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finland og Sverige har i løpet av de siste ti 
år utviklet et stadig tettere militært og sikker-
hetspolitisk samarbeid vestover. Samarbeidet 
med NATO er så nært det er mulig uten å 
være medlem i organisasjonen. Finland og 
Sverige har i praksis fått anledning til å del-
ta i organisasjonens viktigste oppgaver, in-
kludert planlegging for krise og konflikt. I 
forbindelse med det russiske angrepet mot 
Ukraina har man iverksatt mekanismen som 
gir Finland og Sverige tilgang til konsultasjo-
ner og vurderinger av militære tiltak. Begge 
land deltar aktivt i Joint Expeditionary Force 
(JEF) som ledes av Storbritannia, European 
Intervention Initiative (EII) som ledes av 

Frankrike og Framework Nation Initiative 
(FNI) som ledes av Tyskland. De bi- og tri-
laterale avtalene med USA dekker et vidt 
felt av samarbeid fra teknologi til sikker-
hetspolitikk. Dette kommer i tillegg til det 
forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet 
i EU, hvor Finland og Sverige er fullverdi-
ge medlemmer.

Det nordiske forsvarssamarbeidet har også 
utviklet seg raskt. Visjonen som forsvarsmi-
nistrene godkjente i november 2018, peker 
fremover mot et samarbeid i krise og kon-
flikt innen 2025, og mye har blitt gjort for å 
forberede dette. Samarbeidet om øvelser og 
interoperabilitet er viktig. Tilsvarende er det 
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Résumé

There is a broad consensus in Norway supporting Finland’s and Sweden’s entry into NATO. 
Norway has not had any land border with any NATO-country before. Together, the Nordic 
countries provide substantial military forces. The defense and deterrence capability in the re-
gion will improve. This enlargement will also imply a much-needed contribution to burden 
sharing. The Nordic defense cooperation has improved very much over the last years. This 
cooperation should develop further when all Nordic countries are in NATO. An active and 
dynamic Nordic cooperation could prevent rivalries and facilitate a coherent and effective 
political and military contribution to NATO. It will be necessary to plan for reception and 
onwards movement of reinforcement within the Nordic region. The large exercises in the ar-
ea should be coordinated to allow forces from all potential reinforcement countries to train 
with all Nordic countries and get acquainted with the challenges. The operational planning 
will have to consider the whole Nordic area as one operational theatre. Total defense coop-
eration between the Nordic countries could be expanded. This will be useful in all types of 
crisis and could provide valuable support to collective defense. There is also potential for 
cooperation in capability development and coordinated long term planning. There must be 
an active Nordic approach in order to achieve the benefits of such cooperation. Nordic co-
operation will be facilitated if all Nordic countries are linked to the same Joint Operational 
Command, and force structure elements are established to integrate forces in the area. There 
is a strong wish from all Nordic countries to maintain and strengthen Nordic cooperation 
also in the NATO context.
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gjort viktige erfaringer fra skrivebordøvel-
ser på departementsnivå. Den rutinemessige 
kontakten på politisk nivå, på embetsnivå 
og mellom militære ledere har medført en 
samhørighet som tidligere ikke eksisterte.

Fra norsk side var det lenge usikkerhet 
om hvordan vi skulle forholde oss til Finland 
og Sverige i planleggingen for krise og krig. 
Etter som tiden gikk og Finland og Sverige 
kom stadig tettere på NATO, ble det stadig 
mer sannsynlig at vi ville håndtere en al-
vorlig sikkerhetspolitisk situasjon sammen 
med våre to nordiske naboland. Det ble og-
så vanligere å se på det nordiske området 
som et sammenhengende operasjonsområ-
de. Vertslandsstøtteavtalene med NATO vil-
le kunne aktiveres i krise og krig og ville i 
praksis kunne legge grunnlaget for militære 
fellesoperasjoner mellom NATO og Finland 
og Sverige. Men dette ville først kunne gjø-
res etter krevende politiske avgjørelser. Det 
er ikke lett å forutse hvordan fremtidige re-
gjeringer vil vurdere en hypotetisk alvorlig 
krisesituasjon som kan innebære full krig 
med alt dette kan innebære.

Fra omtrent 2015 konkluderte vi med at 
Norge mest sannsynlig ville håndtere en al-
vorlig sikkerhetspolitisk situasjon sammen 
med Finland og Sverige, men at vi også måtte 
være forberedt på å håndtere en slik situasjon 
utelukkende sammen med våre tradisjonelle 
NATO-allierte. Dette usikkerhetsmomentet 
har også hatt konsekvenser for det nordiske 
samarbeidet i NORDEFCO. Avtalen fra sep-
tember 2020 om koordinering av operativ 
planlegging på Nordkalotten med Sverige 
og Finland, og avtalen fra september 2021 
med Danmark og Sverige om koordinering 
av operativ planlegging i Nordsjøen og inn-
løpet til Østersjøen er viktige forberedelser 
for å kunne håndtere en militær situasjon 
sammen.

Den vanlige vurderingen i Norge var at 
Finland og Sverige ikke ville søke medlemskap  

i NATO hvis det ikke kom dramatiske sikker-
hetspolitiske endringer i Europa. Det russis-
ke angrepet mot Ukraina 24. februar 2022 
utløste relativt raskt søknader fra Finland 
og Sverige om medlemskap i Alliansen. Som 
ventet var dette koordinert mellom Finland 
og Sverige, og det forventes også at landene 
vil stå sammen i den prosessen som nå fore-
går i forhold til Tyrkia.

I Norge anses en utvidelse av NATO til 
å omfatte Finland og Sverige som positivt. 
Vi er overbeviste om at dette også vil styrke 
Norges sikkerhet. Et ubetydelig mindretall er 
prinsipielt mot deltakelse i NATO og derfor 
også mot utvidelse. Noen argumenterer med 
at Russland vil føle seg enda mer omringet 
og at vi kan forvente større motsetninger i 
fremtiden. Men det er på ingen måte repre-
sentativt for norske myndigheter eller for den 
norske befolkning. Vi forventer at Tyrkia vil 
ratifisere avtalene med Sverige og Finland. 
Det vil ikke tjene tyrkiske interesser hvis de 
skulle hindre denne utvidelsen.

Strategiske vurderinger
De overordnede vurderinger er at Finland og 
Sverige vil bidra med store relevante styrker 
til NATOs kollektive forvar. Utvidelsen vil 
gi NATO betydelig bedre forutsetninger for 
å gi de baltiske land beskyttelse. Østersjøen 
blir dominert av NATO stater, og det blir 
betydelig lettere å få frem forsterkninger og 
forsyninger. Stabiliteten i Østersjøområdet 
blir betydelig bedre. Tradisjonelt har det bal-
tiske området blitt oppfattet som preget av 
betydelige motsetninger til Russland, mens 
nordområdene betegnes som et lavspennings-
område. Med utvidelsen vil NATO disponere 
et sammenhengende landområde fra Nord-
Norge til Finskebukta. De viktige russiske 
forsyningslinjene til Kolahalvøya går langs 
den finsk-russiske grensen, og det er grunn 
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til å anta at Russland vil legge stor vekt på 
å beskytte dette området.

Man kan derfor stille spørsmålet om finsk 
og svensk medlemskap i NATO vil bety 
slutten for lavspenningspolitikken i nord-
områdene. Dette er en problemstilling som 
er vanskelig å diskutere så lenge krigen mel-
lom Russland og Ukraina pågår. Europa er 
nå inne i en meget uforutsigbar og ustabil 
situasjon, og det er ikke lett å vite hvordan 
krigen i Ukraina vil ende. Den kan etterlate 
seg en meget spent situasjon med store mot-
setninger mellom Russland og de vestlige 
land, og den kan også resultere i at Russland 
reorienterer seg mot Asia og et enda tettere 
samarbeid med Kina. Det kan heller ikke 
utelukkes at Russland på sikt får et helt nytt 
og annerledes regime enn det som nå styrer i 
Russland. Vi i Norden må uansett forholde 
oss til Russland i en usikker fremtid.

Russland er den største utfordringen i eu-
ropeisk sikkerhetspolitikk nå og antakelig 
også i et noe lengre perspektiv. Men det er 
all grunn til å anta at også andre oppgaver 
vil stå sentralt i NATO på lengre sikt. De 
sikkerhetspolitiske konsekvensene av migra-
sjon og klimaendringer, spredning av mas-
seødeleggelsesvåpen og stadig økende be-
kymring for Kina som strategisk utfordring 
preger allerede debatten i medlemslandene. 
Byrdefordeling mellom USA og de øvrige 
medlemslandene kommer til å bli enda vik-
tigere ettersom USA må fokusere stadig mer 
på Kina også som militær utfordring.

Den ideologiske motsetningen mellom 
de liberale vestlige demokratier og de sta-
dig mer autoritære regimer, særlig Russland 
og Kina, men også mange andre tilspisser 
seg. Vi ser også slike politiske tendenser i 
innenrikspolitikken i de fleste vestlige land. 
Dette vil representere en viktig utfordring 
for samholdet og effektiviteten i NATO. De 
liberale demokratier vil møte store utfordrin-
ger i møte med klimaendringer, migrasjon 

og faren for resesjon i økonomien. Trolig 
vil en god arbeidsdeling mellom NATO og 
EU tvinge seg frem. De europeiske land må 
ta et større ansvar for egen sikkerhet, men 
dette må skje på en måte som bevarer det 
transatlantiske politiske og militære samar-
beidet. USA har en rekke kapasiteter som 
ingen andre medlemsland kan erstatte, det-
te gjelder ikke minst kjernevåpengarantien 
og evnen til å lede fellesvestlige politiske og 
militære tiltak.

Konsekvenser for NATO

Med Finland og Sverige i NATO vil orga-
nisasjonen få tilgang til betydelige militære 
styrker og landområder som er strategisk 
viktige i flere henseender. Den europeiske pi-
lar i NATO-samarbeidet blir betydelig ster-
kere, og utvidelsen bidrar vesentlig til bedre 
byrdefordeling mellom USA og Europa. Det 
gjenstår å se hvordan Finland og Sverige vil 
definere sin politikk i NATO. Det tas for gitt 
at stasjonering av amerikanske kjernevåpen 
ikke blir tillatt i fredstid. Hva angår baser og 
stasjonering av allierte kampstyrker i freds-
tid, må dette defineres nærmere. Vi antar at 
begge land vil innta en posisjon som ligner 
den norske. Det vil si en relativt restriktiv 
praksis når det gjelder fast stasjonering av 
kampstyrker på eget territorium i fredstid, 
men en fleksibel praktisering av ordninger 
for å kunne inngå i kollektive operasjoner i 
krise og krig. Det vil kunne omfatte trening 
og øvelser med allierte og eventuell forhånd-
slagring av våpen, ammunisjon og annet 
krigsmateriell. Det vil sannsynligvis også 
omfatte klargjøring av infrastruktur slik at 
allierte på kort varsel kan operere fra finsk 
og svensk territorium både for å forsvare 
egne områder, og for å operere til støtte for 
andre allierte, særlig de mest utsatte NATO-
land i Østersjøområdet.
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NATO vil lage operasjonsplaner som for-
beredelse for kollektivt forsvar av Finland og 
Sverige og for bruk av finske og svenske styr-
ker i NATO-operasjoner. Operasjonsplanene 
vil også legge til grunn anvendelse av finske 
og svenske styrker i andre oppdrag. Også i 
fredstid vil finsk og svensk medlemskap bidra 
til bedre situasjonsforståelse, og NATO vil 
få bedre etterretningsinformasjon. NATOs 
integrerte luftforsvar (NADGE) vil mest 
sannsynlig få jagerfly til disposisjon på Quick 
Reaction Alert (QRA), og luftvarslingskjeden 
vil bli utvidet i et viktig og sensitivt område.

NATOs styrkeplanlegging vil utforme mål 
for utvikling av finske og svenske styrker. 
NATO vil ha synspunkter på sammenset-
ting av styrkene, prioriteringer, beredskaps - 
nivå og styrkenes deployeringsmuligheter. 
Men NATO er ingen overnasjonal organi-
sasjon, og alle planer og tiltak må til syven-
de og sist være akseptable for de nasjonale 
regjeringene. Finske og svenske stabsoffise-
rer vil i stor grad kunne påvirke disse pro-
sessene før de skal endelig godkjennes, og 
derfor unngås som oftest alvorlige politiske 
og militære motsetninger i disse prosessene. 
Derfor må Finland og Sverige arbeide aktivt 
for å få inn godt kvalifiserte stabsoffiserer i 
de viktigste stabene i NATO. Det er avgjø-
rende at de ulike nasjonale aktører er godt 
samkjørte for å få nasjonalt gjennomslag 
og for å unngå interne motsetninger. Dette 
innebærer at de militære myndigheter og de 
relevante departementer er godt koordiner-
te, og at det utarbeides nasjonale politiske 
føringer som følges opp i alle ledd.

Finland og Sverige kan bidra vesentlig til 
NATOs felles forsvar. Begge land investerer 
store summer i moderne kapasiteter som kan 
inngå i moderne høyintensitet operasjoner. 
Dette kommer mest til nytte i de nordiske 
nærområdene og også til forsvaret av de 
baltiske land og Polen. Det er usikkerhet 
knyttet til fremtidige NATO-ledete opera-

sjoner i Midtøsten og Afrika, muligens vil 
EU spille en viktigere rolle i disse områdene 
i fremtiden. Men Finland og Sverige vil også 
bli viktige bidragsytere i krisehåndterings- 
operasjoner og partnerskapsaktiviteter.

Nordisk samarbeid
Det er ingen grunn til å oppgi det nordiske 
samarbeidet som har fungert svært bra de 
siste årene. Tvert imot vil et bedre samord-
net nordisk forsvar fremstå som en viktig 
ressurs for NATO. I visjonen for 2025 har 
forsvarsministrene i Norden laget mål som 
lettere kan realiseres når alle nordiske land 
er medlemmer i NATO. Men dette kommer 
ikke av seg selv. Det vil kreves bevisste po-
litiske valg og en samordnet poltikk for at 
dette skal kunne oppnås. I en organisasjon 
som NATO kan vi risikere at rivalisering om 
oppmerksomhet og støtte fra stormaktene 
overskygger samarbeidet. Videre kan ulike 
prioriteringer og konkurranse om posisjoner 
og innflytelse i NATO bli til hinder for et 
sterkere nordisk samarbeid i NATO. For å 
unngå en slik utvikling må vi være klar over 
utfordringene og i stor grad definere felles 
posisjoner, eller i alle fall avklare de nasjo-
nale posisjonene før disse møter fellesare-
naer i NATO. Det graderte sambandsnettet 
mellom de nordiske land har hatt stor verdi 
i NORDEFCO og vil kunne bli viktig også 
for å befeste nordisk forsvars- og sikkerhets-
politisk samarbeid i NATO.

Et av de viktigste spørsmålene som må 
avklares, er hvordan de nordiske land skal 
inngå i NATOs kommandostruktur. Hvis 
alle nordiske land innordnes i samme felles-
kommando, Joint Force Command (JFC), vil 
samarbeidet bli betydelig lettere. I så fall vil 
de nordiske land ha en stor andel offiserer på 
samme sted, og de vil ha vesentlig innflytelse 
på utforming av operasjonsplaner og planer 
for krisehåndtering. Der kan man også legge 
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til rette for operasjoner over landegrensene 
og tilpasse planene til nordisk samarbeid.

For Norge og Island vil det være natur-
lig å sogne til JFC Norfolk som i utgangs-
punktet vil ha ansvar for nordområdene og 
de nordlige havområder. Det vil nok bli en 
diskusjon om Danmark, Sverige og Finland 
mer naturlig vil inngå i ansvarsområdet til 
JFC Brunssum. Til dette vil jeg bemerke at 
denne kommandoen allerede er overbelas-
tet med ansvaret for de baltiske land, Polen 
og øvrige sentraleuropeiske land. Det er en 
kommando som er dominert av hæroffise-
rer, og denne kommandoen har i dag neppe 
særlige forutsetninger for å planlegge og le-
de maritime operasjoner. Det vil alltid væ-
re utfordringer med å trekke grensene for 
kommandoområder. Det var det også tid-
ligere i blant annet Østersjøregionen. Etter 
mitt syn kan slike utfordringer bare løses 
ved hjelp av koordineringsavtaler og sam-
arbeid mellom de mest berørte hovedkvarter. 
Begge disse felleskommandoene er underlagt 
SACEUR, og den strategiske kommandoen 
har alle muligheter for å løse eventuelle av-
grensningsproblemer.

Man kan selvfølgelig tenke seg andre mu-
ligheter. For eksempel kunne man gjenopp-
rette Nordkommandoen omtrent slik den 
var under den kalde krigen, den gangen lo-
kalisert i Norge. Eller man kunne reetable-
re Nordvestkommandoen, som kom til på 
1990-tallet med hovedkvarter i Storbritan- 
nia, og la denne få ansvaret både for Stor-
britannia og de nordiske land. Jeg tror imid-
lertid det ikke er særlig appetitt for omfat-
tende endringer i NATOs kommandostruk-
tur nå, selv om NATO ikke fullt ut har tatt 
konsekvensen av utvidelsen fra 16 til 32 
medlemsland. Derfor er det nok mest rea-
listisk å tilpasse eksisterende kommandoer 
til den forestående utvidelsen med Finland 
og Sverige.

Sjefen for JFC Norfolk er også sjef for 
USAs nasjonale Second Fleet. Dette er og-
så en komponentkommando underlagt US 
Northern Command i Colorado Springs. I 
det nasjonale kommandosystemet har Second 
Fleet ansvaret for det vestlige Atlanterhavet 
og store deler av Arktis. For Norge og Island, 
men også for de øvrige nordiske land, er det 
viktig å sikre denne forbindelsen til USA. 
Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor det 
drøyer før NATO reagerer militært, kan det 
være ønskelig å iverksette militære tiltak 
sammen med USA. Flere avtaler med USA 
åpner for denne type tiltak på bilateral basis. 
Det er også en rimelig tolkning av NATO-
traktaten at medlemslandene er forpliktet til 
å gi støtte både kollektivt og hver for seg. 
Etter mitt syn vil det derfor være en ekstra 
forsikring at det er en dobbelthattet ameri-
kansk sjef for NATOs Norfolk-kommando.

Kontakten med Second Fleet kan bidra 
til en bedre koordinering mellom NATO 
og nasjonale amerikanske operasjoner og 
planer. Dette er særlig viktig i Arktis hvor 
russiske operasjoner strekker seg stadig 
lenger vestover. Men det er også av betyd-
ning i Østersjøområdet, hvor USA fremde-
les står som arrangør av store øvelser som 
BALTOPS. USA gjennomfører også et stort 
antall deployeringer i fredstid, både i nord 
og i Østersjøområdet, for å sikre effektiv 
avskrekking og forsvar. Samordning mel-
lom NATOs militære myndigheter og de 
nasjonale amerikanske myndigheter er vik-
tig, kanskje mest i krisesituasjoner.

Jeg går ut fra at man ikke vil akseptere en 
deling av landene slik at de nordlige delene 
skilles fra de sørlige områdene i NATOs 
struktur. Jeg går også ut fra at man sterkt vil 
ønske at Finland og Sverige inngår i samme 
felleskommando og at det nære militære og 
politiske samarbeidet mellom de to statene 
kan fortsette, og endog forsterkes innen en 
alliert ramme. De aller fleste NATO- land har 
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hele sine territorier i samme felleskommando. 
Jeg går ut fra at også Danmark i fremtiden 
ser fordelen av at Færøyene og Grønland 
inngår i samme enhet som resten av landet.

Med finsk og svensk medlemskap i NATO 
vil det også måtte vurderes å opprette nye 
elementer i NATOs styrkestruktur. Med de 
store luftstyrkene som de nordiske land vil 
disponere, kan det være naturlig å oppret-
te en egen luftkommando underlagt det fel-
lesoperative hovedkvarteret eller NATOs 
luftkommando i Ramstein. Tilsvarende an-
ser jeg det som naturlig at det opprettes et 
multinasjonalt armekorpshovedkvarter for 
å planlegge og lede landopersasjoner.

For Norge vil det være viktig å utnytte 
utvidelsen til å skape et tett militært og sik-
kerhetspolitisk fellesskap i Norden innen 
rammen av NATO-samarbeidet. Nordisk 
samarbeid nyter høy tillit i alle nordiske 
land og gir stor legitimitet i befolkningen 
og i de politiske partier. I tillegg til operativ 
planlegging og krisehåndtering er det na-
turlig å forsterke samarbeidet på en rekke 
tilgrensende områder.

Fra norsk side er det i 2022 tatt et initi-
ativ for et tettere nordisk samarbeid om to-
talforsvaret. Dette er et saksfelt som er for-
sømt etter den kalde krigen i alle de nordiske 
land, unntatt Finland. Krigen i Ukraina har 
ledet til store forsyningsproblemer for blant 
annet naturgass, olje, og korn. Det viser til 
fulle at det er mange sårbarheter som man 
må gjøre noe med. I Norge er det oppret-
tet en totalberedskapskommisjon som skal 
forslå tiltak for å bedre evnen til å håndtere 
ulike typer kriser. Også de militære styrker 
er avhengige av et godt fungerende totalfor-
svar. Erfaringene fra Øvelse Trident Juncture 
i 2018 og kampene Ukraina viser dette med 
all tydelighet. Et samordnet nordisk total-
forsvar ville øke motstandsevnen for samt-
lige nordiske land og legge forholdene godt 

til rette for å støtte forsterkninger til det 
nordiske området fra allierte i krise og krig.

En annen viktig mulighet for nært nor-
disk samarbeid er langtidsplanlegging og 
investeringer. Et første skritt kunne være å 
synkronisere fremleggelse av langtidsplaner 
for parlamentene. I stedet for å bare vurdere 
nye anskaffelser og kapasiteter i en nasjonal 
sammenheng kunne man også se dette i en 
videre nordisk kontekst. Langtrekkende vå-
pensystemer og sensorer kan benyttes over 
landegrensene og gi en kumulativ effekt på 
de nordiske lands forsvarsevne. En stor ut-
fordring er manglende ammunisjonslagre. 
Operasjonene mot Libya i 2011 viste at man-
ge vestlige land gikk tom for flyammunisjon 
tidlig i konflikten. Dette var en meget be-
grenset operasjon mot et svakt land. Krigen 
i Ukraina viser et enormt forbruk av ammu-
nisjon, og de europeiske land har ikke plan-
lagt for slike operasjoner. Koordinert innkjøp, 
lagring og vedlikehold av ammunisjon ville 
kunne gi betydelige fordeler og besparelser. 
Tilsvarende ville et samarbeid om forsynin-
ger, vedlikehold og logistikk generelt kunne 
gi store uttellinger. Tidligere kunne man stil-
le spørsmål om slike samarbeidsavtaler ville 
fungere i krise og krig. Det vil ikke være en 
utfordring når alle nordiske land er i NATO.

Norges orientering
I norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har 
nordområdene lenge vært prioritert. Med 
Sverige i NATO vil det sørlige Norge være 
enda bedre beskyttet i krise og krig. Samtidig 
kan det sørlige Norge bli viktigere som ut-
gangspunkt for operasjoner østover mot 
Sverige, Finland, Østersjøområdet og de bal-
tiske land. I den nye avtalen av 2022 mel-
lom Norge og USA, Supplementary Defense 
Cooperation Agreement (SDCA), er Rygge 
flystasjon, som ligger nær svenskegren-
sen, utpekt som såkalt omforent område. 
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Tilsvarende gjelder Sola flystasjon som lig-
ger utenfor Stavanger. Dette viser med all ty-
delighet at også den sørlige delen av Norge 
vil være relevant i NATOs kollektive forsvar. 
Norge blir med NATOs utvidelse dratt tet-
tere inn i forsvaret av østersjøområdet ge-
nerelt, ikke bare de sørlige deler av Finland 
og Sverige. Dette vil kreve avveininger av 
både militær og sikkerhetspolitisk natur og 
bør drøftes i en nordisk kontekst.

Vi har fremdeles avtalen med det ameri-
kanske marinekorpset som har sine lagre i 
Trøndelag. Dette er også nært grensen til 
Sverige. Vi må forberede oss på å legge for-
holdene til rette for å motta styrker som 
kan anvendes i Sverige og Finland. Også 
for Finland og Sverige er det viktig å sikre 
forsyningslinjene vestover og legge forhol-
dene til rette for NATOs kollektive forsvar 
i hele Norden. Dette understreker også be-
hovet for et tettere totalforsvarssamarbeid 
i Norden i fremtiden.

De nordiske land vil disponere store og 
moderne flystyrker, kanskje opp mot 250 
kampfly. Med avanserte missiler vil dette 
representere en formidabel kampkraft. Disse 
styrkene vil selvsagt kunne operere i hele det 
nordiske området og vil nok også fremstå 
som en attraktiv kapasitet for forsvaret av 
de baltiske land. Kanskje vil de nordiske 
land også bli utfordret til å ta et større an-
svar for luftforsvaret over Island.

De nordiske land kan dernest få større 
oppgaver i forsvaret av de baltiske land. Det 
vil i så fall understreke at de nordiske land 
samlet vil bli en styrkebase, ikke bare for 
egne territorier, men også en netto bidrags-
yter til NATOs kollektive forsvar. Slik den 
sikkerhetspolitiske situasjon utvikler seg nå, 
vil det antakelig i lang tid bli behov for frem-
skutte styrker til de NATO-land som ligger 
utsatt til i forhold til Ukraina og Russland. 
Dette gjelder også Bulgaria, Romania og 
andre stater i Sørøst-Europa. Også i den-

ne sammenheng vil det bli stilt krav til de 
nordiske land.

Finland og Sverige har søkt medlemskap 
i NATO for å få større sikkerhet i et Europa 
som har større sikkerhetsutfordringer enn 
på lenge. På samme måte som for Norge, 
Danmark og Island må det utformes planer 
for å støtte Finland og Sverige i krise og krig, 
og dermed bedre evne til avskrekking og for-
svar. Alt tyder på at stormaktene i NATO 
er innstilt på å imøtekomme disse forvent-
ningene. Dette sikrer også Norges situasjon, 
og Norge er tjent med å legge forholdene til 
rette for at dette blir gjennomført.

Alt tyder på at nordområdene bli Norges 
fokusområde også i fremtiden. Fra russisk 
side er det enorme forventninger til området. 
Først og fremst er det de enorme forekom-
stene av olje og naturgass som gir grunn-
lag for investeringer og økonomisk vekst. 
Men også på mange andre områder kan de 
russiske nordområdene gi store muligheter. 
Området er rikt på mineraler, også sjeldne 
mineraler, som bli helt avgjørende for sat-
sing på ny energi. Det er store forekomster 
av fisk. Den nordlige sjørute kan bli en vik-
tigere handelsvei til Asia. Norge har og-
så viktige interesser å ivareta i nord. Ikke 
minst gjelder dette olje, naturgass og fisk. 
Turisme i nord har et stort potensial både 
for Russland og Norge.

Nordområdene er viktige for Russland 
militært. Krigen i Ukraina medfører økt 
spenning og sterke motsetninger mellom 
Russland og de vestlige land. Det er de rus-
siske kjernevåpen som i første rekke begren-
ser vestlig militær inntreden i Ukraina. Kola 
er det viktigste baseringsområdet for landets 
strategiske ubåtbaserte kjernevåpen. Denne 
kapasiteten bygges ut med nye ubåter av 
Borei-klassen utstyrt med Bulava ballistis-
ke missiler. Alle Delta IV-ubåter er forlagt 
til Kolabasene, og dette danner ryggraden 
av den russiske annenslagsevnen i mange 



tema – finland och sverige i nato

63

år fremover. Nordområdene er også viktige 
for testing av nye våpensystemer, særlig for 
Marinen og Flyvåpenet. Her testes de nye 
hypersoniske missilene Kinzhal og Tsirkon. 
Tidligere ble de nye Kalibr-missilene testet i 
nord. Også andre nye kjernefysiske og kon-
vensjonelle våpen testes ofte i nord. Det sier 
seg selv at NATO må følge med i denne ut-
viklingen, og Norge har en viktig oppgave 
i denne sammenhengen.

I de senere år har Russland reetablert mi-
litær virksomhet på mange gamle sovjetbaser 
i Arktis. Dette gir Russland et utvidet mili-
tært fotavtrykk i området. Basene på Frans 
Josef Land og Novaja Semlja er kanskje de 
viktigste. Vi ser også et økende antall russis-
ke øvelser med fly og fartøyer vestover mot 
Storbritannia og Nord-Amerika.

Fra norsk side har vi vært bekymret for 
at Russland i en krise eller krigssituasjon 
ville etablere en sikringssone som også om-
fatter norsk område. Dette omtales gjerne 
som bastionsforsvaret. Det kan fremdeles 
ikke utelukkes og fremstår som sannsynlig 
i et scenario med krig mellom Russland og 
NATO. En hovedoppgave for det norske for-
svaret vil være å forhindre slike operasjoner, 
noe som bare kan skje i en NATO-kontekst. 
I fremtiden vil slike scenarioer også inklu-
dere Finland og Sverige.

Vår målsetting, og også NATOs målset-
ting, er å forhindre angrep og trusler, og 
legge grunnlaget for stabilitet og en fredelig 
utvikling i nord. Det er all grunn til å hå-
pe at finsk og svensk medlemskap i NATO 
vil bidra til å styrke vår evne til å realise-
re disse målsettingene. Jeg antar at det blir 
et utvidet samarbeid mellom de nordiske 
land, både militært og sikkerhetspolitisk, 
om håndteringen av utfordringene i nord. 
Dette bør legge et godt grunnlag for et nær-
mere utenrikspolitisk samarbeid. Men det 
må avklares hvordan det nordiske samar-
beidet skal foregå. De vestlige stormakter vil 

også i fremtiden spille en avgjørende rolle 
i nord. Det nordiske samarbeidet kan ikke 
erstatte tilknytningen vestover. Men det kan 
avstemmes i dertil egnede fora. Det krever 
grundige forberedelser, og at alle nasjonale 
aktører på militær og politisk side er sam-
snakket. Hvis det ikke skjer, risikerer man 
at det også oppstår motsetninger og rivali-
sering mellom allierte i nord, og det må unn-
gås for enhver pris.

Avslutning
Norge ønsker finsk og svensk medlemskap i 
NATO velkommen. Det vil gi trygge og go-
de rammebetingelser for alle nordiske land. 
Vi lever i en tid med stor usikkerhet både i 
Europa og globalt. Intet er mer naturlig enn 
at også de nordiske land søker tettere sam-
arbeid om sikkerhetspolitikk og militære 
spørsmål innenfor rammen av NATO. Dette 
gir tyngde og innflytelse i en organisasjon 
som har garantert medlemstatenes sikkerhet 
i mer enn 70 år. Og det er ingen hjernedød 
organisasjon. NATOs toppmøte i juni 2022 
godkjente et nytt strategisk konsept for å 
møte de utfordringene vi nå kan se for oss 
de nærmeste årene. Det utvikles ambisiøse 
planer for organisasjonen. NATO vil være 
en kjernefysisk allianse så lenge kjernevå-
pen eksisterer. Terskelen for bruk av slike 
våpen fra NATOs side er veldig høy, men 
gir en viktig beskyttelse for medlemstatene. 
Denne såkalte atomparaplyen bidrar også til 
å hindre at flere land utvikler en selvstendig 
kjernefysisk kapasitet.

Det er meget stor usikkerhet om de frem-
tidige sikkerhetsutfordringene i Europa. Kina 
er en stadig større utfordring for de vestli-
ge land, og det er vanskelig å forutsi hvor 
langt samarbeidet med Russland vil gå. Vi 
kan ikke utelukke at Kina på sikt vil repre-
sentere en mer direkte sikkerhetspolitisk og 
militær utfordring og for NATO.
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USA preges av store interne utfordringer 
og stor usikkerhet om veien videre. Støtten 
til NATO virker grunnfestet i begge partier, 
men USA må nok bruke stadig mer ressurser 
for å demme opp mot Kina. Finsk og svensk 
medlemskap i NATO vil være et viktig bidrag 
i byrdefordelingen mellom USA og Europa.

For Norge vil det være av stor betydning 
å benytte utvidelsen av NATO til å realisere 
et tett militært og forsvarspolitisk samarbeid 
i Norden. Det er viktig at alle nordiske land 
søker sammen i en fellesoperativ komman-
do i NATO og at vi sammen sørger for at 

denne kommandoen er godt kvalifisert til 
å planlegge og lede operasjoner både i kri-
se og krig. Det er nødvendig å etablere en 
felles kommando (unity of command ) og i 
praksis overføre kommando til NATO tid-
lig i en krise. Da er det avgjørende at den-
ne kommandoen er fullt kvalifisert til å ta 
et slikt ansvar.

Forfatteren arbeider på deltid som senior-
konsulent ved Norsk Utenrikspolitisk Insti-
tutt. Han er ledamot av KKrVA.


