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Statsbudsjett 2015 - Innspill og merknader til Forsvarsbudsjettet 2015  
 
NTL er påmeldt høring i Forsvars- og utenrikskomiteen vedr det videre arbeidet med 
Statsbudsjett 2015.  Vi ønsker å ta opp følgende saker: 
 
 
Kap. 4710 Forsvarsbygg – avvikling av 364 renholdsstillinger 
 
NTL ser at regjeringens beslutning om å avvikle 364 renholdsstillinger spredt over hele landet, 
forbigås i stillhet i budsjettet 2015.  
 
Forsvarsbyggs renholdstjenester skal nå utføres av private firma, og mange av Forsvarsbyggs 
trofaste, godt voksne renholdere ligger søvnløse med en usikker framtid og tapte 
pensjonsordninger. Å gå av med AFP blir ikke lenger en mulighet, tjenestepensjonene er 
forringet med 25 % og ventelønnsordninger varsles kuttet.  
 
Beslutningen begrunnes med at det vil være store innsparinger med å privatisere renholdet i 
Forsvaret. Som grunnlag for beslutningen refereres det til utredningsrapport om renhold 
(oversendt Forsvarsdepartementet februar 2014). Rapporten konkluderer med at økonomiske 
betraktninger er høyst usikre, og anbefaler å benchmarke for å finne korrekte svar. 
 
I rapporten sammenlignes prisen Forsvaret betaler til Forsvarsbygg med netto tilbudspris fra 
firma som leverer renhold til Forsvarsbygg i dag. Det er for Forsvarsbyggs del medregnet andel 
av absolutt alle kostnader som kan knyttes til renhold som fordeles pr ansatt. Dette inkluderer  
staber, konsernledelse, IKT, fellestjenester, innkjøp, fagkompetanse, system osv. Ingen slike 
kostnader er tillagt den prisen det sammenlignes med fra firma. De fleste av disse kostnadene 
blir ikke borte fra Forsvarsbygg om renhold blir borte, og sammenlikningen framstår dermed 
som misvisende.  
 
Forsvaret må nå bygge opp en ikke ubetydelig administrasjon for å ivareta sin rolle med 
kontrahering, kontroll, faglig oppfølging, økonomi, nye IT systemer, osv. 
 
Renhold i FB har gått med et stort overskudd hvert år. I 2013 var dette overskuddet på  
kr 18 260 717,98. Overskuddet på renhold overføres internt i det vesentligste til vedlikehold. 
Dette er i realiteten en vedlikeholdskostnad som føres som en renholdskostnad. Forsvaret 
betaler for renhold og får vedlikehold. NTL mener det er usikkert om dette er med i vurderingen 
som er gjort.  
 



 

NTL frykter at man her har tatt en svakt fundert ideologisk beslutning, som rammer 
sikkerhetsklarerte, dyktige og engasjerte renholdere spredt rundt i landet.  
 
Det er varslet at ingen deler av støttetjenestene i Forsvaret er unntatt vurdering om 
konkurranseutsetting.  Budsjettet inneholder ingen føringer eller drøftinger om prosess for 
ytterligere konkurranseutsetting, og fører derfor til en stor usikkerhet i Forsvaret blant NTLs 
medlemmer.   
 

- Eiendommer, bygg og anlegg  
Allmenn verneplikt krever store investeringer i Forsvarets forlegninger. Likedan vil økningen av 
antall avdelinger med vervet personell kreve utvidelse av tilfredsstillende kvarterer. De 
foreslåtte tildelinger dekker ikke disse behovene. I tillegg er det også et betydelig 
vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygninger. 
 
Kap 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon(FLO) 
Budsjettforslaget legger til grunn at FLOs produksjon skal videreføres på samme nivå.  Det forutsettes 
at organisasjonen i budsjettperioden skal effektivisere driften med 100 mill. kroner, og budsjett for 
2015 er kuttet med 90 mill. kroner.  NTL frykter at kuttene vil svekke FLOs evne til å gi en god 
operativ logistikk. 
 
Kap 1734 Heimevern 
Regjeringen fortsetter styrkingen av Heimevernet.  Budsjettet forutsetter både innfasing av nytt 
materiell sammen med styrking av kompetanse og trening av befalsgrader. Heimevernet er en meget 
kosteffektiv organisasjon, med har nå en for liten administrasjon i forhold til ambisjonene med å øke 
aktiviteten. 
 
Kap. 1731 Hæren 
Budsjettet viderefører mulighet for innfasing av nytt materiell til våre soldater, og finansierer 
oppbygging av panserbataljonen som en profesjonell avdeling.  Budsjettet løser ikke problemene 
med for lite personell, noe som gir manglende dybde og utholdenhet.  
 
Kap 1732 Sjøforsvaret 
Sjøforsvaret har i dag problemer med å stille tilstrekkelig kompetent personell til å bemanne fartøy, 
spesielt innen fregattvåpenet.  Budsjettet adresserer ikke denne problemstillingen. 
 
Kap 1731 Luftforsvaret 
Kjøp av en ny generasjon jagerfly er i de neste årene den største utgiftsposten på budsjettet.  NTL er 
glade for at kostnaden tas utenfor det ordinære drifts- og investeringsbudsjettet.  Det er imidlertid ikke 
avsatt nok penger til å øke flytiden, som nå er på et kritisk nivå.  
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