
Fylkesråd for næring plan, og miljø, Karin Eriksen (Sp) sitt innlegg under Temasamling med 

Forsvaret - for leverandører ved Garnisonen i Sør-Varanger, 17. november 2022 

Takk til sjef GSV oberstløytnant Michael Rozmara for en informativ og interessant presentasjon av 
Finnmark landforsvar og jegerbataljonen GSV. Det er betryggende å høre at det er stort fokus og 
ønske om å bruke lokale leverandører samtidig som det søkes å bidra til et levende lokalsamfunn.  
 
Det er gledelig å se så mange av regionens små og mellomstore bedrifter her i dag. Det er tydelig at 
Forsvarsmarkedet er av stor interesse. 
  
Fylkeskommunen har mange kryssende felt med Forsvaret, herunder blant annet forsvarets mobilitet 
hviler på fylkesveiene, tilgangen på kompetent personell hviler på våre utdanninger samt leder av 
Forsvarsforum Nord (forum for forsvarskommuner og fylkeskommune). Næringsavdelingen har også 
brukt betydelige virkemidler for å styrke leverandørene i regionen slik at disse kommer i posisjon til å 
ta del i den økte aktiviteten Forsvaret har i vår landsdel.  
 
Fylkeskommunen har over lengre tid jobbet målrettet og aktivt for å styrke samarbeidet med 
Forsvaret. Det er fokus på å styrke lokal og regional verdiskapning gjennom Forsvarets 
tilstedeværelse i Nord med fokus på beredskap og forsyning. Dette gjennom blant annet Prosjekt 
leverandørutvikling Forsvaret, som er i regi av denne temasamlingen. 

Som fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune er jeg og hele 
fylkeskommunen, på lik linje som sjef GSV påpekte innledningsvis, opptatt av at Forsvarets 
tilstedeværelse gir økt verdiskapning og ringvirkninger i våre lokalsamfunn og blant næringsaktørene 
i regionen. Vi ser hittil god uttelling for lokale entreprenører som bygger blant annet boliger, 
renseanlegg, ny kaserne og kvarter i forbindelse med re-etableringen av Finnmark landforsvar. Dette 
kan tyde på at de siste utlysningene treffer lokale næringsaktører, noe som lover godt også for 
framtidige utlysninger.  

Men forsvarsmarkedet er så mye mer enn bare investeringer innen bygg og anlegg, kuler og krutt. 
Mange av bedriftene representert her i dag ønsker mulighet for å kunne delta i forsvarets anbud på 
ramme- og driftsavtaler på ulike områder eller levere varer og tjenester til Forsvarets øvelser og 
alliert trening. Her er potensialet stort for å få med flere små og mellomstore bedrifter i Forsvarets 
leverandørportefølje.  

Vi bor i en region med demografiske utfordringer. Landsdelen opplever en fraflytning som på sikt kan 
påvirke Forsvarets beredskapsevne og representere en sikkerhetspolitisk utfordring. For å imøtegå 
dette, og samtidig bygge forsvarsvilje og – evne, i landsdelen, må vi se ting i sammenheng. 
Demografiske utfordringer og distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk. 
  
Forsvarets tilstedeværelse i Troms og Finnmark er og vil fortsette å være svært viktig, også sett i lys 
av dagens sikkerhetssituasjon og økt beredskapsnivå i Norge. Samarbeid mellom det sivile samfunnet 
og Forsvaret har aldri vært mer relevant. Situasjonen har tvunget frem en mer tydelig tenking rundt 
hvordan det sivile samfunnet kan bidra i totalforsvaret. Et robust næringsliv lokalt er desto viktigere 
sett i sammenheng med de geografiske avstandene og sårbare forsyningslinjer inn i vårt 
kjerneområde her i Finnmark.  
   
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker at Forsvaret er tydelig på sitt behov og at næringslivet er 
offensivt. Videre er det viktig at økt bruk av lokale små og mellomstore bedrifter gjennomsyrer hele 
forsvaret og alle enheter slik det står vedtatt i strategiske føringer. Forsvaret oppfordres til å utnytte 
mulighetsrommet i regelverket for å få enda flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i sin 
leverandørportefølje. Dette er med på å gi flere arbeidsplasser og økt bosetting i en region hvor 



beredskap er av særlig betydning for landets sikkerhet. I tillegg til at dette bidrar til å bremse den 
negative demografiske utviklingen, så har det også en positiv effekt på klima og miljø gjennom 
kortere frakt og forsyningslinjer. 
  
Jeg vil ønske dere lykke til med gjennomføringen av temasamlingen. 
 
 


