
Sample paragraphs from Host Nation national proposition - 
Norwegian 

Excerpt: «Landmaktens operative evne skal derfor styrkes for at Forsvaret skal kunne 
operere fellesoperativt, nasjonalt og med allierte, i møte med et bredt spekter av 
utfordringer. En fleksibel landmakt med en nødvendig bredde i kapasiteter og slagkraft 
bidrar til at sikkerhetspolitiske episoder og kriser kan møtes med en innledende 
håndtering, først og fremst basert på nasjonale beslutninger. Tidlig involvering av allierte i 
en krisesituasjon vil fortsatt stå sentralt.  

Rammebetingelsene for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk er endret også av 
grenseoverskridende og ukonvensjonelle trusler fra terrorisme og spredning av 
masseødeleggelsesvåpen og trusler i det digitale rom.»  

Excerpt: «NATO gjennomfører nå en betydelig styrking av evnen til avskrekking og 
kollektivt forsvar, og norsk militærmakt må innrettes for å kunne sikre nasjonal og alliert 
territoriell integritet, suverenitet og politisk handlefrihet.  

I de lavere delene av krise- og konfliktspekteret har Norge et særlig ansvar for og 
interesse av å ha evne til å håndtere episoder og situasjoner med nasjonale kapasiteter 
under nasjonal ledelse. Enhver utvikling av kapasiteter innenfor enkeltdomener i Forsvaret 
må gjøres med en helhetlig forståelse av hvordan disse gir effekt i en fellesoperativ og 
alliert ramme.» 

Excerpt: «Fellesoperativ ramme - Regjeringen har lagt vekt på at den videre utviklingen 
av landmakten gjøres med en tydeligere fellesoperativ målsetting enn det som er gitt i 
tidligere planer, og anbefalingene gjenspeiler dette. Forsvarets oppgaver i den øvre delen 
av krise- og konfliktspekteret innebærer evnen til å avskrekke og forsvare, innenfor 
rammen av NATOs kollektive forsvar. I tillegg skal Forsvaret sikre et nasjonalt 
beslutningsgrunnlag i fred, sikkerhetspolitisk krise og i væpnet konflikt. Oppgavene stiller 
høye krav til norsk militærmakt. For at Forsvaret skal være i stand til å løse disse på en 
troverdig måte, må sektorens samlede kapasiteter i alle domener virke sammen nasjonalt, 
innenfor rammen av totalforsvaret, samt i en alliert, fellesoperativ ramme. Denne 
fellesoperative ambisjonen ligger også til grunn for landmaktens videre utvikling. Behovet 
for felleskapasiteter i nasjonale og allierte operasjoner vil trolig fortsette å øke. 
Fellesoperativ innsats setter høye krav til landmaktens evne til å operere sammen med og 
utnytte sjø- og luftkapasiteter, samt cyber- og etterretningskapasiteter og øvrige 
felleskapasiteter.» 

Excerpt: «Helhetlig utvikling av landmakten - Landmakten må kunne gjennomføre 
taktiske samvirkeoperasjoner og samtidig gjennomføre territorielle operasjoner i hele 
konfliktspekteret. Det innebærer også å kunne støtte politiet og andre sivile 
beredskapsetater for å bidra til håndteringen av aktuelle hendelser og trusler, selv om det 
ikke er dimensjonerende for strukturen. Landmakten må kunne ivareta nasjonale oppgaver 
samtidig med bidrag til NATO og internasjonal innsats. Til slutt, og helt avgjørende for et 
troverdig forsvar, må landmakten kunne bidra til å understøtte alliert tilstedeværelse og 
mottak og kunne gjennomføre kampoperasjoner sammen med allierte.»


