyder at styrkene vil

reduseres, men gjør likevel oppmerksom på at styrkene som befinner seg på

Kola har en viss offensiv kapasitet og at overføring av styrker fra andre

områder vil ”i løpet av ca 14 dager”41 skape muligheter for offensive

operasjoner, også mot Norge. Marineinfanteriets kapasitet vurderes som god.

I Stortingsmelding nr 16 (1992-93), ble de mest markerte utviklingstrekkene i

nordområdene beskrevet som en kraftig nedgang i øvelsesomfanget og i

styrkenes generelle beredskap. Reduksjonene betegnes som markante.42

Meldingen viser til flere grunner for dette, lavere spenningsnivå, avtaler om

nedrustning, økonomiske problemer og behov for å tilpasse styrkene til en ny

internasjonal situasjon. 43 Mens FK 90 vurderer landstridskreftene til å omfatte

13 motoriserte infanteridivisjoner (MID) med støtteavdelinger44, er dette i

denne meldingen redusert ved at halvparten er satt på ”ikke-aktiv” status.45

Nordflåten preges på denne tiden av utfasing av eldre fartøyer, nybygging av

                                                
37 Det tidligere Leningrad militærdistrikt (LEMD) som omfattet Kolahalvøya, ble som følge
av tilbaketrekkingen av styrker fra Sentral-Europa omstrukturert til en integrert del av styrker
i det fremre operasjonsområde.
38 Archer og Sogner s 116.
39 St meld nr 16 (1992-93) s 49.
40 Archer og Sogner s 116-117.
41 NOU 1992:12 s 126.
42 St meld nr 16 (1992-93) s 48.
43 Ibid s 48.
44 NOU 1992:12 s 125.
45 St meld nr 16 (1992-93) s 49.
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større typer fartøyer er opphørt helt. Reduksjoner for alle typer sjøoperasjoner

til havs blir erstattet med simuleringer og øvelser ved kai. 46 Det eneste

meldingen skriver om oppgradering av kapasitet er innenfor luftforsvaret,

hvor eldre fly erstattes med mer avanserte flytyper. Stortingsmeldingen

konkluderer med at: ”Bildet av den russiske militære kapasitet i nord er

sammensatt og til dels motstridende. Ett viktig moment som må følges er

utviklingen av den russiske evne til styrkegjenvinning. 47

Situasjonen midt på 90-tallet kan dermed konkluderes med at det innenfor

LEMD fortsatt var en stor konsentrasjon av militær slagkraft. Disse styrkene

representerte fortsatt en fare sett med norske militære øyne.48

Stortingsmelding nr 22 (1997-98) viser til den betydelige reduksjon som har

skjedd i perioden 93-97, fremst med hensyn på operativitet og kapasitet.

Reduksjonene for de enkelte forsvarsgrener listes til å være: For flystyrkene

20%, marinen 30% og for landstridskreftene hele 60%. Stortingsmeldingen

forventer ytterligere reduksjoner, særlig grunnet ressursmangelen. 49

Forsvarspolitisk utvalg 2000 påpeker de russiske konvensjonelle styrkenes

meget vanskelige situasjon og forventer at ytterligere omfattende reduksjoner

vil tvinge seg frem. 50 Se vedlegg 1, som viser hovedtrekk i den militære

utviklingen i Nordvest-Russland fra 1987 til 1999. Figuren viser at ved

landstridskreftene er tidligere divisjoner i stort erstattet med brigader.

Oppsummering Russland

Styrkene i LEMD har frem til år 2000 vært gjenstand for omfattende

endringer og fremstår i dag med flere begrensninger. Beredskapsnivået og

treningsnivået er ikke som tidligere. Styrkenes oppdrag er prioritert til

beskyttelse av basene og den kjernefysiske kapasitet som befinner seg der.

Dette innebærer at den offensive kapasitet ikke er på tilsvarende nivå som

under den kalde krigen, hvor blant annet Nordflåten var et virkemiddel for

Sovjetunionens globale ambisjoner. Selv om det over tid har funnet sted en

                                                
46 Kjølberg, Anders, Norges forhold til Russland og Øst-Europa s 362-363.
47 St meld nr 16 (1992-93) s 50.
48 Kjølberg, Anders, Norges forhold til Russland og Øst-Europa s 361.
49 Stortingsmelding nr 22 (1997-98), Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og
utvikling i tiden 1999-2002, Forsvarsdepartementet, Oslo 1998 s14.
Heretter: St meld nr 22 (1997-98).
50 NOU 2000:20 s 29.
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betydelig nedbygging i nordområdene er den relative betydningen for

Russland av de gjenværende basene i nord blitt større. Samtidig tillegges de

kjernefysiske våpen større vekt for russisk sikkerhet enn tidligere. Dette gjør

at Kola og Nordvest-Russland også i fremtiden vil ha en strategisk betydning

for Russland, og at det i lang tid fremover vil kunne befinne seg en kapasitet i

dette området. Russland vil derfor utgjøre en potensiell sikkerhets- og

forsvarspolitisk utfordring for Norge også utover de nærmeste ti år51 og gitt at

Norge fortsatt må ta hensyn til Russland som en potensiell militær trussel, vil

Norge fortsatt være avhengig av NATO i forsvarspolitisk forstand.

Jeg vil nå beskrive endringene i NATO, herunder også utviklingen av

forholdet mellom NATO og Russland.

3.4 NATO

Med avviklingen av den kalde krigens konfliktdimensjon forsvant det

opprinnelige grunnlaget for NATO-samarbeidet. NATOs fremtidige rolle

som et sikkerhetspolitisk virkemiddel for fred og sikkerhet i Europa var

dermed betinget av at organisasjonen maktet å tilpasse seg de nye

sikkerhetspolitiske omgivelsene. NATO har etter 1989 gjennomgått en

kontinuerlig endringsprosess og denne reflekterer i noen grad endringene i

den sikkerhetspolitiske tenkningen. Bortfallet av det tradisjonelle trusselbildet

for NATO skapte både et press for å endre sitt raison d`être og mulighet for å

skape et nytt sikkerhetssystem i Europa. Slutten på den kalde krigen medførte

usikkerhet i NATO. Da sentrale strategiske oppgaver falt bort, trengte NATO

et nytt forhold til Russland, til resten av det tidligere Sovjetunionen og til

statene i Sentral- og Øst-Europa. Hvis ikke, kunne alliansens dager som

sikkerhetspolitisk aktør være talte.52

Introduksjon av nytt strategisk konsept

På NATOs toppmøte i London i juli 1990 var utviklingstrekkene i den

internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen kommet så langt at behovet for

en endret tilnærming til utfordringene var blitt presserende. Hvis ikke kunne

                                                
51 NOU 2000:20 s 28.
52 Dan Smith, Etter den kalde krigen – nye rammer for utenrikspolitikk  i Norges
utenrikspolitikk  s 56.
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alliansen miste sin rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Warszawapakten var

ikke lenger ansett som fiende, styrkene skulle omorganiseres til mindre, mer

mobile og fleksible, samt i økende grad multinasjonale styrker. En avgjørende

forskjell fra den kalde krigens strategiske tilnærming var i følge formannen i

NATOs militærkomite, den norske generalen Vigleik Eide, fraværet av en:

”…clearly perceived threat from the Soviet Union…”53

Det ble besluttet å utarbeide et nytt strategisk konsept, dette ble vedtatt på

toppmøte i Roma i november 1991.54 Oppmerksomheten ble i økende grad

rettet mot de mobile enhetene, og evnen til fleksibel og effektiv

krisehåndtering ble ansett som et stadig mer sentralt virkemiddel. Med det

strategiske konseptet fra 1991 gikk alliansen bort fra prinsippene om

fremskutt forsvar og Flexible Response.55 Flere medlemsland reduserte sine

forsvarsbudsjett betraktelig og startet omorganisering av styrkestrukturene.56

NATO tok innover seg det utvidete sikkerhetsbegrep på følgende måte: ”The

military dimension of our Alliance remains an essential factor: but what is

new is that, more than ever, it will serve a broad concept of security...Our

new strategic concept reaffirms NATOs core functions and allows us, within

the radically changed situation in Europe, to realise in full our broad

approach to stability and security encompassing political, economic, social

and environmental aspects, along with the indispensable defence

dimension.”57 Betydelige initiativ for å komme i dialog med tidligere

motstandere ble gjennomført. Det nye strategiske konseptet la vekt på

alliansens karakter av å være en forsvarsallianse ved å fremheve NATOs

tradisjonelle oppgaver. Den viktigste forskjellen fra trusselvurderingen under

Den kalde krigen besto i å flytte fokus fra mulig sovjetisk aggresjon til

risikoen for ustabilitet. Oppmerksomheten ble nå i større grad rettet mot

                                                
53 Vigleik Eide (1992), The Military Dimension in the Transformed Alliance, (IN).
54 Hans J Lian, NATO 50 år – Perspektiver i Forsvaret i en ny tid, Oslo Militære Samfund,
2000 s 23-24. Heretter: Lian, NATO 50 år.
55 Tønne Huitfeldt, Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i euro-atlantisk sammenheng, Norsk
Militært tidsskrift nr 4/00. Heretter: Huitfeldt i NMT 4/00.
56 NATO, Financial and Economics Data Relating to NATO Defence, NATO Press Release
M-DPC-2(98)147, Dec 1998 (IN).
57 NATO, Rome Declaration on Peace and Co-operation , 8th Nov 1991 (IN).
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etnisk, økonomisk, sosial og politisk uro i Øst- og Sentral-Europa. Konseptet

var basert på en bred tilnærming til sikkerhetspolitiske utfordringer og nye

retningslinjer for det kollektive forsvaret. Konseptet besto av tre gjensidig

forsterkende dimensjoner: Dialog, samarbeid og felles forsvar. I lys av de

endrede rammebetingelsene ble de sentrale strategiske dimensjonene dermed

tilført et betydelig politisk element.58

NATOs omorganisering med implementering av nytt strategisk konsept og ny

kommando- og styrkestruktur, innebar for alliansen en økt evne til fleksibel

respons på de nye konfliktdimensjonene som oppsto som følge av den kalde

krigens slutt. Likevel, den viktigste konsekvensen var at NATO fremsto som

den sentrale stabiliserende og kriseforebyggende aktør i Europa. Ingen andre,

verken nasjoner eller organisasjoner hadde tilnærmelsesvis samme potensiale

for en effektiv krisehåndtering skulle det oppstå fare for en større

internasjonal militær konflikt.59

CFE-avtalen

Et sentralt aspekt som utfylte rekkevidden av den generelle

sikkerhetspolitiske utviklingen var inngåelsen og implementeringen av

avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE). Avtalen omfattet land- og

luftbaserte offensive våpen i Europa fra Atlanterhavet til Uralfjellene.

Forhandlingene ble startet våren 1989 og sluttført allerede høsten 1990.

CFE-avtalen ble sett som et vendepunkt i Europa og den formelle avslutning

av den kalde krigen. 60

For Norge og NATO medførte implementeringen av CFE-avtalen en

betydelig redusert militær trussel. At reduksjonene i nordområdene relativt

sett var mindre enn i øvrige russiske militærdistrikt (MD) gjenspeiler den

militære utviklingen som Forsvarskommisjonene av 1990 la til grunn for sin

innstilling. Der ble det antatt at nordområdene ikke ville bli påvirket i samme

grad av nedrustning som i Sentral-Europa. Årsaken var først og fremst

                                                
58 Lian, NATO 50 år s 23-24.
59 Knutsen, Bjørn O m fl (2000), Europeisk sikkerhet i en foranderlig tid: En analyse av
Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske handlingsrom, FFI/rapport-2000/00046, Forsvarets
Forskningsinstitutt, Kjeller, s 61-65. Heretter: Knutsen.
60 NOU 1992:12 s 76. Avtalen ble undertegnet 19 nov 90, trådte i kraft 17 jul 92.
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regionens strategiske betydning for Russland. De militære avdelinger forlagt

til Kolahalvøya ble av kommisjonen likevel kun tillagt begrenset offensiv

evne.61 For omfattende operasjoner mot Norge måtte styrker overføres fra

andre områder, samt betydelige forberedelser. Norge har likevel hatt som mål

å få i stand ytterligere reduksjoner av styrker i nord med offensiv kapasitet.62

Toppmøte i Brussel 1994

Under toppmøtet i Brussel i 1994 tok NATO en rekke steg som bekreftet at

organisasjonen var under tilpasning til en ny tid. For det første bekreftet man

betydningen av et fortsatt troverdig NATO. For det andre ga man sin fulle

støtte til utviklingen av en europeisk sikkerhets- og forsvarsidentitet (ESDI)63

innen NATO. For det tredje ble konseptet om CJTF HQ64 bekreftet, også som

et virkemiddel i ESDI. Avslutningsvis lanserte NATO initiativet om

Partnerskap for Fred (PfP).65

Tidligere fiender blir ”partnere”

I 1991, under toppmøtet i København tok NATO til orde for å utvikle et

”partnerskap” med de sentral- og øst-europeiske land.66 Invitasjon til et

omfattende politisk og praktisk samarbeidsprogram gjennom Partnerskap for

Fred (PfP) ble gitt i forbindelse med toppmøte i januar 1994. Samtidig slo

man fast at Alliansen fortsatt er åpen for nye medlemmer. De aller fleste land

i Europa har etter hvert sluttet seg til samarbeidet. Et euro-atlantisk

partnerskapsråd (EAPC) ble formelt etablert i mai 1997 og PfP-samarbeidet

er siden videreført som en egen dimensjon innenfor EAPC. EAPC skal

ivareta forholdet til NATOs partnerskapsland og er en videreføring av

rammeverket for konsultasjon, politisk dialog og samarbeid mellom NATO

og partnerskapslandene.67

                                                
61 Ibid s 124.
62 St meld nr 16 (1992-93) s 39.
63 Bakgrunnen for ESDI var å styrke de europeiske medlemmenes rolle og ansvar i alliansen,
beslutning om utvikling av initiativet innenfor alliansen ble tatt på toppmøtet i Berlin i 1996.
64 CJTF: Combined Joint Task Force Headquarters er felleshovedkvarter som er i stand til å
lede mobile og fleksible styrker som skal dekke NATOs økende behov for deltakelse i
fredsbevarende operasjoner og et øket samvirke med partnere. Kilde: St meld nr 22 (1997-98)
65 St meld nr 22 (1997-98) s 15.
66 NOU 1992:12 s 73.
67 St meld nr 22 (1997-98) s 15-17. EAPC erstattet NACC, North Atlantic Cooperation
Council som holdt sitt første ministermøte i desember 1991 med deltakelse fra alle NATO-
land, tidligere Warszawapakt-land og de baltiske land. Kilde NOU 1992:12.
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Samarbeid mellom Russland og NATO

Gjennombruddet i forholdet mellom NATO og Russland skjedde gjennom

etableringen av PfP-programmet og EAPC-rådet. Med etableringen av ”The

Founding Act” i mai 1997 ble det etablert en ny epoke i samarbeidet. Dette er

kjernen i samarbeidet og skal fremme et varig sikkerhetspartnerskap basert på

felles interesser, gjensidig respekt og ”gjennomsiktlighet” i militære doktriner

og forsvarspolitikk.68 Et permanent felles konsultasjonsråd (PJC) er etablert.

Dette innebærer at man har opprettet et strategisk partnerskap med Russland

og vil medføre at man til en viss grad har gjort Russland til en aktiv deltaker i

NATO-samarbeidet. Da NATO gjennomførte intervensjonen i Kosovo i

1999, kjølnet forholdet til Russland og samarbeidet som var opprettet på

enkelte områder ble suspendert. Dette ble senere gjenopprettet.

Skjær i sjøen – NATOs utvidelse og mulige nye utvidelser

Forholdene mellom de to tidligere potensielle fiender har ikke bare vært

preget av ”pent vær”. I særlig grad har Russlands motstand mot NATO

utvidelser vært meget sterk og er fremdeles entydig: "Russland har reagert

kraftig på planene om NATO-utvidelse. Det er ingen tvil om at russerne er

redde for å bli isolert og omringet av en allianse de tradisjonelt har betraktet

som en trussel. Denne reaksjonen illustrerer behovet for å trekke Russland

inn i et samarbeid med resten av de europeiske land."69 Godal ga også uttrykk

for at øst og vest ikke lenger kjempet mot hverandre, men sammen skulle

bekjempe truslene i et utvidet trusselbegrep.

Norge kan sies å tilhøre skeptikerne til en utvidelse av NATO mot øst. Den

offisielle begrunnelsen fra norsk side er at utvidelsen må finne sted i et tempo

og en form som ikke provoserer frem et motsetningsforhold mellom NATO

og Russland. Det er imidlertid grunn til å tro at det like mye er bekymringen

for hvilke langsiktige implikasjoner en slik utvidelse vil ha for øremerkingen

av styrker og overføringen av ressurser til Nordflanken, som ligger bak den

norske motstanden. 70 Samtidig som Norge med sitt naboskap til Russland er

                                                
68 Ibid s 16.
69 Bjørn Tore Godal, Nye sikkerhetspolitiske utfordringer for de nordiske land, tale ved Oslo
handelsgymnasium 031195 (IN). Heretter: Godal 1995.
70 Olav Njølstad, Norge og USA, i Norges Utenrikspolitikk  s 339.
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mer utsatt enn mange andre NATO-land i tilfelle en ny tilspissing av

forholdet mellom NATO og Russland.

EU – den nye sikkerhetspolitiske aktør med ambisjoner i Europa

Maastrichttraktaten av 1992 ble et vendepunkt for EU, med lanseringen av en

målsetting om å etablere en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)

innen EU. Dette la et grunnlag for å etablere EU som en sikkerhetspolitisk

aktør i Europa. Dette ble styrket ved felleserklæringen71 mellom Storbritannia

og Frankrike fra St Malo i desember 1998. Likevel rokket ikke dette ved

NATOs rolle som den mest betydelige arena for sikkerhetspolitikk i Europa,

men en ”konkurrent” kunne være født. EU gir muligheter som

koordineringsforum for de europeiske NATO-medlemmene forut for

konsultasjoner i NATO. Dette vil derved kunne styrke EUs rolle og vil

sannsynligvis øke i fremtiden, med den konsekvens at Norge blir ”sittende”

litt på sidelinjen. 72

I fremtiden vil EU sannsynligvis også kunne ”låne” NATO-ressurser ved

operasjoner ledet av EU, hvor USA velger å stå utenfor.73

NATO 50 år – og nytt strategisk konsept vedtatt

På toppmøtet i Washington i april 1999 vedtok NATOs stats- og

regjeringssjefer alliansens nye strategiske konsept. Evnen til å gjennomføre

internasjonale fredsoperasjoner og partnersamarbeid ble nå listet som

fundamentale oppgaver for Alliansen. Dette er de vesentlige endringene i

forhold til konseptet fra 1991.

Det nye konseptet åpner også for at alliansen i større grad kan ta ansvar for å

begrense kriser i det euro-atlantiske området, også utenfor NATOs eget

område.74 Nye oppgaver omfatter også arbeid mot spredning av

masseødeleggelsesvåpen og utvikling av forsvarssystemer mot slike våpen,

samt utvikling av en europeisk sikkerhets- og forsvarsidentitet innenfor

alliansen. Herunder tilrettelegging av mulighetene for å kunne avgi allierte

                                                
71 Det ble oppnådd enighet om å gi EU et minimum av militær evne, en indikasjon på at man
i langt større grad enn tidligere ønsket å tillegge EU en egen forsvarsdimensjon.
72 Helene Sjursen, Med ryggen mot Europa, i Utenfor, annerledes og suveren ? Norge under
EØS-avtalen, Fagbokforlaget, Bergen 1999 s 43-45. Heretter Sjursen.
73 NOU 2000:20 s 26.
74 Den norske Atlanterhavskomite, Alliansens strategiske konsept . 03.09.99 (IN).
Heretter: DNAK, Alliansens strategiske konsept.
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ressurser til EU-ledede operasjoner utenfor rammen av NATO og styrking av

samarbeidet med partnerland og andre organisasjoner.75

Konseptet ”tillater” NATO i helt spesielle situasjoner å handle uten mandat

fra FNs sikkerhetsråd. Det kan for eksempel være en situasjon hvor akutte

humanitære behov er tilstrekkelig grunn for intervenering i et konfliktområde,

men hvor FNs Sikkerhetsråd er lammet på grunn av stormaktsveto.76

Åtte år etter innføringen av et utvidet sikkerhetsbegrep, gir konseptet av 1999

en ytterligere bekreftelse: ”Alliansen er forpliktet til en bred tilnærming til

sikkerhet, som anerkjenner betydningen av politiske, økonomiske, sosiale og

miljømessige faktorer i tillegg til den uunnværlige forsvarsdimensjonen.”77

Det kollektive forsvar står derved fortsatt som dimensjonerende for

samarbeidet. Evnen til dette har imidlertid fått en annen betydning enn

tidligere, da dette var rettet mot et storstilt angrep mot alliansens territorium.

I fremtiden vil dette i større grad være innrettet mot felles evne til å motstå

mindre, regionale anslag mot alliert territorium.78

NATOs trusselvurderinger i en ny tid

NATOs vurdering av trusselen i 1991: ”Our security has substantially

improved, we no longer face the old threat of a massive attack. However,

prudence requires us to maintain an overall strategic balance and remain

ready to meet any potential risk to our security which may arise from

instability or tension.”79

I konseptet fra 1999 vurderes trusselen som følger: ”Alliansens sikkerhet er

fortsatt utsatt for omfattende militær og ikkemilitær risiko som kommer fra

flere retninger og som ofte er vanskelig å forutse. Denne risikoen omfatter

usikkerhet og ustabilitet i og rundt det euro-atlantiske området og muligheten

for regionale kriser i alliansens utkant som kan utvikle seg raskt.”80

Etter et 10-år med omfattende endringer i de sikkerhetspolitiske omgivelser

vurderer NATO at det ikke foreligger noen reelle muligheter for et massivt

                                                
75 NOU 2000:20 s 24.
76 DNAK, Militærbalansen 2000--2001 s 46.
77 DNAK, Alliansens strategiske konsept .
78 Ibid.
79 Rome Declaration on Peace and Co-operation, Press Communiqué NATO 8th Nov 1991.
80 DNAK, Alliansens strategiske konsept .
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russisk angrep mot Vest-Europa. Dette innbefattet fra NATOs side også

Norge. NATOs styrke- og kommandostruktur ble omorganisert.81 Endringen i

NATOs trusselbilde førte også til at Norges strategiske betydning for

organisasjonen ikke lenger var så stor som under den kalde krigen. Norge

hadde gått fra å være en nasjon som ble sett på som truet og utsatt til å

befinne seg i et stabilt område i Europa. Tidligere hadde man kunnet

importere sikkerhet, nå ble det forventet at man skulle eksportere sikkerhet til

andre.82 Det var nå "krisehåndtering" i de urolige områder i og omkring

Europa som utgjorde sikkerhetsutfordringene som Europa nå var forventet å

være med på å løse.

Den tidligere norske representanten i NATOs militærkomite, general Per

Bøthun uttalte følgende i et intervju med Aftenposten: ”Russland oppfattes

ikke i Brussel som en trussel mot Norge...”83

I et annet intervju sa han: "Sett fra Brussel regnes det som om tenkningen fra

den kalde krigen fortsatt dominerer mesteparten av det norske Forsvaret.

Dersom vi ikke tilpasser oss en ny tid, risikerer vi å bli marginalisert - en

B-nasjon i NATO-sammenheng."84

Oppsummering NATO

På disse 10 årene, fra London-erklæringen i 1990 til toppmøte i Washington i

1999 har NATO trukket opp en rekke linjer for den videre utvikling og

fremstår som den fremste aktør innen europeisk sikkerhetspolitikk.

Nye strategiske konsepter tilpasset tiden og med et NATO tilpasset et nytt

trusselbilde ga rom for at tidligere fiender ble "partnere". Dette innebærer at

tidligere aspekter i form av avskrekking og artikkel 5 operasjoner er kommet i

bakgrunnen til fordel for krisehåndtering. I dag dominerer NATO europeisk

sikkerhetspolitikk, til tross for EUs økende involvering i denne. NATO har

vist evne til ikke bare å overleve den kalde krigen, men også til å tenke nytt.

NATO har således greid å tilpasse seg det nye sikkerhetsbildet i Europa, og

havnet derfor ikke, som Warszawapakten, på historiens "skraphaug".

                                                
81 Iver Neumann og Ståle Ulriksen: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk , i Norges
Utenrikspolitikk  s 99. Heretter: Neumann og Ulriksen.
82 Knutsen s 48.
83 Per Bøhtun, Forsvaret i endring, Aftenposten 9 januar 2001 (IN).
84 Per Bøthun, Norge i utakt med NATO, Aftenposten 6 mai 1999 (IN).
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3.5 Oppsummering – utvikling i de sikkerhetspolitiske omgivelser

Avslutningen av den kalde krigen medførte store endringer i Norges

sikkerhetspolitiske omgivelser. NATO oppfatter ikke lenger Russland som en

trussel. NATO har i stor grad tatt inn over seg det utvidete sikkerhetsbegrep,

dette kommer klart frem av det strategiske konseptet. NATO har således gått

bort i fra en øst-vest tenkning og ser utfordringene i forhold til sentrum og

periferi. EU fremstår som en mulig ”konkurrent” for NATO som aktør og kan

i fremtiden komme til å ta et større ansvar for europeisk sikkerhet.

Russland fremstår som en svekket stormakt i europeisk sammenheng, hvor

reformene på det politiske området ikke har ført til et demokratisk system i

vestlig forstand. Omleggingen til en annen type økonomi har heller ikke

skapt stabilitet, men muligens en større avhengighet av vestlig støtte. Det

spesielle samarbeidet med NATO i form av Grunnakten og den fortsatte

eksistensen av kjernevåpen gjør dem fortsatt til en stormakt, i hvert fall i

europeisk sammenheng. Russland utgjør en langt mer perifer plass i det

vestlige sikkerhetsbildet enn det Sovjetunionen hadde. Selv om endringene i

Norges nærområder ikke er av samme grad gir de grunnlag for å forvente

endring også i utformingen av norsk sikkerhetspolitikk. Dette vil jeg behandle

i neste kapittel.

4 Norsk sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen

4.1 Innledning

I dette kapittelet skal jeg beskrive utviklingen av norsk sikkerhetspolitikk

etter den kalde krigen. Hensikten er å kunne vise om det har skjedd en

endring i utformingen av denne politikken eller om den er preget av

kontinuitet fra den kalde krigen. Jeg vil i særskilt grad prøve å belyse hvordan

man har forholdt seg til en endring i sikkerhetsbegrepet, et paradigmeskifte

og selvsagt i hvilken grad man er samstemt med NATO i de endringer som

har skjedd i de sikkerhetspolitiske omgivelser. Dette særlig i forholdet til

Russland. Innledningsvis vil jeg kort presentere hvordan norsk
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sikkerhetspolitikk utviklet seg under den kalde krigen, for med dette å vise

hvilke utfordringer man stod overfor med slutten av den kalde krigen.

4.2 Norsk sikkerhetspolitikk under etterkrigstiden – et tilbakeblikk

Norge velger NATO som garanti for fred og sikkerhet

Med den annen verdenskrig tvinges det frem et nytt syn på sikkerhetspolitikk

i Norge. Tysk okkupasjon medførte at man fikk forståelse for at nøytralitet og

geografisk avstand ikke lenger var tilstrekkelig for å verne Norge mot ytre

fiender. Da forholdene på slutten av 40-tallet forverret seg mellom

Sovjetunionen og vestmaktene innså man at et forpliktende forsvarspolitisk

samarbeid i fredstid var helt nødvendig for sikre freden i fremtiden. Norge ble

medlem av NATO 4 april 1949. NATO har senere fremstått som

”hjørnesteinen” i norsk sikkerhetspolitikk, med innledningsvis Storbritannia

deretter USA som Norges viktigste allierte. Grunnlaget for det norske

konseptet var at Forsvaret, ved et eventuelt angrep, skulle være i stand til å

holde ut inntil man fikk effektiv hjelp utenfra. Hjelpen skulle forberedes og

øves i fred for å bli effektiv i tilfelle krise eller krig.85 For Norge var det

sentralt at man kunne ”låne” militærmakt fra NATO.86

Norges tilknytning til NATO fikk etter hvert to politiske sider: Avskrekking

og beroligelse. Avskrekking i form av den lånemakt som NATOs

sikkerhetsgaranti ga Norge. Det beroligende lå i Norges såkalte selvpålagte

restriksjoner, basert på ensidige politiske viljeserklæringer og ikke gjort

avhengige av motytelser fra sovjetisk side. De viktigste restriksjonene var: 1)

Ingen fremmede baser på norsk jord i fredstid, 2) ingen kjernefysiske våpen

lagret på norsk område i fredstid, og 3) ingen allierte øvelser i Finnmark.87

Det norske Forsvaret ble kjennetegnet av 6 konsepter: 1) Forsvaret var en del

av et totalforsvar, 2) basert på verneplikt, 3) i form av et minimumsforsvar, 4)

som var alliansebasert og  5) og 6) et balansert invasjonsforsvar”.88 Dette ble

langt på vei styrende for den forsvarspolitiske debatt også ”i den nye tiden”.

                                                
85 Den norske Atlanterhavskomite, NATO 50 år – Norsk sikkerhetspolitikk med NATO
gjennom 50 år, Hegland trykkeri, Oslo 1999 s 19. Heretter: DNAK, NATO 50 år.
86 Neumann og Ulriksen s 97.
87 DNAK, NATO 50 år s 22-24.
88 Neumann og Ulriksen s 99.



Maj Thorvaldsen, Knut Henry 2001-06-27 FHS jou. nr. 19 100:1034
Avd 4 / ChP 99-01 Side 32 av 68

Trusselscenarier

I etterkrigstiden har Sovjetunionen vært det eneste landet som kunne

representere en militær trussel mot Norge. Forholdet mellom landene har

imidlertid ikke vært grunnlag for angrep i seg selv. Et isolert angrep har

således vært vurdert som lite sannsynlig. En interesse for Norge må derfor

sees som en utvidelse av Sovjetunionens globale interesser i internasjonale

relasjoner eller som et resultat av en større europeisk konflikt. I en slik

sammenheng ville Norges strategiske og geografiske beliggenhet vært av stor

betydning. ”Det er vanskelig å tenke seg et isolert angrep på Norge alene.

Både Nord- og Sør-Norge kan imidlertid tenkes angrepet som en del av et

angrep mot Vest-Europa.”89 Nord-Norge fikk over tiden prioritet, som må ses

i sammenheng med trusselvurderingen, samt begrensede nasjonale ressurser

til forsvar av Norges langstrakte og spredt befolkede land.

Da Norge var et av to NATO-land med felles grense til Sovjetunionen fikk

man mye oppmerksomhet i NATO og også ressurser. Betydelige deler av den

militære infrastrukturen ble finansiert gjennom prosjekter i NATO. Alliansen

investerte ca 33 milliarder 1996-kroner i perioden 1951-1996 i Norge, mens

nasjonalt bidrag i samme periode utgjorde ca 10 milliarder kroner.90

Sikkerhetspolitikken ligger fast – stabilitet og kontinuitet

Norsk sikkerhetspolitikk hadde forholdsvis stabile rammevilkår i mer enn 40

år. Perioden var preget av høy forsvarsvilje, støtte til NATO-medlemskapet

og konsensus om et territorielt invasjonsforsvar. Sikkerhet ble knyttet til den

militære dimensjonen og Forsvaret var en relativ høyt prioritert sektor.

Sikkerhetspolitikken sammenfalt i høy grad og det var samsvar og konsensus

blant aktørene som utformet denne og hva som ble definert som potensielle

trusler. Dette førte til en stor grad av kontinuitet i Norges forhold til

omverdenen, en kontinuitet som delvis ble sett på som mål i seg gjennom

uttrykket "sikkerhetspolitikken ligger fast". Kontinuiteten gjaldt ikke bare

sikkerhetspolitikken, men også Forsvarets struktur og oppgaver.

Trusselvurderingene var i overensstemmelse med NATO, og tidligere

                                                
89 Hele avsnittet fra stortingsmelding nr 54 (1987-88), Hovedretningslinjer for Forsvarets
virksomhet i tiden 1989-93 , Forsvarsdepartementet 1988 s 9.
Heretter: St meld nr 54 (1987-88).
90 St meld nr 22 (1997-98) s 16.
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SACLANT91, admiral Kidd uttalte: "Norge er det sted du ikke vinner, men

meget vel kan tape en tredje verdenskrig."92 Dette sett i lys av en mulig

sovjetisk bruk av norske havner og flyplasser i en krig om Atlanterhavet.

I det følgende skal jeg beskrive utviklingstrekk i norsk sikkerhetspolitikk etter

den kalde krigen med målsetting å belyse hvordan norsk sikkerhetspolitikk

har tilpasset seg en ny tid, endring eller kontinuitet.

4.3 Sikkerhetsbegrepet utvides

Norge var relativt tidlig ute med å integrere en endring i sikkerhetsbegrepet i

offisielle dokumenter etter den kalde krigen. Dette kan man se i innstillingen

fra Forsvarskommisjonen av 1990. FK 90 ble oppnevnt i januar 1990 og fikk

som mandat å vurdere de sikkerhetspolitiske, teknologiske og strategiske

utviklingstrekk av betydning for norsk sikkerhetspolitikk. Kommisjonen

hadde bred politisk sammensetning, samt militære representanter.

Innstillingen ble fremmet i mars 1992 og om sikkerhetsbegrepet skriver FK:

”Sikkerhetsbegrepet har delvis skiftet innhold. I stedet for faren for militær

aggresjon har andre faktorer trådt frem som større utfordringer mot sikkerhet

og stabilitet. Løsning av 1990-årenes sosiale, økonomiske og etniske

problemer i Europa...også i spørsmålet om etablering av felles sikkerhet og

stabilitet.”93 Ikke-militære dimensjoner ble således vektlagt og nye trusler

definert. I tillegg viser sitatet at løsningen på disse utfordringene måtte møtes

gjennom utbredt internasjonalt samarbeid på tvers av gamle skillelinjer. Et

utvidet sikkerhetsbegrep videreføres i de påfølgende stortingsmeldinger som

grunnlag for den sikkerhetspolitiske utvikling. Dette gir inntrykk av at Norge

var tidlig ute og har tatt endringer i de sikkerhetspolitiske omgivelser ad

notam. Norge opptrer således etter Goldmanns teori om at ”administrasjonen”

oppdager politiske endringer raskt, har alternativer klare og iverksetter disse

uten forsinkelser.94 Det skal imidlertid vise seg at det ikke er samsvar mellom

benyttelse av begrepet og de praktiske anbefalinger man gjør før nærmere

                                                
91 SACLANT: Supreme Allied Commander Atlantic. HQ i Norfolk, Virginia, USA.
92 Arne O Brundtland, Trusselforestillinger etter den kalde krigen, i Norsk Militært Tidsskrift
nr 4/96.
93 NOU 1992:12 s 39.
94 Goldmann s 55. Se også avsnittet på side 15/16 til fotnote nr 25.
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århundreskifte. For Norge ga det utvidete sikkerhetsbegrep konkret utslag i to

spesifikke prosjekter: Barents- og Østersjøsamarbeidet.95 I denne oppgaven

vil jeg kun belyse Barentssamarbeidet.

4.4 Barentssamarbeidet

Under den kalde krigen var forholdene i nord preget av den militære

dimensjonen og de bilaterale norsk-sovjetiske forbindelsene hadde et svært

beskjedent omfang. Sovjetunionens andel av norsk utenrikshandel var 1 til 2

prosent, og turisttrafikken var minimal.96 På norsk side var det frykt for at

nordområdene skulle bli et område hvor den kalde krigen fortsatte etter at den

var avsluttet i Sentral-Europa. Dette førte til at daværende utenriksminister

Thorvald Stoltenberg tok initiativet til Barentsregionen våren 1992.

Barentsregionen skulle være et nordeuropeisk samarbeid mellom Nordvest-

Russland og de nordiske statene nord for polarsirkelen, se vedlegg 2.

Målsettingen var en styrking av tillits- og samarbeidsskapende virksomhet,

gjennom å fremme økonomisk og kulturell utvikling, samt bidra til å løse

problemer i området. Normalisering av forbindelser ble et nøkkelbegrep.

Samarbeidet ble opprettet på utenriksministermøtet i Kirkenes i januar 1993.

Deltakere; de nordiske land, Russland og EU-kommisjonen. USA og Japan

deltok som observatører.97 Det var viktig med EU-kommisjonens deltakelse,

da man satset på finansielt bistand herfra, og fordi man da også fikk ”tung”

politisk ryggdekning i samarbeidet med Russland.

Det viste seg imidlertid tidlig at man sto overfor to vesentlige begrensninger;

vestlig skepsis til å investere i Russland grunnet uklarheter om villkårene for

dette, samt russisk militær skepsis til å slippe vestlige interesser inn på

områder som de tradisjonelt hadde sett på som "sine”. Det var vanskelig  å

oppdrive troverdige russiske partnere, spesielt hva angår økonomisk

virksomhet. Norge har etablert et generalkonsulat i Murmansk som har som

formål blant å støtte den videre utviklingen.98 Det forventes også, fra norsk

                                                
95 Archer og Sogner s 126.
96 Anders Kjølberg, Norges forhold til Russland og Øst-Europa s 350.
97 Utenriksdepartement, Barentsregionen – Samarbeid og visjoner, mars 1999 (IN).
98 Iver B Neumann, Hvilke kriser kan Norge stå overfor, i Norsk Militært Tidsskrift nr 1/00.
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hold, at Barentssamarbeidet vil kunne spille en viktig rolle i EUs nordlige

dimensjon. 99

Initiativet til Barentsregionen kan stå som et eksempel på at små stater kan

søke å påvirke sine omgivelser til egen fordel. Liten internasjonal makt,

innflytelse og begrensede ressurser kan således ikke likestilles med

manglende engasjement eller begrenset utenrikspolitisk aktivtet. Dette kan ses

på som et konkret eksempel på at endringen i sikkerhetsbegrepets innhold

fikk synlige konsekvenser i praksis, samt representerer også en endring i

norske myndigheters tilnærming til Russland. Imidlertid skal det vise seg at

dette eksemplet mer er ett unntak enn hovedreglen for det utvidete

sikkerhetsbegrepet i Norge. Sikkerhets- og forsvarspolitikken ble stort sett

opprettholdt som under den kalde krigen.

4.5 Endringer i NATO – konsekvenser for Norge

NATO har gjennom det siste tiåret tilpasset seg de endrede sikkerhets-

politiske omgivelser som vist i kapittel 3.4. Alliansen har tatt inn over seg at

sikkerhetspolitikken har blitt mer sammensatt og mangfoldig. Ideen om en

trussel fra Russland mot norsk område er i NATOs hovedkvarter passé og

blant våre allierte samarbeidspartnere påstås det stadig oftere at det

militærstrategiske grunnlaget som norsk sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden

har basert seg på, er forvitret.100 Dette antyder at norsk sikkerhetspolitikk

fortsatt er dominert av øst-vest tenkning. I tråd med det utvidete

sikkerhetsbegrep ser flere av NATOs medlemmer militær krisehåndtering

utenfor alliansens ansvarsområde som fremskutt forsvar av medlemmenes

sikkerhet. Et press om endring fra våre allierte forsterkes av at Norge ser tegn

til synkende interesse for nordområdene. Dette kan i videre forstand øke den

sikkerhetspolitiske marginaliseringen101 av Norge.

                                                
99 Ideen om EUs nordlige dimensjon ble lansert av Finland, Norge har signalisert et sterkt
ønske om å få delta i samarbeidet.
100 Huitfeldt i NMT 4/00.
101 Den generelle definisjonen av marginalisering kan i denne sammenheng sies å være en
utvikling hvor en stats synspunkter og interesser har en mindre mottakelighet hos andre
aktører enn det som tidligere var tilfelle.
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NATO begynte å redusere sitt engasjement i Norge på begynnelsen av 1990-

tallet. Den kanadiske CAST-brigaden102 ble trukket ut av Norge og erstattet

med NATO Composite Force (NCF)103. Den nye styrken hadde en mer

fleksibel struktur og fulgte således en trend i NATO om mer bruk av

multinasjonale og fleksible styrkestrukturer. Dette innebærer at Norge bare er

ett av flere innsatsområder for de ”nye” reaksjonsstyrkene.

Et annet aspekt var endringen av NATOs kommandostruktur i 1994, for

Norge innebar dette at AFNORTH104 hovedkvarter på Kolsås utenfor Oslo

ble nedlagt. Dette hovedkvarter hadde gitt Norge en viktig posisjon i NATO.

Norge fikk i stedet et hovedkvarter på det laveste nivå ved Stavanger.105

Denne endringen kan ha medført redusert innflytelse i NATO.

St meld nr 16 (1992-93) tar opp usikkerheten om et fremtidig alliert

øvingsmønster i Norge og ser dette i sammenheng med dreiningen av fokuset

bort fra nordområdene. Det påpekes at det er nødvendig at eventuelle

forsterkninger lærer norsk klima og terreng å kjenne.106 Sjefen for

Nordkommandoen uttrykte at man fortsatt vil øve i Norge, men ikke så ofte

som før: ”Feltøvelser er kostbare, og interessen er redusert som følge av

endret trusselbilde.”107 Omformingen av NATO stiller Norge overfor nye

krav og utfordringer. Med dagens sikkerhetspolitiske trender i Europa kan

NATO i fremtiden komme til å legge enda mindre vekt på forhold og

utfordringer som tradisjonelt sett har stått sentralt i norsk sikkerhets- og

forsvarspolitikk. FPU 2000 antyder til og med at det på lengre sikt er en

mulighet for at NATO kan få redusert betydning og svekket evne til å løse

summen av de oppgaver NATO har påtatt seg og at Norge blir marginalisert i

dette samarbeidet.108 Jeg vil nå belyse de sikkerhetspolitiske målsettinger

gjennom tiåret, da dette gir grunnlag for å se endringer i innholdet.

                                                
102 CAST- (Canadian Air Sea Transport) brigaden var øremerket for innsats i Norge.
103 NCF består av to allierte artilleribataljoner og en infanteribataljon, samt en norsk
helikopterskvadron. Er således ingen operativ avdeling tilsvarende CAST-brigaden.
104 AFNORTH: Allied Forces Northern Europe. Omfattet Norge, Danmark og Schleswig-
Holstein i Tyskland.
105 HQ NORTH er betegnelsen på et flernasjonal hovedkvarter på subregionalt nivå.
106 St meld nr 16 (1992-93) s 65-66.
107 General Spiering, Ingen trusler mot Norge på kort sikt, Aftenposten 01.03.00 (IN).
108 NOU 2000:20 s 25.
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4.6 Sikkerhetspolitisk målsettinger gjennom 1990-tallet

Under den kalde krigen fokuserte norsk sikkerhetspolitikk sterkt på nasjonal

sikkerhet med følgende mål gitt i St prp nr 1 FD 1991-92:

- å forebygge krig i vårt område

- å trygge vår suverenitet og handlefrihet så vel som vår rett til selv å

           forme vårt samfunn

- å bidra til en fredelig utvikling i verden for øvrig.109

Dette fikk i stortingsproposisjonen for 1995 et tillegg, da det fra norsk side

var usikkerhet om den videre utvikling i NATO samt at Norge hadde sagt nei

til EU medlemskap året før. Dette medførte at man fra norsk hold så alvorlig

på faren for å bli marginalisert. Tilleggsformulering til den sikkerhetspolitiske

målsettingen ble: ”å sikre norsk medinnflytelse i internasjonale

samarbeidsprosesser.”110 Sammenlignet med hovedmålene for

sikkerhetspolitikken gjennom siste del av den kalde krigen representerte dette

en klar glidning fra det lokale og nasjonale perspektiv hvor norsk sikkerhet

ses i en internasjonal kontekst. Hensynet til innflytelse i internasjonale

organisasjoner som FN, OSSE, EU og VEU i tillegg til NATO var nå blitt en

del av hovedmålene i norsk sikkerhetspolitikk. Årsaken til denne tilleggs-

formuleringen ble grunngitt med Norges nei til EU medlemskap, begrensede

påvirkningsmuligheter i VEU og redusert alliert interesse for nordområdene

og vektlegging av andre typer oppdrag enn artikkel 5.111

Gjeldende sikkerhetspolitisk målsetting er gitt i St meld nr 22 (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.112

Gjeldende målsettinger representer således ingen større endringer i forhold til

tilleggsformuleringen fra 1995.

                                                
109 NOU 1992:12 s 21.
110 Stortingsproposisjon nr 1 (1995-96), Sikkerhetspolitiske rammebetingelser for Norsk
forsvars- og sikkerhetspolitikk , Forsvarsdepartementet, Oslo 1995 s 12 (IN).
111 Ibid s 13.
112 St meld nr 22 (1997-98) s 13.
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4.7 Forsvaret, bevilgninger og ambisjonsnivå – ubalanse på sikt

FK 90 redefinerte ambisjonsnivået til Forsvaret. Målsettingen ble nedjustert

til et oppholdende invasjonsforsvar begrenset til Nord-Norge, forsvaret av

Sør-Norge ble således betydelig nedprioritert. Likevel innebar dette stort sett

elementer av kontinuitet fra den kalde krigen, med invasjonsforsvar, konsept

om totalforsvar og verneplikt.113

I kapittel 3.4 beskrev jeg at forsvarsutgiftene ble kraftig redusert blant flere

europeiske NATO-land. Det ble også i Norge gjennom FK-90 varslet at ”de

gode” tidene for Forsvaret var omme og at man ville stå foran reduksjoner.114

De fleste NATO-land reduserte sine forsvarsutgifter allerede i 1991, mens

Norge ikke reduserte i noen betydelig grad før i 1994-95. Faktisk hadde

Norge en vekst i budsjettene på 4.4% så sent som i 1994.115 Dette har selvsagt

sammenheng med at forsvarsstrukturen fra den kalde krigen i høy grad ble

videreført inn på 1990-tallet og at dette kostet relativt mye i forhold til de

land som tidlig reduserte og omorganiserte sine forsvar.

Videreføringen av forsvarsstrukturen med dertil reduksjoner i bevilgningene

medførte at det over tiden utviklet seg en ubalanse mellom pålagte oppgaver

og tildelte ressurser. Dette er blitt påpekt av tidligere forsvarssjefer (FSJ)

gjennom 90-tallet.116 Nåværende FSJ tok i november 1998 initiativ til en ny

studie; Forsvarsstudien 2000 (FS 2000). Studien skiller seg fra tidligere

forsvarsstudier ved at FSJ ville vise politikerne hvilket forsvar man fikk for

de bevilgninger som ble gitt og ikke synliggjøre ressursbehovet for et politisk

vedtatt ambisjonsnivå.117 FSJ bestemte seg for å anbefale et nasjonalrettet

alternativ om: "Et terskelforsvar... tilpasset en annen og mer begrenset trussel

enn det tradisjonelle invasjonsscenariet og med en viss tilleggskapasitet for

internasjonale operasjoner.”118 FSJ anbefalinger bidro i sterk grad for en

politisk debatt om Forsvaret mot en ny tid.

                                                
113 NOU 1992:12 s 154.
114 Ibid s 200.
115 NATO, Financial and Economics Data Relating to NATO Defence, NATO Press Release
M-DPC-2(98)147, Dec 1998 (IN).
116 Daværende FSJ general Arne Solli understreket dette forholdet i sin tale  Forsvaret 1996,
status og utfordringer, i Oslo Militære Samfund i november 1996.
117 Forsvarets overkommando, Forsvarsstudie 2000, i bilag til Forsvarets Forum nr 13/00.
118 Ibid.
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4.8 Forsvaret mot en ny tid

I løpet av våren 1999 var det en rekke utviklinger i omgivelsene som alle økte

presset for en endring i den norske sikkerhetspolitikken. Det var etableringen

av en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU med reell substans119, det nye

strategiske konseptet i NATO, og ikke minst utfordringene fra konflikten i

Kosovo. På den nasjonale arena pågikk arbeidet med FS-2000. I sum ble man

stilt overfor en sikkerhetspolitisk situasjon helt annerledes enn den som lå til

grunn for Norges tradisjonelle sikkerhets- og forsvarspolitikk. Regjeringen

tok tak i dette og i juli 1999 ble et Forsvarspolitisk utvalg oppnevnt. Utvalgets

mandat var å vurdere Forsvarets oppgaver og ambisjonsnivå i lys av den

sikkerhetspolitiske utvikling, med henblikk på å fremme forslag om hvilken

hovedkurs som bør ligge til grunn for videreutviklingen av Forsvaret.120

Utvalget som var sammensatt på bred politisk bakgrunn og som FK 90, med

militære representanter. Innstillingen ble fremmet i juni 2000 og utvalget

anbefalte en videreføring: ”...bort fra et ensidig fokus på tradisjonelt

invasjonsforsvar i retning av en bredere og mer balansert innretting av

Forsvaret...En slik endring fremstår derfor som en noe forsinket  og helt

nødvendig tilpasning av deler av forsvarskonseptet til en ny situasjon.”121

Dette innebærer at først 10 år etter den kalde krigens slutt anbefales det å

forlate et konsept om invasjonsforsvar til fordel for et bedre tilpasset tiden.

Med dette legger innstillingen nye føringer på sikkerhetspolitikken, i flere

tilfelle på tvers av FK 90. Daværende forsvarsminister Løwer kommenterte

denne ”forsinkelsen” med: ”Det har vært en treghet, kanskje endog en viss

motvilje, i vårt politiske system til å debattere forsvars- og sikkerhetsspørsmål

gjennom 90-tallet. Dels er det dessverre slik at dette området av politikken

ikke anses som spesielt karrierefremmende, partipolitisk. Det er bare når krig

truer landet, eventuelt når landet er i krig, at andre enn fagekspertisen tar del

i slike spørsmål.”122

                                                
119 Grunnlaget for FUSP ble ytterligere styrket da det på toppmøtet i Helsingfors i 1999 ble
besluttet å utvikle egne strukturer og kapasiteter for å styrke EUs evne til å planlegge og
utføre ulike typer av krisehåndtering, også uavhengig av NATO. Kilde NOU 2000:20.
120 NOU 2000:20 s 9.
121 Ibid s 37. Min understrekning.
122 Eldbjørg Løwer, Forsvarsdebatt om nye oppgaver, Dagbladet 29.06.99, forfatters uthev.
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Den tradisjonelle tilnærmingen i norsk sikkerhetspolitikk har hatt ”vanskelige

villkår” på 1990-tallet. Valget står mellom å bli med i utviklingen, noe som

vil kreve omfattende endringer, eller forsøke å tilpasse seg mest mulig med en

mer tradisjonell politikk, noe som kan være enklere innenrikspolitisk men

som igjen kan føre til en ytterligere marginalisering sikkerhetspolitisk.

4.9 Oppsummering

Jeg har i dette kapittelet vist at Norge gjennom store deler av dette tiåret kun i

begrenset grad har tilpasset seg endringene i de sikkerhetspolitiske

omgivelser. Det kan synes som om at tilpasningene i stor grad har vært basert

på nasjonale interesser. Dette gjelder ikke etableringen av Barentssamarbeidet

hvor man fra norsk hold tidlig ”baner vei” for å etablere samarbeid og

tillitsskapende virksomhet mellom tidligere potensielle fiender. Faren for

marginalisering i forholdet til NATO og andre kan dels skyldes mangel på

institusjonell tilknytning, slik tilfellet er for Norge i forholdet til EU, men

også at norske sikkerhetspolitiske prioriteringer og interesser ikke har samme

mottakelighet som tidligere hos de allierte innenfor NATO.

Debatten om for sikkerhetspolitikkens fremste virkemiddel Forsvaret og dets

oppgaver og utforming skyter fart først i 1999. Til og med forsvarsministeren

innrømmer at det ikke har vært særlig politisk interesse for å debattere

sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom 1990-årene. Dette har bidratt til at

grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk i liten grad er endret, som har resultert

i økende utakt mellom norsk og alliertes syn på sikkerhetspolitikken.

5 Responser i FD og UD 

5.1 Innledning

Jeg vil i den første delen av dette kapittelet fokusere på departementenes

organisasjon og oppgaver for deretter å analysere responsene i FD og UD.

Hvordan har endringene blitt oppfattet og hvordan har de forholdt seg til

disse. Preges politikken av kontinuitet eller av endring i takt med endringene

rundt oss. Avslutningsvis vil jeg sammenligne begge departementenes

responser og prøve å forklare hvorfor det er forskjeller.
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Forsvarsdepartementets organisasjon og oppgaver

Organisasjon i vedlegg 3. FDs hovedoppgave er å bidra til utformingen av

Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt hovedretningslinjene for

Forsvarets samlede virksomhet. Departementet skal også drive overordnet

styring, planlegging og kontroll av virksomheten. Under FD står FSJ som sjef

for Forsvaret.123 FD er et tradisjonelt fagdepartement med ansvaret innenfor

en sektor. Dette gir sammen med kontinuiteten hos de ansatte grunnlag for

omfattende kompetanse om saksforhold. Aktørene man har forholdt seg til

gjennom 90-tallet er i stort NATO som den eksterne og FO som den interne.

Det kan forventes at gjeldende praksis, kompetanse og nettverk av aktører vil

kunne bidra til å legge viktige føringer på FDs tolkning og oppfatning av

endringene i omgivelsene.

FD med sine ca 180 ansatte er en relativ liten institusjon, i motsetning til UD

med sine 1150 ansatte (650 i Norge og 500 i utlandet). Dette innebærer at FD

vil ha lavere potensiale for å arbeide med et bredt register av saker. Den

sikkerhetspolitiske avdelingen i FD ble opprettet i 1988 (FD II) og er dermed

relativt ny sammenlignet med den sikkerhetspolitiske avdelingen i UD. 124

FO som den fremste rådgiver for FD kan forventes å ha innflytelse på FD i

sikkerhetspolitiske spørsmål og at det derved tas forsvarspolitiske hensyn.

Utenriksdepartementets organisasjon og oppgaver

Organisasjon i vedlegg 4. UD har gjennom utenriksministeren ansvar for

samordning av utenriks- og sikkerhetspolitikken. Sammenlignet med FD har

UD et mye bredere "nedslagsfelt" med et mer omfattende arbeidsområde.

Virksomheten baseres på rullering av personellet som innebærer at de

respektive avdelingene i departementet i større grad er besatt av generalister

enn spesialister. De ansatte vil sannsynligvis få bred forståelse av

internasjonal politikk med rulleringen. Derved vil konsekvensen av dette og

departementets brede nedslagsfelt bli at det har utviklet seg en institusjonell

kultur der man evner å se på tvers av fagfelt og ansvarsområder. Det kan i

forlengelsen av dette antas at UD i sin tilnærming til sikkerhetspolitikk tar

                                                
123 Forsvarets overkommando, Fakta om Forsvaret 2000  (IN).
124 Knutsen s 57.
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utgangspunkt i utenrikspolitiske overveielser.125 Med denne innledningen om

departementenes organisasjon og oppgaver vil jeg nå beskrive og analysere

responsene i FD og UD.

Grunnlaget for responsene er i stor grad å finne i det utgangspunkt

Forsvarskommisjonens utredning presenterte i 1992. Denne var som tidligere

nevnt bredt sammensatt og i stor grad preget av konsensus fra medlemmene.

FK 90 hadde gitt at verdien av Norge var avhengig av hvor viktig land- og

tilstøtende havområder ble oppfattet å være i krise eller krig.126 Kommisjonen

vurderer at det er en fare for ytterligere endringer i Russland, en av grunnene

for å vurdere dette har sannsynligvis sammenheng med det mislykkede

statskuppet i august 1991. ”Risikoen for militært angrep mot Norge vil

primært ligge i enten i alvorlig politisk tilbakeslag i øst, særlig i

Russland...Evnen til å utføre et isolert angrep mot Nord-Norge er i militær

forstand for Russlands del tilnærmet uendret.”127

Forsvarskommisjonen trakk likevel som slutning at trusselen er redusert i

forhold til den kalde krigen. Russland utgjør ingen militær trussel tilsvarende

Sovjetunionen, men dominerer Norges nærområder i nord.128 På den annen

side viser kommisjonen til at det er usikkerhet om den fremtidige utvikling og

at de militære styrkene i området gir Russland en offensiv kapasitet.129

5.2 Forsvarsdepartementets respons

De omfattende endringer i de sikkerhetspolitiske omgivelser startet midt i en

planperiode for Forsvarets virksomhet, gjennom Stmeld nr 54 (1987-88) for

perioden 1989-93. Endringsprosessene hadde allerede startet og akselererte

kraftig bare et par år senere. Denne langtidsmeldingen hadde således sitt

grunnlag fra den kalde krigen. Trusselen var klart definert i Sovjetunionen og

NATO medlemskapet var det fremste virkemiddelet mot denne.130

                                                
125 Kjell Colding, (1994), Utenrikstjenesten, Dens karakter og virke, Den norske
Atlanterhavskomite, skriftserien nr 174. Heretter: Colding.
126 NOU 1992:12 s 119.
127 Ibid s 120.
128 Ibid s 121.
129 Ibid s 106.
130 St meld nr 54 (1987-88) s 22.
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FD og Barentssamarbeidet, samt øvelse Pomor

FD var i utgangspunktet reserverte med tanke på samarbeid med Russland.

Dette hadde sammenheng i tre utfordringer man erfarte under den kalde

krigen: 1) Et dimensjonsproblem i form av russisk  militær overlegenhet,

2) sovjetisk ”trusseldiplomati”131 gjennom grensekrenkelser og utstrakt

spionasje og 3) sovjetiske myndigheter som etterstrebet et tosidig samstyre

med Norge gjeldende Svalbard, men også i Barentshavet.132 Med dette

grunnlaget var ikke FD udelt positiv til Barentssamarbeidet. FD var opptatt av

at Norge som et lite land, i et strategisk viktig og følsomt område, unngikk

politisk og militær marginalisering idet dette kunne øke sårbarheten til og

presset mot landet. Det var viktig at nordområdene ikke måtte bli Europas

glemte hjørne og at utviklingen ble redusert til et tosidig forhold mellom

småstaten Norge og stormakten Russland.133

Til tross for en innledningsvis ”lunken” holdning til et samarbeid var FD også

på banen for å fremme samarbeid med Russland, noe som kan indikere

endring. Under daværende forsvarsminister Johan J Holsts besøk i Moskva i

1992 tok han initiativ til en marineøvelse hvor både russiske og allierte

marinefartøy skulle delta utenfor Finnmark. Øvelse Pomor ble gjennomført i

mars 1994. Dette kan tolkes som et forsøk på sikt å normalisere forbindelsene

eller som en strategi for å opprettholde oppmerksomheten i nordområdene.134

Noe endring, men mest kontinuitet med ny langtidsmelding

Stortingsmelding nr 16 (1992-93) kommer når endringene i de ytre

omgivelser har økt. Et utvidet sikkerhetsbegrep legges til grunn og medfører

en vridning til å omfatte mer enn tidligere militære aspekter. Det nyttes

uttrykk som ”sikkerhetens udelelighet” for å vise nye dimensjoner.135

Meldingen fastslår at situasjonen er preget av usikkerhet og ustabilitet. Det

påpekes at endringene i Norges nærområder ikke kan sammenlignes med

øvrige Europa og at Norge forblir: "Nabo til en av verdens største militære

                                                
131 Toppen på dette ble nådd ved en omfattende styrkedemonstrasjon ved grensen i 1968.
132 DNAK, NATO 50 år s 17, dette ble fra norsk side tolket som et forsøk på å føre en kile
mellom Norge og de vestallierte.
133 Faktablad nr 8/92, Forsvarsbudsjettet for 1993 – Sikkerhetspolitisk del,
Forsvarsdepartementet, Oslo 1992.
134 Kjølberg 1997 s 361.
135 St meld nr 16 (1992-93) s 34.
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styrkekonsentrasjoner.”136 Den viser til at det ikke  er noen militær trussel

mot Norge, men peker på usikkerheten omkring den interne utviklingen i

Russland: "Et tilbakefall til et autoritært styre kan ikke utelukkes."137

Meldingen preges av sterk kontinuitet i forholdet til Russland og ikke at

endringene i omgivelsene har skapt nye betingelser. På den ene siden var

Russland Norges og NATOs nye samarbeidspartner, på den andre siden var

Russland en definert potensiell militær trussel. Den betydelige militære

nedbygging hos andre allierte blir kommentert, men påpeker at disse land,

både sikkerhetspolitisk og rent forsvarsmessig befinner seg i en annen

situasjon enn Norge.138 Bekreftelsen av NATO som bærebjelke i

sikkerhetspolitikken var det dominerende trekket ved FDs respons, men det

ble uttrykt bekymring og skepsis over utviklingen i NATO. Det gjaldt særlig

en utvidelse østover og ”out of area-operations”. En utvidelse kunne vanne ut

artikkel 5-funksjonen, for FD var det viktigere med ryggdekning i vårt

invasjonsforsvar enn operasjoner utenfor Alliansens territorium.

Når det gjaldt de praktiske anbefalinger for Forsvaret var disse på ingen måte

i tråd med et utvidet sikkerhetsbegrep, anbefalingene fulgte en linje i tråd med

det tradisjonelle trusselbildet. "Sentralt i denne sammenheng står

nødvendigheten av å opprettholde Forsvarets evne til invasjonsforsvar...Den

internasjonale utvikling så langt gir ikke grunnlag for å fravike Norges

nåværende forsvarskonsept.”139  Dette innebærer at FD på dette tidspunktet i

stor grad viser høy grad av kontinuitet. Dette skyldes anbefalingene i FK 90,

og det at FD tolket endringene som usikre og uforutsigbare. Responsen er

derfor ”status quo”. For Forsvaret ble det lagt opp til en omorganisering,

effektivisering og kvalitetsøkning, med mer forsvar for hver krone som

daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst uttalte det.

Forskere har kommentert dette med at: ”The Norwegian response to what was

seen as a continued military threat was not to make any major changes in

their dispositions but to build on their existing policy. This was partly a result

                                                
136 Ibid s 12.
137 Ibid s 13
138 Ibid s 24.
139 Ibid s 13 og 15.
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of what could be called “bureaucratic inertia”...”140 FD velger det sikre og

det kjente kontra det usikre og ukjente.

Meldingen påpeker betydningen av nasjonal enighet i sikkerhetspolitikken og

viser til at det er et mål i seg selv å opprettholde etterkrigsperiodens brede

sikkerhetspolitiske konsensus.141 Dette kan tyde på at FD ikke er tilfreds med,

eller ser fare for, den tilnærmingen andre aktører velger til omgivelsene. En

av disse kan være usikkerheten om den europeiske dimensjonen i

sikkerhetspolitikken. Meldingen understreket at det var viktig at man deltok i

Europa, men dette skulle fortsatt skje gjennom NATO. Formelt sett ble

Norges assosierte medlemskap i VEU utpekt som virkemiddelet i den aktive

medvirkning og tilpasning til europeisk sikkerhet.142

Kontinuiteten ble opprettholdt da daværende forsvarsminister Jørgen Kosmo i

1995 ga uttrykk for at det er noen relative konstante faktorer som forsvars- og

sikkerhetspolitikken må ta hensyn til. Kosmo understreket at Russland er og

vil forbli den dominerende militærmakt i Europa: "Norge og Russland har

felles grense. Dette kan virke banalt, men det er viktig å huske på at vi, enten

vi vil eller ikke, må forholde oss til naboen i øst uansett styresett og militær

utvikling.”143 Forsvarsministeren konkluderte med at Norge fortsatt må ha et

troverdig forsvar for å ivareta sikkerheten. 144 Samme år inngikk man et

bilateralt samarbeid med Russland gjennom to avtaler; en om forsvarsrelatert

samarbeid generelt og en om forsvarsrelatert miljøsamarbeid.145 Dette

representerer en endring i tilnærmingen men jeg kan av det empiriske

materiale ikke se at dette fikk særlig betydning for FDs oppfatninger i

forholdet til Russland.

Utviklingen var uforutsigbar og det ble sett som en utfordring at man ikke

lenger hadde samme oppmerksomhet i NATO. Trusselen bestod altså ikke

bare i den ustabile og uforutsigbare nabo Russland, men også at man skulle

bli ”sviktet” av de allierte. Fra FDs side ble det understreket gang på gang at

                                                
140 Archer og Sogner 1998 s 120.
141 St meld nr 16 (1992-93) s 26.
142 Ibid s 40-41.
143 Jørgen Kosmo, Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Russland, tale 18.02.95 (IN).
144 Ibid.
145 St meld nr 22 (1997-98) s 20.
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den norske hovedinteressen lå i ivaretagelsen av Alliansens kjernefunksjoner;

kollektivt forsvar.146 En respons preget av at man var bekymret over redusert

interesse i strategisk sammenheng. Derfor valgte man tilsynelatende det

etablerte fremfor det usikre, ”status quo” fremfor endring og usikkerheten

bidro til kontinuitet. På bakgrunn av dette kan det hevdes at fra FDs side,

inntil midt på 90-tallet var en tvetydig holdning til endringene i de

sikkerhetspolitiske omgivelser. Den russiske dimensjonen og ”skyggen av

Kola-komplekset” synes fortsatt helt sentral i norsk sikkerhetspolitikk og

dermed retningsgivende for forsvarsplanleggingen. En planlegging enkelte

mener er dominert av Troms-fiksering og statisk tenking. 147

Gjeldende langtidsmelding – mer endring men fortsatt kontinuitet

I Stortingsmelding nr 22 (1997-98) for perioden 1999-2002 introduseres

risiko- og alliansedimensjonen som hovedlinjer i norsk sikkerhetspolitikk.

Risikodimensjonen omfatter truslene innenfor det utvidete sikkerhetsbegrep,

mens alliansedimensjonen representert ved NATO som bærebjelke i

sikkerhetspolitikken. 148 Meldingen gir uttrykk for at Norge må delta i

internasjonalt samarbeid for å sikre fredelig utvikling i Nord-Europa.149

Sammenhengen mellom norsk sikkerhet og norsk internasjonal innsats blir

således understreket. FD viser derved at man i sterkere grad enn tidligere har

tatt inn over seg de krav og forventninger som faller inn under et utvidet

sikkerhetsbegrep. FD gir uttrykk for tilpasning til utviklingen i Europa.

I forhold til NATO ble det definert et nytt usikkerhetsmoment, en for sterk

avhengighet av Alliansen. Dette var knyttet til utviklingen av NATO som en

politisk allianse, potensielle nasjonale motsetninger, redusert evne til

gjenoppbygging av det kollektive forsvar og spesielt for Norge, en viss fare

for marginalisering. 150 Spesielt gjaldt dette konsultasjonsmekanismene i

NATO hvor man var bekymret over at uformelle mekanismer, utenfor

NATO, ville overta rollen til de formelle. FD antok at denne utviklingen

                                                
146 Jørgen Kosmo, Norges forsvar – hvor står vi – hvor går vi, i Norsk Militært Tidsskrift nr
02/95.
147 Bjørnar Kibsgaard, NATO og nasjonale utfordringer i forsvaret av Norge, i Norsk
Militært Tidsskrift nr 10/96.
148 St meld nr 22 (1997-98) s 37.
149 Ibid s 13.
150 Ibid s 24.
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ville forsterkes i årene som kommer.151 Marginaliseringen gjaldt også

forholdet mellom det ”gamle” og ”nye” NATO. Det er dramatikk å spore i at:

”Norge kan bli et av få land som fortsatt legger vekt på det kollektive

forsvar.”152 Meldingen fastslår at den sikkerhetspolitiske utviklingen fortsatt

er usikker og at man ikke kan overse fremtidige utfordringer. FD lister faren

for militære angrep på norsk territorium som en av utfordringene man må

forholde seg til.153

FD har gjennom meldingen i sterkere grad enn tidligere tatt inn over seg

endringene i omgivelsene. Men, til tross for at den politiske holdningen er

mer ambisiøs og utadvendt kan det synes som om den militære tenkning i

liten grad har endret karakter. Endringene på det sikkerhetspolitiske området

har bare til en viss grad gjort seg gjeldende på det forsvarspolitiske området.

Dette da det legges til grunn at invasjonsforsvaret skal være styrende for

Forsvarets virksomhet i tiden som kommer.154 Vurderingen av Russland er

således til en viss grad fortsatt dominert av øst-vest tenkning og dette

innebærer at FD fortsatt bærer preg av kontinuitet fra den kalde krigen.

Endringer i omgivelsene før århundreskifte

Den siste delen av 90-tallet skapte mye ”hodebry” for FD. Forholdet til

Russland hadde på flere områder blitt mer motsetningsfylt. Russiske

myndigheter reagerte negativt på den norske oppmykningen av

restriksjonene 155 i Finnmark, som fant sted i 1995, og likeledes på

etableringen av Globus II radaren156 i Vardø. Resultatene fra St Malo la

grunnlaget for at EU i sterkere grad enn tidligere kan opptre mer autonomt og

selvstendig. Forholdet omkring VEUs fremtid skapte utfordringer, hvor man

fra FDs side ønsket å opprettholde VEU som en selvstendig organisasjon med

bånd til både NATO og EU. 157 Hvis ikke kunne dette føre til ytterligere

                                                
151 Ibid s 25.
152 Ibid s 25.
153 Ibid s 5-7.
154 Ibid s 57-58.
155 Regjeringen valgte å tilpasse restriksjonene om alliert øvingsvirksomhet i Finnmark på
grunn av de hindringer dette la for gjennomføring av PfP-aktiviteter området. Kilde: St prp 1
(1995-96) FD.
156 Radaren skal kartlegge gjenstander i verdensrommet, Russland ser primært denne som en
etterretningsstasjon.
157 St meld nr 22 (1997-98) s 26.
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marginalisering, hvor sikkerhetspolitikk kunne bli en affære mellom EU og

USA. Fra FDs side var man således opptatt av hva NATO ville beslutte i

forbindelse med toppmøte i Washington. Forsvarsministeren uttalte: ”Det er

av overmåte stor betydning for Norge at det (toppmøtet) bekrefter NATOs

rolle som kollektiv forsvarsallianse...Fra norsk side er vi positivt innstilt til at

NATO fortsatt skal kunne ta på seg oppgaver utenfor NATOs primære

ansvarsområde, men vi ønsker ikke at de skal ha samme grad av forpliktelse

som det kollektive forsvar av medlemslandene.”158

Konflikten i Kosovo viste at norske styrker ikke holdt det nivå man ønsket fra

NATOs side.159 I juni la FD frem en stortingsmelding om tilpasning av

Forsvaret til deltagelse i internasjonale operasjoner160 for bedre å avklare

forholdene rundt internasjonal deltakelse. Meldingen understreket at det ikke

foreligger noen konkret trussel mot Norge.161 Daværende forsvarsminister

Elbjørg Løwer kommenterte stortingsmeldingen med at: ”Jeg tror hele

Forsvaret må bli flinkere til å se sin virksomhet i en videre sammenheng enn

den nasjonale.”162 Dette utsagnet kan indikere at det er forskjeller mellom

departementet og dets fremste rådgiver om hvordan man bør tilpasse seg

omgivelsene ved inngangen til et nytt århundre. FSJ sa at det ikke var noen

umiddelbar militær trussel mot Norge, men han understreket at fremtiden

fortsatt var preget av usikkerhet og uforutsigbarhet.163

I Forsvarspolitisk utvalgs innstilling anbefales det som nevnt å gå bort i fra

fokuseringen på invasjonsforsvaret. Dette har bakgrunn i at man innenfor et

10 års perspektiv ikke så at Russland hadde kapasitet til å gjennomføre et

angrep mot Norge. Det ble tatt forbehold om en mulig oppbygging på sikt.164

                                                
158 Dag J Fjærvoll, Vår forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon, tale til Forsvarets høgskoles
sjefskurs, 07.01.99 (IN).
159 Elbjørg Løwer, Vårt forsvar i internasjonalt perspektiv, Norsk militært tidsskrift nr 2/00.
Heretter: Løwer i NMT 02/00.
160 Stortingsmelding nr 38 (1998-99), Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale
operasjoner, FD, Oslo 1999
161 Ibid kap 2.3.
162 Løwer i NMT 2/00.
163 Sigurd S Frisvold, Hovedutfordringer for Forsvaret ved årtusenskiftet, i Forsvaret i en ny
tid, Oslo militære samfunds 175 års jubileumsbok, Oslo 1999. Frisvold viste til at Russland
samme sommer hadde avviklet øvelse ZAPAD, den største øvelse de siste 15 år og at dette
minnet om den fortsatte militære tilstedeværelse og kapasitet i Norges nærområde.
164 NOU 2000:20 s 29.
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Med dette har jeg gjennomgått FDs responser på endringene i de

sikkerhetspolitiske omgivelser. La meg nå gjennomgå responsene fra UD.

5.3 Utenriksdepartementets respons

I perioden etter den kalde krigen hadde Norge to markante personer som

fulgte hverandre som utenriksministre, henholdsvis Thorvald Stoltenberg og

Johan Jørgen Holst.165 UD var tidlig ute med å inkorporere det utvidete

sikkerhetsbegrep. Dette skjedde allerede i st meld nr 11 (1989-90)166, hvor det

ble stadfestet at raske endringer i omgivelsene hadde skapt alternative

utfordringer for Norges sikkerhet. Internasjonalisering og gjensidig

avhengighet var de nye tendensene i internasjonal politikk.167

UD la økende vekt på ikke-militære løsninger til sikkerhetspolitiske

dilemmaer og spesielt på aktiv deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner.

”Slik beskriver norske utenrikspolitikere ofte Norge som en stormakt i

fredsbevarende operasjoner.”168 Dette innebærer at allerede på dette

tidspunkt viser UD tegn til endringer tilpasset omgivelsene. Et håndfast bevis

kommer med Barentssamarbeidet.

Barentssamarbeidet – UD griper sjansen

Stoltenbergs initiativ til Barentssamarbeidet ble av UD omtalt som

sikkerhetspolitisk nybrottsarbeid i et av de mest militariserte områder i

verden. 169 UD så tidlig et potensiale for økt samarbeid i nordområdet, en

mulighet for å "normalisere" forbindelsene, men som Stoltenberg påpekte:

”Her må vi arbeide raskt, men samtidig vise en rimelig grad av tålmodighet.”

Det er ingen tvil om at Stoltenberg så mange utfordringer for å nå målene

med det tillitsskapende samarbeid.170

                                                
165 Stoltenberg var utenriksminister 87-89 og 90-93, mens Holst holdt denne plassen 93-94.
Begge var også forsvarsminister i flere år. Begge var sterkt engasjert i sikkerhetspolitikk og
Stoltenberg hadde flere oppdrag for det internasjonale samfunn. Holst var en av arkitektene
bak Oslo-avtalen, mellom PLO og Israel i 1993.
166 Meldingen omhandler utviklingstrekk i det internasjonale samfunn og virkninger for norsk
utenrikspolitikk.
167 Torbjørn L Knutsen, Norsk utenrikspolitikk som forskningsfelt, i Norges utenrikspolitikk , s
20. Heretter: Knutsen, Norsk utenrikspolitikk som forskningsfelt.
168 Sjursen s 54.
169 Bjørn T Godal, Redegjørelse i Stortinget om Barentssamarbeidet, 24.04.95 (IN).
170 Ibid. Se også kapittel 4.4.
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Daværende utenriksminister Johan J Holst sa i en tale om Barentsregionen til

Stortinget 9 juni 1993 at målsettingen var å få i stand en møteplass for å

bygge broer over den kløften som ble etablert gjennom den kalde krigen. 171

Holst var av den oppfatning at samarbeidet ville bidra til å stabilisere båndene

mellom øst og vest og være et bidrag til en ny europeisk arkitektur.

UD hadde understreket flere ganger at Russland måtte gis en plass i et

likeverdig samarbeid i Europa. Barentssamarbeidet kan stå som et eksempel

på utvidet sikkerhetsforståelse og en tenkning preget av sentrum-periferi.

Tilpasningen kan derfor tolkes som Norges bidrag til å videreføre de positive

tendensene i øst-vest bildet og for å skape grunnlag for et stabilt og

forutsigbart Europa.

Sikkerhetspolitikken i en overgangstid

I 1994, i utenriksminister Godals redegjørelse kom det frem at Norges

sikkerhetspolitikk var inne i en overgangstid.172 Det ble understreket at

utviklingen av økonomisk integrasjon og militært samarbeid i Europa ville

definere viktige rammebetingelser for den fremtidige utenrikspolitikken.

UD viste ikke samme interesse for de gjenværende styrkene i Nordvest-

Russland på samme måte som FD. Miljøtruslene ble ansett som de mest

truende mot nabolandene. Eller som Godal sa i 1995: ”Vi må revurdere gamle

fiendebilder. Øst og vest er ikke lenger fiender, men sammen skal vi bekjempe

fiender innenfor det utvidete sikkerhetsbegrep.”173 Her understreket han

betydningen av å delta i opprydding mot ”fiender” som kan true miljøet.

Godal tenkte på utrangert militært materiell i den kalde krigens kirkegård,

Nordflåtens baser på Kola.

Synet var også annerledes med hensyn på Forsvaret som virkemiddel eller

som statssekretær Bjerke uttrykte det: ”Det militære elementet i vår

sikkerhetspolitikk er svekket i forhold til betydningen av andre virkemidler

som skal fremme vår sikkerhet.”174 Hun påpekte i sterkere grad at

                                                
171 Ibid.
172 Knutsen, Norsk utenrikspolitikk som forskningsfelt s 33.
173 Godal 1995.
174 Siri Bjerke, Norsk utenrikspolitikk etter folkeavstemningen – mål, utfordringer og
virkemidler, Den norske Atlanterhavskomite, skriftserien nr 178, Oslo 1995.
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sikkerhetspolitikken måtte forstås i sammenheng med den politiske og

økonomiske utviklingen i Europa og særlig innenfor EU.

Jeg har påpekt at FD så faren for å bli marginalisert i det nye NATO. UD har

samme oppfatning, men vil gjennom aktiv påvirkning i andre fora søke å

fremme Norges interesser. I den utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget i

1996 påpeker Godal betydningen for Norge av å trekke sikkerhetspolitiske

spørsmål inn i Nordisk råd for å nytte dette som kanal til EU. Det er også

positivisme å spore i at: ”Det er i norsk interesse at EU-landene lykkes i å

legge grunnlaget for en forsterket felles innsats på områder som fred og

sikkerhet.”175 UD viser med dette en respons preget av aktive tiltak og en

positiv holdning til utviklingen i omgivelsene.

Godal påpeker også at nye sikkerhets- og samarbeidsstrukturer som bygges

opp i Europa, ikke kan bli stabile uten russisk medvirkning.

UD vet at en omstilling i Russland vil ta tid, dette har man erfart allerede i

Barentssamarbeidet: ”Vi må ikke glemme at russerene er kommet langt på

kort tid.”176 Utenriksministeren påpeker også at det er miljøproblemene som

utgjør den største potensielle trussel i nord og at Norge må bidra aktivt for å

løse disse i samarbeid i flernasjonale fora.177 Dette går tilbake på det utvidete

sikkerhetsbegrep og UDs tolkninger om den gjensidige avhengighet for å

bekjempe ”nye” trusler.

Daværende utenriksminister Knut Vollebæk førte denne tråden videre i en

tale i 1998 hvor han understreket at de nye sikkerhetspolitiske omgivelsene

krevde nye tilnærminger til problemene, samtidig som han minnet om

viktigheten av å ta vare på den kontinuitet og konsensus som har preget norsk

sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden. 178 Utenriksministeren uttrykte at

tilpasning var vesentlig. Dette ga seg uttrykk i satsing på sikkerhetspolitiske

sidearenaer i Europa, som OSSE og Nordisk Råd, hvor Norge ble profilert

                                                
175 Bjørn T Godal, Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget 30.01.96 (IN).
176 Ibid.
177 Ibid.
178 Knut Vollebæk, Norsk sikkerhetspolitikk i endring , ved Johan J Holst minneforelesning,
Oslo 16.04.98 (IN). Heretter: Vollebæk, Norsk sikkerhetspolitikk i endring.
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som et land med ”ambisjoner på den internasjonale scene.”179 Dette viser at

UD iverksatte aktive tiltak for så godt som mulig dekke de norske behovene.

Vollebæk tar også opp utfordringene med ”det nye” NATO. UD vil at NATO

bevarer kjernefunksjonene, men hilser velkommen den vektlegging av

krisehåndtering som skjer og understreker at dette er et uttrykk for at

Alliansens fokus er i endring og tilpasset Europas behov. 180 Han mente også

at Norge må vise vilje og evne til deltakelse internasjonalt for på denne måten

bevare de alliertes grunnleggende solidaritet med Norge. Vollebæk omtalte

også sikkerhetsbegrepet: ”Vi trenger et utvidet sikkerhetsbegrep. Samtidig må

vi vokte oss vel for å gjøre all utenrikspolitikk til sikkerhetspolitikk.”181

UD nedgraderte som før betydningen av de militære styrkene på

Kolahalvøya, og så utfordringene  innenfor miljøvern og kjernefysisk sikring.

Det viktigste for Norge i så henseende er å bidra til å utvikle et videre

samarbeid og  styrke demokratiske reformer, spesielt i Nordvest-Russland.182

UD gir uttrykk for at Russland må trekkes med i et bredt europeisk og

internasjonalt samarbeid.183 For Norges del vil en løsning på avgrensningen i

Barentshavet  legge forholdene til rette for et utvidet samarbeid.184 UD syn er

derved i tråd med det syn direktøren for NUPI Sverre Lodgaard hadde gitt

uttrykk for i media. Lodgaard var av den oppfatning at mye av debatten i

Norge hadde hengt igjen i gamle spor fra den kalde krigen. Om forholdet til

Russland sa han at: ”I dag er det ingen tegn til et militært anslag mot

Norge.”185

I stortingsmelding nr 12186 kan man lese at Norges viktigste bidrag for å sikre

stabiliteten i nordområdene er å veve Russland inn i et tett samarbeid med

NATO og andre sikkerhetspolitiske aktører. Det antas at Russland med

                                                
179 Ibid.
180 Knut Vollebæk, Europeisk sikkerhet i omforming – nye utfordringer for Norge, tale i Oslo
Militære Samfund, 9 nov 1998 (IN).
181 Vollebæk, Knut, Norsk sikkerhetspolitikk i et Europa i endring.
182 Norge og Russland, Mål og virkemidler i den videre utvikling av vår russlandspolitikk ,
Utenriksdepartementet, Oslo 1999.
183 Stortingsproposisjon nr 1 (1999-2000), Nærområdepolitikken , Utenriksdepartementet,
Oslo 2000. Heretter St prp nr 1 UD (1999-2000).
184 Knut Vollebæk, Utenriks- og sikkerhetspolitisk redegjørelse for Stortinget, 20.01.00 (IN).
185 Sverre Lodgaard, Når bombing blir rutine, i Dagbladet 12.01.99.
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nåværende president vil bli mer stabilt og forutsigbart. Utenriksminister

Torbjørn Jagland utdypet dette i et intervju i Dagsavisen hvor han sa at

Russland ikke måtte isoleres fra det nye Europa, men involveres mest

mulig.187

5.4 Forskjeller mellom FD og UD – diskusjon

Jeg vil i denne delen diskutere forskjellene i responsen fra de to departement.

Utgangspunktet er at det under den kalde krigen var liten debatt omkring

norsk sikkerhetspolitikk, da dette i første omgang dreide seg om

territorialforsvar og militær sikkerhet. Enigheten om mål og midler førte til at

den norske sikkerhetspolitiske kulturen var enhetlig og forholdet mellom

aktørene var preget av konsensus, sikkerhetspolitikken "lå fast". Endringene i

de internasjonale omgivelsene medførte at denne posisjonen utover 90-tallet

kom under press, noe som førte til at UD og FD begynte å tolke situasjon

forskjellig.

Det synes mulig å ta utgangspunkt i hvilken grad departementene vurderte

utviklingstrekkene som muligheter eller begrensninger. Dette poenget kom

frem i to taler holdt i januar 1997 av daværende forsvarsminister Kosmo188 og

utenriksminister Godal. 189 Godal slo fast at det ikke er noen fare for militære

konflikter i Norges nærområder: "Oppdraget blir ikke forsvar mot en militær

trussel fra øst, men å møte nye utfordringer.” Han reiste videre spørsmålet

om ikke midler dermed burde overføres fra militære formål til oppgaver

innenfor det utvidete sikkerhetsbegrep. Kosmo minnet derimot om at: ”har vi

lært noe av historien, så er det at vi ikke kan bygge et tidsmessig effektivt

forsvar i løpet av få år...et troverdig forsvar kan ikke bygges opp og ned ut

fra kortsiktige vurderinger av det dagsaktuelle trusselbildet.” Samtidig

påpekte han at NATOs fellesbudsjetter trolig måtte økes ved en utvidelse, og

pekte på at Norge trengte støtte både til det nasjonale forsvar og til

medvirkning i nye internasjonale programmer.

                                                                                                                              
186 Stortingsmelding nr 12 (2000-2001) Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt
århundre, Utenriksdepartementet, Oslo 2000 (IN). Heretter St meld nr 12 (2000-2001).
187 Thorbjørn Jagland, Vår nabo i øst, i Dagsavisen 01.04.00 (IN).
188 Jørgen Kosmo, Nasjonale og internasjonale utfordringer for Forsvaret, tale i Oslo
militære samfund 6 jan 97 (IN). Hele avsnittet herfra.
189 Bjørn T Godal, Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget 30 jan 97 (IN). Hele avsnittet
herfra.
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Der Kosmo med stor forsiktighet understreket at Russland kunne få "reell

medinnflytelse” på beslutninger om fellesaktiviteter i NATO, slo Godal fast at

formålet måtte være å gi Russland "medinnflytelse i styrkingen av europeisk

sikkerhet." Dette var et tydelig uttrykk for utenriksministerens vektlegging av

endringen i omgivelsene. Samtidig fra forsvarsministeren; påstand om at

NATOs verdi lå i at alliansen fortsatt kunne tilby et troverdig forsvar. ”Det er

denne kollektive militære evne som i siste hånd også gir politisk styrke.”

Satt på spissen er FDs budskap et behov for sikring, mens UDs budskap er

samarbeid når det gjaldt forholdet til Russland.

Ved justeringen av CFE-avtalen i 1996, reagerte FD kraftig på endringene om

styrketakene i flankesonen. 190 Fra UDs side ble dette ikke ansett som viktig,

man håpet at dette skulle løse seg uten at sikkerheten til noen av partene ble

svekket.191

Forskjellene mellom FD og UD kom enda tydeligere frem når det gjaldt

forholdet mellom den politiske og militære utviklingen i NATO. UD hadde

generelt sett en mer positiv fortolkning av utviklingen i NATO, dette poenget

kom frem i en tale holdt av utenriksministeren: ”Enkelte ganger kan man

høre det hevdet at utvidelsen, ja endog PfP, er til skade for norske interesser,

fordi NATOs samarbeids- og integrasjonspolitikk legger beslag på knappe

allierte ressurser og fører til at våre allierte mister av syne de utfordringene

vi står overfor i nord. Men vi kan ikke ha et så snevert perspektiv på norsk

sikkerhet.”192 Uten at Vollebæk nevner det direkte, kan dette utsagnet være

myntet på FD og de fagmilitære kretser.

Det samme gjaldt for FDs vurdering av det strategiske konseptet i NATO.

UD representerte her et syn hvor konseptet skulle bekrefte kjernefunksjoner

som kollektivt forsvar og transatlantiske forbindelser, men i tillegg reflektere

NATOs tilpasning til nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye oppgaver.

UD vektla derved i større grad begge elementer av NATO, fremfor å fokusere

mest på kjernefunksjoner, slik FD gjorde. Det kan synes som om formålet fra

FDs side har vært å bevare status quo i sikkerhetspolitikkens innhold inntil

                                                
190 Russland ønsket å justere flankene grunnet uroligheter i sør. Norge satte seg sterkt imot
dette da dette også ville medføre en økning av styrkene i norske nærområder.
191 Bjørn T Godal, Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget 30 januar 1996 (IN).
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helt oppunder århundreskifte. Det har vært bred støtte til den kalde krigens

politikk og sannsynligheten for endring er derved mindre enn om det hadde

vært bred enighet om å endre denne.193 Det utvidete sikkerhetsbegrep ble

introdusert, men ga ikke utslag i praktiske veivalg. Et invasjonsforsvar mot en

trussel fra øst lå fortsatt til grunn for sikkerhetspolitikkens fremste

virkemiddel, Forsvaret. Passivitet og negativ respons bidrar til å opprettholde

kontinuiteten og tilpasningene har således hatt til hensikt å bevare det

bestående så godt som mulig. Det ble mer fokusert på marginalisering og

isolasjon, fremfor medvirkning og samarbeid.

UDs respons var mer konkret og vektla i større grad de muligheter som fantes

innen de rammer som var satt, og ikke så mye på selve problemene om å bli

marginalisert. Dette har sammenheng med at UD sannsynligvis lettere kunne

forstå og inkorporere det utvidete sikkerhetsbegrep. Begrepet inneholdt

aspekter som falt sammen med tradisjonell utenrikspolitikk; økonomisk og

sosial ustabilitet, menneskerettigheter og miljøforhold. Det var derfor lettere

for UD å tolke sikkerhetspolitikken i sammenheng med utenrikspolitikken.

Tidligere hadde sikkerhetspolitikken i større grad sammenfalt mer med

forsvarspolitikken, og forsvarspolitikk har tradisjonelt ikke vært UDs område.

Initiativet om Barentssamarbeidet i 1992 rokket ved fundamentale

dimensjoner i norsk sikkerhetspolitikk. Sovjetunionen var sett som den eneste

potensielle trussel og ”nærkontakt” med fienden i øst var mer eller mindre

problematisk. Initiativet viser at man fra UDs var villig til å endre seg i takt

med, sågar ligge i forkant av omgivelsene.

Endring er også å spore i UDs tolkning av utfordringene i Nordvest-Russland,

de militære styrkene omtales lite i motsetning til eventuelle utfordringer av

miljømessig art i området: ”Trusler mot miljøet er en trussel både mot

enkeltmenneskers og staters sikkerhet...Miljøproblemene i Russland har et

omfang, en karakter og nærhet til norske områder som gjør at Norge har en

betydelig egeninteresse i å bidra til å redusere dem.”194 UD understreker

gang på gang betydning for å ”veve” Russland inn i samarbeidsstrukturer i

Europa for å skape sikkerhet også i et fremtidig Europa.

                                                                                                                              
192 Vollebæk, Norsk sikkerhetspolitikk i endring , 1998. Min understrekning.
193 Goldmann s 49.
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5.5 Hvorfor er responsen forskjellig

Jeg vil i dette avsnittet forsøke å forklare hvorfor responsene har vært

forskjellig. Dette vil bli satt opp mot Goldmanns stabiliserende mekanismer

redegjort i kapittel 2.2 og 2.3. Innledningsvis vil jeg se på de administrative

stabilisatorer, deretter de politiske og avslutningsvis de internasjonale.

Administrative stabilisatorer – beslutningsstrukturer

Goldmanns teori vektlegger byråkratisk treghet eller administrative

stabilisatorer som en sterk årsak til at kontinuiteten opprettholdes. Goldmann

er av den oppfatning at denne treghet ofte er betydelig i store administrative

enheter, for eksempel i et departement. Omgivelsene under den kalde krigen

oppleves av myndighetene som stabile og forutsigbare. Skepsis til endring

kan begrunnes i et behov for å vente og se. Nye politiske verdier med

eksempelvis et nært samarbeid østover kan derfor tolkes som en trussel mot

byråkratiets normer. Til sammen danner dette en terskel for tilpasning og

nytenkning som er relativ høy. En dertil politisk motstand gjennom

byråkratisk treghet skaper avvik fra den ideelle beslutningsprosessen og

reduserer sannsynligheten for endring. 195 FD synes å være et godt eksempel å

vise til her med deres mer forsiktige og avventende linje.

FD er et fagdepartement med dyp kunnskap innenfor forsvarssektoren. De vil

således ha sin innflytelse på de militære aspektene ved sikkerhetspolitikken.

Et nytt sikkerhetsbegrep og internasjonalisering av sikkerhetspolitikken har

medført at en tradisjonell forsvarspolitisk tilnærming har kommet under

press. FD spilles derved litt ut ”på sidelinjen”. Et sviktende tillitsforhold til

Russland gjør at invasjonsforsvaret opprettholdes og kontinuiteten

videreføres.

For UD blir dette annerledes, de nye omgivelsene minner mer om tradisjonell

utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikken synes å bli en del av denne. En

positiv respons synes enklere. Bred kompetanse gir rom for nytenkning og

gjør det enklere å ta til seg endringene. Endringene kan likevel hindres ved at

flere avdelinger i departementet vil være med når ”alt” blir sikkerhetspolitikk.

                                                                                                                              
194 St prp nr 1 UD (1999-2000), Miljøomtale, punkt 6.
195 Goldmann s 50 og 54.
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Politiske stabilisatorer – institusjonalisering

Norsk sikkerhetspolitikk ved den kalde krigens slutt var preget av konsensus

og var godt forankret hos FD og UD. Forskere beskriver at beslutninger over

tiden som går i samme lei kan bli til institusjoner196 disse er blitt så akseptert

og innarbeidet at de etter hvert blir tatt for gitt. Det blir altså ikke lenger stilt

spørsmål ved dem. Da de ble innført, hadde de klare politiske funksjoner og

forutsetninger.

De var historisk betinget, avhengige av og tilpasset en gitt situasjon. Disse

institusjonene og holdningene fortsetter å bestå, selv om de forutsetningene

som opprinnelig var til stede, er borte. De er blitt etablerte sannheter, og altså

en del av identiteten til den gruppe eller det samfunn som har integrert dem.

Goldmann er av den oppfatning at dette vil redusere handlefriheten og at

endring først skjer hvis utfordringen er av vesentlig betydning. 197

Når et trusselbilde sementeres, institusjonaliseres også oppfatningen av

hvilken rolle Forsvaret skal ha. I et slikt perspektiv blir trusselbildet langt på

vei en konstant i all forsvarsplanlegging, upåvirket av tid og rom. For FD

representerte Sovjetunionen, deretter Russland først og fremst en militær

trussel mot norsk sikkerhet, som de hadde gjort i mer enn et halvt århundre.

FK 90 videreførte dette. Kommisjonens innstilling hadde basis i den kalde

krigens omgivelser og kom sannsynligvis for tidlig til å kunne bidra til tidlige

endringer. Derfor blir status quo akseptabelt inntil politikerne på ny kommer

på banen for å legge nye rammebetingelser, som man gjorde med FPU 2000.

Spørsmålet om institusjonalisering er også betinget av politisk interesse og

engasjement. Det politiske lederskap stilles overfor et dilemma; om det er de

nasjonale eller internasjonale forpliktelser som skal tilgodeses i utviklingen

av norsk sikkerhetspolitikk. FDs kultur preget av en militærpolitisk side

kontra UD med en bredere basis legger grunnlaget for forskjellige responser.

Kontaktnettene er vesentlig forskjellig. Situasjoner preget av tvetydighet kan

medføre at rommet for aktørenes tolkninger øker og at andre institusjonelle

særegenheter og interesser kommer klarere frem.

                                                
196 Neumann og Ulriksen, Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk  s 105.
197 Ref fotnote nr 28.
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Internasjonale stabilisatorer – tredje part

Goldmann understreker at det er spesielt viktig å vurdere tredje parts vekt, i

betydningen makt og viktighet.198 Jeg har tidligere sagt at tredje part kan

utgjøre et press om endring. NATO som tredje part i denne oppgaven er den

fremste sikkerhetspolitiske aktør i Europa, så betydningen av makt og

viktighet tilsier endring i dette tilfelle. NATO måtte endre seg i takt med de

nye utfordringer for å overleve som en troverdig institusjon. Dette skaper

press for endring for medlemsstatene. Initiativet om forsvarsevner (DCI) fra

1999 er et eksempel på dette.

Utfordringen blir ennå større hvis en sentral faglig rådgiver skiller lag med

tredje part om hva som står sentralt i sikkerhetspolitikken. Den ene parten

vektlegger det ”gamle, sikre og velprøvde” mens den andre – det motsatte.

For FD ser man denne responsen i Stortingsmelding nr 22 (1997-98) hvor et

utvidet sikkerhetsbegrep vektlegges, men man i de praktiske anbefalingene

støtter seg på den tradisjonelle tilnærmingen fra den kalde krigen.

For UD stiller saken seg annerledes da det normale er et bredt nedslagsfelt

med flere ”tredje parter.” Både støtte og press om endring fra tredje part vil

ved siden av politisk tilslutning skape legitimitet for endring. Til sammen er

dette viktige betingelser for endring i henhold til Goldmanns teoretiske

argumentasjon. Nye handlinger kan tolkes dit hen at de har skapt nye

forventninger til norsk politikk, som det kan være problematisk å avvike i fra.

Barentsinitiativet står som et godt eksempel på dette.

6 Konklusjon

6.1 Innledning

Norsk sikkerhetspolitikk var under den kalde krigen preget av relativ stabilitet

med forutsigbare omgivelser. Forholdet mellom supermaktene dominerte den

sikkerhetspolitiske arena. Norge var innenfor NATO et strategisk viktig land

på grunn av den geografiske beliggenhet med grense til Sovjetunionen. Dette

                                                
198 Goldmann s 34-35.
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ga Norge, relativt sett, en viktig plass i NATO. Sikkerhetspolitikken hadde

basis i et territorielt invasjonsforsvar med en klart definert trussel.

Fra 1989 og de påfølgende to årene skjedde det radikale endringer som ble

forsterket gjennom 1990-tallet og norsk sikkerhetspolitisk tenkning ble

utfordret. På nasjonalt nivå har FD og UD vært to av de viktigste aktørene for

utforming og implementering av sikkerhetspolitikken. FD med tradisjonelt

fokus på forsvars- og sikkerhetspolitikk, UD på utenriks- og

sikkerhetspolitikk. Fellesnevneren er sikkerhetspolitikken. Oppgaven har

belyst hvordan departementene har respondert på endringer i omgivelsene.

6.2 Empirisk oppsummering

Innledningsvis stilte jeg spørsmål om i hvilken grad norske myndigheter har

endret sitt syn på og relasjonene til Russland under 1990-tallet. Jeg ville

undersøke om tilnærmingen var preget av kontinuitet fra den kalde krigen

eller om den var endret. Jeg ville forsøke å beskrive og forstå hvordan

forskjellige myndigheter responderer når omgivelsene endrer seg relativt

dramatisk. I tillegg ville jeg avklare hvilken betydning forholdet til tredje part

og institusjonalisering hadde for responsene. Avslutningsvis ville jeg forklare

hvorfor det var eventuelle forskjeller mellom departementene. Jeg vil i det

etterfølgende redegjøre for mine funn.

Respons på endringer i de sikkerhetspolitiske omgivelser

Jeg har funnet betydelig forskjell i respons mellom FD og UD gjennom tiåret.

Dette omfatter både grad og form på responsen. Satt på spissen kan responsen

kort oppsummeres som følger:

Omgivelser\Aktør Forsvarsdepartementet Utenriksdepartementet

Utvidet sikkerhetsbegrep
Tidlig innført, men ingen
praktiske konsekvenser før
på slutten av 90-tallet.
Endring og kontinuitet

Tidlig innført og praktiske
konsekvenser i form av
Barentsinitiativet
Endring

Forholdet til NATO
Marginalisering og
isolasjon, passivt, NATO
garantist for sikkerheten
Kontinuitet

Samarbeid og medvirkning,
aktivt, NATO garantist for
sikkerheten
Endring og kontinuitet

Forholdet til Russland
Behov for sikring mot
mulig militær trussel, mest
øst-vest tenkning
Kontinuitet

Behov for samarbeid mot
nye trusler, mest sentrum-
periferi tenkning
Endring
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For FD gir det empiriske materialet klare indikasjoner på at det mest

fremtredende ved responsen er kontinuitet fra den kalde krigen. FD preges av

passivitet og har tolket utviklingstrekkene i første rekke som begrensninger

for norsk sikkerhetspolitikk. Et utvidet sikkerhetsbegrep ble lagt til grunn

med St meld nr 16 (1992-93) og viser fra FDs side en gradvis tilnærming.

Likevel må responsen karakteriseres som nølende i og med at de praktiske

anbefalinger var tilsvarende som under den kalde krigen. Invasjonsforsvaret

ble opprettholdt da man så utviklingen i Russland som uforutsigbar og

usikker. Sikring synes å være nøkkelen for FD. Styrkene i Nordvest-Russland

var fortsatt en potensiell trussel mot norsk sikkerhet, om enn ikke på kort sikt.

Jeg konkluderer derfor med at forholdet til Russland i stor grad preges av øst-

vest tenkning og kontinuitet frem til 1998/99 da presset for endring øker.

En av årsakene til dette er innstillingen fra FK 90. Denne ”la løpet” for FD

gjennom 90-tallet. Innstillingen med dertil manglende politisk interesse for

feltet gjorde at FDs respons preges av status quo. FOs påvirkning som

fagmilitær rådgiver skal heller ikke undervurderes. FSJ med det utøvende

ansvar for Forsvarets virksomhet vil planlegge med å kunne møte ”worst

case” scenarier og ønsker på denne bakgrunn å opprettholde et sterkt forsvar,

selv om dette reduseres i omfang.

UD har respondert på en annen måte. Det har vært relativ høyere grad av

aktiv tilpasning, med fokus på hvilke muligheter Norge har for fortsatt å

kunne fremme sitt syn i endrede omgivelser. Responsen er derved i sterkere

grad enn FD preget av endring. Denne endringen kom også relativt tidlig med

initiativet i 1993 til Barentssamarbeidet. UD viste med dette forståelse og

praktisk tillemping av et utvidet sikkerhetsbegrep. Dette viser seg også i

forholdet til Russland hvor målet er samarbeid for blant annet å kunne

bekjempe miljøtrusler. Dette viser at tenkningen i større grad preges av

sentrum-periferi.

Betydningen av tredje part og institusjonalisering

I forholdet til NATO viser FD en gjennomgående negativ fokusering hvor

oppfatningen er at deler av det ”nye” NATO representerer sikkerhetspolitiske

holdninger som ikke er i tråd med FDs. Særskilt her står bekymringene om

marginalisering og utvanning av artikkel 5 funksjonen mot de nye oppgaver.
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Dette synet preges i sterk grad av kontinuitet, selv om det er endringer ”i

lufta” gjennom FS 2000 og FPU 2000.

UD gir uttrykk for samarbeid og medvirkning, noe som står i kontrast til FDs

oppfatning. UD mener at samarbeid og medvirkning; en aktiv tilpasning vil

være den beste måten å ivareta norske interesser. Jeg vil likevel ikke

overdrive forskjellene mellom FD og UD vedrørende NATO. Begge

departement har den oppfatning at NATO fortsatt skal utgjøre bærebjelken i

norsk sikkerhet, noe som indikerer et behov for sikring mot en form for

trussel. Altså, en kontinuitet fra den kalde krigen.

En av årsakene til at departementene har forskjellig respons til omgivelsene er

å finne i deres ulike institusjonelle kultur og struktur, samt at de er utsatt for

ulik internasjonal påvirkning. En høy grad av institusjonalisering forsterket

kontinuiteten. Ser man på beslutningsstrukturen i norsk sikkerhetspolitikk

gjennom 1990-tallet kan man konkludere at tidligere konsensus er blitt

svekket. UD ønsket å møte utfordringene med andre virkemidler enn FD og

ville spille på et bredt spekter av virkemidler i internasjonal politikk. Jeg har

vist at UD i større grad enn FD legger til grunn nye sider av sikkerhets-

begrepet, og at sikkerhetspolitikk  nå primært har betydning innenfor et

videre utenrikspolitisk rammeverk. Nettopp mot denne bakgrunn vil man

kunne hevde at UDs politiske tyngde vil ha øket i forhold til FDs. En usikker

og mer tvetydig internasjonal situasjon, samt det forhold at militære

maktmidler blir satt i relasjon til bredere utenrikspolitiske hensyn peker i

denne retning.

Synet på Russland – kontinuitet eller endring ?

Norske myndigheters syn på og relasjoner til Russland karakteriseres av en

dobbelthet. Dette fordi man finner elementer av både kontinuitet og endring

under 1990-tallet. På den ene siden ser man tilpasning og samarbeid i form av

Barentsregionen i en sentrum-periferi tenkning og et ønske om å ”normalisere

relasjonene østover. På den annen side står Russland fortsatt svært sentralt i

norsk sikkerhetspolitisk tenkning, som en mulig ”potensiell” trussel, ikke

minst dersom man kombinerer en mulig labil politisk ledelse med landets

omfattende militære kapasiteter. Dette legitimerer en viss kontinuitet i norsk

politikk overfor Russland. Kontinuiteten er mer fremtredende i norsk
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sikkerhetspolitikk enn i mange andre land en gjerne sammenligner seg med.

Dette bunner i at visse geostrategiske grunntrekk ligger fast. På bakgrunn av

den analysen kan vi derfor hevde at den norske oppfatningen av Russland

som trussel befinner seg i et spenningsfelt mellom en gammel og ny tid. Dette

innebærer, sett med norsk øyne at militære virkemidler fortsatt er av stor

betydning mot det uforutsette i en uforutsigbar verden. På dette grunnlag,

finner norske myndigheter det ikke rasjonelt å gjøre vesentlige endringer i

anvendelsen av sikkerhetspolitikkens fremste virkemiddel, Forsvaret.

Dette ser man godt i responsen gjennom behovet for å ha sikring i et troverdig

NATO, hvor Norge arbeider sterkt for prioritering av det kollektive

forsvarskonsept. Øst-vest tenkningen blir derved opprettholdt, og først med

resultatene etter Forsvarspolitisk utvalgs innstilling vil dette kunne endres.

6.3 Kommentarer og vurdering teori og metode

For å belyse problemstillingen valgte jeg Goldmanns teori om ”Change and

Stability in Foreign Policy”. Jeg forenklet hans modell, og tok med tre

stabiliserende mekanismer; beslutningsstruktur, institusjonalisering og

betydning av tredje part til analysen. Dette for å vurdere om Norges relasjon

til Russland var preget av endring eller kontinuitet gjennom 1990-årene.

Goldmanns bidrag

Det teoretiske grunnlaget har gjort meg bevisst på viktige faktorer som kan

være tilstede når et land vurderer å endre eller tilpasse sin politiske kurs.

Det gir også et godt grunnlag for å vurdere om et valg preges av endring eller

kontinuitet. Goldmanns teori har vist seg å være til støtte for å forklare

hvorfor man i stor grad finner kontinuitet i norsk politikk. De stabiliserende

mekanismene synes å kunne studeres empirisk på en tilfredsstillende måte.

Metodiske betraktninger

En deskriptiv inneholdsanalyse har vært tilfredsstillende da den har gitt

grunnlag for en komparasjon av myndighetene. Det empiriske materiale som

er undersøkt er norske myndigheters offentlige dokumenter, særlige

meldinger og politiske taler. Jeg har argumentert for at dette materiale er

troverdig da det representerer myndighetenes vurdering av omgivelsene, samt
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valg av politiske mål og virkemidler. Oppgaven blir forsvarspolitisk ”tung”

når jeg har satt FDs stortingsmeldinger i sentrum. UD nytter ikke dette

materiale i samme grad, men gir uttrykk for det sikkerhetspolitiske synet i

større grad gjennom taler og intervjuer. Jeg oppdaget tidlig at fra UDs ståsted

er forholdet til den europeiske dimensjonen svært viktig, i betydningen EU.

En videreutvikling av oppgaven vil kunne ta med denne dimensjon og derved

skape et bedre helhetsbilde og balanse mellom FD og UD.

Oppgaven ville også blitt styrket hvis jeg hadde gjennomført intervjuer. Det

gir større tyngde og sannsynligvis bedre innblikk i aktørenes responser.

6.4 Fremtidsperspektiver

I lang tid fremover vil Russland sannsynligvis fremstå som en stormakt med

spesielle problemer og utfordringer, der forholdet til omverden vil være mer

pragmatisk og sammensatt enn tidligere. Det vil ta tid å stabilisere de

omfattende endringene som preger Russland i dag. Dette vil således kunne

vedvare over en lang periode med det resultat at Russland i fremtiden vil

utgjøre både en potensiell sikkerhetsutfordring og en samarbeidspartner.

Trusselbildet i et utvidet sikkerhetsbegrep er ikke lenger bare knyttet til det

enkelte lands territorium, men også til opprettholdelse av internasjonal orden

som utfordres av konflikter i periferien. Med forsvarspolitisk utvalgs

innstilling som grunnlag vil også dette komme til å prege utformingen av

norsk sikkerhetspolitikk i fremtiden, også i forholdet til Russland.

Sikkerhetsutfordringer vil det fortsatt være, omfanget og karakteren preges av

asymmetri i forholdet til vår nabo i øst, som beskrevet av Anders Kjølberg:

Russland en stormakt, Norge en småstat; Russland med et omfattende

militært apparat, Norge med et lite; Norge et rikt velorganisert land,

Russland fattig og preget av oppløsning; Norge et vestlig demokrati,

Russland fremdeles en autoritær stat; Norge et åpent samfunn, Russland

fremdeles forholdsvis lukket.

I sum er dette så omfattende at det er vanskelig å tenke seg to mer forskjellige

naboer enn Norge og Russland.
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Liste over forkortelser

AFNORTH Allied Forces Northern Europe

CAST Canadian Air Sea Transport

CFE Conventional Forces in Europe

CJTF Combined Joint Task Forces

DCI Defence Capabilities Initiative

DNAK Den norske Atlanterhavskomite

EAPC Euro Atlantic Partnership Council

ESDI European Security and Defence Identity

EU Europeiske Unionen

FFI Forsvarets forskningsinstitutt

FK 90 Forsvarskommisjonen av 1990

FN Forente nasjoner

FO Forsvarets overkommando

FPU 2000 Forsvarspolitisk utvalg av 2000

FS 2000 Forsvarsstudie 2000

FSJ Forsvarssjef

FUSP Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

HQ NORTH Headquarters North

IN Internett

LEMD Leningrad militær distrikt

MD Militær distrikt

MID Motorisert infanteridivisjon

NACC North Atlantic Cooperation Council

NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCF Nato Composite Force

NUPI Norges utenrikspolitiske institutt

PJC Permanent Joint Council

PfP Partnership for Peace

SACLANT Supreme Allied Commander Atlantic

St meld Stortingsmelding

VEU Vestunionen
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Vedlegg 2, Barentsregionen

Barentsregionen er geografisk definert som Europa nord for polarsirkelen. Regionen dekker 1,2
millioner kvadratkilometer i et av Europas mest ressursrike områder og har ca 4,4 millioner
innbyggere. De formelle samarbeidsorganene i Barentssamarbeidet bygger på eksisterende
politiske og administrative strukturer. Det øverste organ er Barentsrådet og ledelsen av de ulike
råd og utvalg skal gå på omgang mellom deltakerlandene.

I Barentsrådet deltar representanter for de berørte landenes sentrale myndigheter og for EU. I
tillegg møter representanter for en rekke observatørland, Canada, Frankrike, Italia, Japan,
Nederland, Polen, Storbritannia, Tyskland og USA. Barentsrådet møtes på utenriksministernivå
en gang i året. Det avholdes dessuten møter mellom andre fagdepartementer. Innenfor
Barentssamarbeidet har det blant annet blitt avholdt møter mellom helseministrene (1994),
finansministrene (1996), miljøvernministrene (1994, 1995 og 1997), transportministrene (1993
og 1996) og kulturministrene (1998). Disse møtene har samlet sett vært med på å styrke
samarbeidets status i de berørte landene.

Regionrådet består av politisk leder (f.eks. fylkesordfører) i de administrative enheter (fylker,
len, landskapsforbund og oblast) som inngår i Barentsregionen. Til sammen tolv slike enheter er
direkte involvert i Barentssamarbeidets formelle organer.
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Vedlegg 3, Forsvarsdepartementets organisasjon
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Vedlegg 5, Goldmanns teoretiske modell

AKTØR SPESIFIKKE
• Administrative

q Fragmentering
q Kritiske variabler sensitivitet
q Svar repertoar
q Beslutningsstruktur

• Politiske
q Støtte
q Institusjonalisering tilgjengelige
q Fremtredenhet alternativ

UNIVERSELLE politisk
• Kognitive stabilitet
q Konsistent
q Sentralisert
q Testbarhet endringskostnader
• Internasjonale
q Normative reguleringer
q Avhengighet
q Tredje part

Modellen viser at Goldmann baserer sin teori på et omfattende antall stabiliserende mekanismer
fordelt på fire forskjellige områder. Jeg har i min modell kun tatt ut element fra den
administrative ved beslutningsstruktur, politiske ved institusjonalisering og internasjonale ved
tredje part.
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