
 

Svar fra partiene   (9 partier har svart pr. 26.aug) 
 
ARBEIDERPARTIET: 
Hei og takk for spørsmål. Nedanfor er svaret frå oss. 
  
Alt godt og beste helsing 
  
Jo 
  
  
Jo Heinum 
Politisk rådgjevar 
Arbeidarpartiet si stortingsgruppe 
Tlf.: 23 31 23 17 / 922 36 959 
  
 
Arbeiderpartiet er for at våre allierte trener og øver i Norge, og vi er for at denne 
aktiviteten skjer i ordnede former og basert på oppdatert avtaleverk. Vi er opptatt av 
å videreføre Norges sikkerhetspolitiske linje: USA har bidratt med 
forsvarsinvesteringer i Norge helt siden vi gikk inn i Nato i 1949, men norsk forsvars- 
og sikkerhetspolitikk er norske myndigheters ansvar. Den oppdaterte avtalen med 
USA som det vises til, skal nå ut på høring før den kommer til behandling i Stortinget. 
Vi vil oppfordre dere til å sende inn egne høringsuttalelser. 
 

 
 
FREMSKRITTSPARTIET 

 
Hei, vi takker for henvendelsen, her kommer svar fra FrP: 
  
Fremskrittspartiet støtter avtalen mellom Norge og USA om amerikansk 
tilstedeværelse i Norge, som ble undertegnet i april i år. 
FrP mener dette ikke strider mot norsk basepolitikk. 
Norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk må hensynta norske behov og interesser, uten å 
bli diktert av naboland eller andre. 
Norsk deltakelse i NATO og et tett forhold til USA er i vår interesse for å sikre fred i 
vår del av verden. At allierte øver og trener i Norge, er fordelaktig for både Norge og 
de allierte. 
  
Med vennlig hilsen 
Ronny Røste 
Fremskrittspartiet 
 
Og   
Per Chr Krogh 
  
Politisk rådgiver 
Fremskrittspartiets stortingsgruppe 
  



 
HØYRE 
 
 Alexander Ibsen Zlatanos 
Aug 25, 13:45 

Hei, 
 
Høyre er sterk tilhenger av tilleggsavtalen SDCA og kommer til å støtte den i Stortinget når den 
behandles til høsten. Avtalen er en oppdatering av, og et tillegg til, avtalene som vi allerede har 
med USA i dag. Avtalen legger bedre til rette for at USA kan støtte Norge og allierte i en krise eller 
krig og er en forutsetning for at USA kan investere i infrastrukturprosjekter i Norge. Dette er viktig 
for Norge, for norsk sikkerhet og for norske interesser. Avtalen endrer ikke på base-, atom- eller 
anløpspolitikken, og avtalen inngås med full norsk suverenitet. 
Beste hilsen, 
Alex 

 

 

 
KRISTELIG FOLKEPARTI 
 

Eilev Hegstad <ehe@krf.no> 
 

  
 
 til ikff@ikff.no, meg 

 
 

Hei,  
 
Viser til henvendelsen under. KrF vil stemme for denne avtalen. NATO-samarbeidet er svært 
viktig for Norge. Det er selvsagt sider ved avtalen som kan problematiseres, men den totale 
situasjonen tilsier at dette er riktig og nødvendig.  
 
Vennlig hilsen, 
Eilev Hegstad 
Valgkamprådgiver KrF 
 

 

MDG 
Hei. 

 

MDG har lenge stilt seg negativ til denne utviklingen, og vedtok i 2016 en uttalelse du kan 

lese her. 

 

I vårt nye program har vi vedtatt at vi vil "Bidra til avspenning i forholdet mellom NATO og 

Russland ved å si nei til utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord og beholde en 

restriktiv basepolitikk 

uten fast utplassering av allierte styrker på norsk territorium i fredstid."  

 

Setter vår utenrikspolitiske talsperson på kopi om hun har noe mer å legge til. 

 

Med vennlig hilsen 
 
Axel Klanderud, valgkamprådgiver 

https://www.mdg.no/resolusjon_mdg_onsker_ikke_at_varnes_blir_en_base_for_amerikanske_marinesoldater


 

PARTIET SENTRUM 
Hei 
Her er svarene fra Partiet Sentrum på spørsmål om amerikanske baser i Norge: 
  
«Partiet Sentrum vil stemme mot avtalen om opprettelse av amerikanske baser i 
Norge, slik som tilleggsavtalen mellom Norge og USA legger opp til. Selv om vi 
mener at Norge skal forbli medlem i NATO mener vi også at lavspenning (spesielt i 
nordområdene) er den primære måten vi kan sørge for Norge sin suverenitet og 
sikkerhet. Vi må ha et Forsvar som evner å håndheve norsk råderett i hele vårt 
territorium til lands og til havs, i samarbeid med våre allierte. Men denne avtalen 
bidrar kun til et sikkerhetsdilemma som medfører uforholdsmessig stor opprustning 
og potensielle konflikter.» 
  
  
Supert om dere kan bekrefte at dere har sett svaret vårt når dere ser det ettersom vi 
ikke svarer fra partimailen dere sendte spørsmålene til. 
  
Vennlig Hilsen 
Magnus Brandt Lågøyr 
Sentralstyremedlem i Unge Sentrum 
Tlf. 90028850 
 

 
 

SV 
Hei,  
 
og takk for henvendelsen deres! Beklager at det har tatt litt tid å svare - og takk for 
tålmodigheten.  
 
Svaret vårt er:  
SV vil stemme imot denne avtalen. Vi er kritiske til denne avtalen som føyer seg inn i et 
mønster av stadig mer og mer permanent amerikansk tilstedeværelse. SV ønsker en politikk 
som balanserer avskrekking og beroligelse. Denne avtalen er et eksempel på det motsatte. Vi 
må bli mye kritiske til hvilken type aktivitet vi tillater på norsk jord.  
 
 
 

 
SV – Sosialistisk Venstreparti 

 
post@sv.no 
+47 21933300 

 
 

 

 
 
 

mailto:post@sv.no


Venstre 
  
Takk for henvendelsen. 
  
Vi er ikke enige i framstillingen deres av at tilleggsavtalen med USA innebærer noen form for 
permanent utplassering av utenlandske styrker på norsk jord. Tvert imot slår avtalen klart fast at 
norsk base-, anløps- og atompolitikk ligger fast. Vi vil ha periodevis trening og øving med 
amerikanske styrker, i tråd med det som har vært norsk politikk i flere tiår, men det legges ikke opp 
til fast stasjonering av styrker. Dette er USA innforstått med.  
  
Vi mener at nøkkelen til norsk sikkerhet er tett samarbeid med våre allierte. Vi vil derfor øke antall 
allierte øvelser i Norge, øke det nordiske forsvarssamarbeidet og bygge ut mottaksinfrastrukturen for 
allierte styrker, slik at vi blir flinkere til å operere sammen. Denne avtalen er avgjørende for et 
fortsatt samarbeid med USA, en av våre viktigste allierte. 
  
Vi er en del av regjeringen som har framforhandlet avtalen og vil selvsagt gi vårt samtykke i 
Stortinget til at avtalen inngås. 
  
Vennlig hilsen 
  
Håvard Sandvik 
  
Håvard Sandvik 
Seniorrådgiver 
Utenriks- og forsvarskomiteen 
Venstres stortingsgruppe 
Mobil: 407 23 458 
  

 
 
RØDT 
  
Hei, 
 
Vi vil stemme mot! Takk for at dere setter et viktig tema på dagsorden. 
Arbeidsprogrammet vårt er veldig tydelig på dette: 
-  Ikke ha noen utenlandske militærbaser og forsvarsinstallasjoner på norsk jord. US 
Marines må trekkes ut fra Værnes og Setermoen. Atomubåter i norske farvann må 
forbys 
 
Rødt har jobba mot militærbaser fra både Storting og lokalt.  
Svarer bare raskt nå, så får dere si ifra om dere vil har utfyllende kommentarer! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Marie Sørhaug 
Leder av internasjonalt utvalg i Rødt 
 
 
Tlf.: 93667426 



 
 


