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Forsvarsministeren 
Utenriks og Forsvarskomiteen Stortinget 
Mørebenken 
Sogn og Fjordane benken 
Partienes Stortingsgrupper 
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Generalinspektøren for Heimevernet  
Landsrådet for Heimevernet 
Distriktsrådene 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
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Heimevernet – beredskap og trygghet.  
 



 
 
Distriktsrådet HV11 har i møte 03.02.2012 behandlet Forsvarssjefens Fagmilitære Råd (FMR) på de 
delene som omhandler Heimevernet, og har vedtatt følgende uttale.  
 
Distriktet 
Kartet (se vedlegg A ) viser HV11 sitt ansvarsområde som er preget av en høy verdiskapning på 
mange områder, og som er av vesentlig betydning for nasjonen. 
 
Fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane innehar et stort spekter av næringsvirksomheter. 
Distriktsrådet vil spesielt trekke fram gassknutepunktet på Nyhavna, (vedlegg 1 ) forsyningsbasene i 
Florø og Kristiansund, høykompetent verftsindustri og det nasjonale tyngdepunktet for produksjon 
og eksport av sjømat. (vedlegg 2 ) I tillegg har området en betydelig kraftproduksjon og 
linjeoverføringsanlegg som er av regionalt og nasjonalt stor betydning.  
 
HV 11 sitt ansvarsområde er topografisk utfordrende kommunikasjonsmessig, noe som medfører at 
reisetiden innad i fylkene blir lange. Distriktsrådet mener at dette må veie tungt i utformingen av 
Heimevernets fremtidige struktur.   
 

  
Beredskap 
Hendelsene den 22.juli 2011 og under uværet ”Dagmar” viser med tyngde at vi har behov for 
Heimevernet og styrker som er klare til å stille opp raskt og effektivt. 
 
HV-soldatenes grunnleggende militære utdanning i kombinasjon med sivil kompetanse og 
lokalkunnskaper, gjør Hv-soldaten unike i en krisesituasjon. Når telenett, radio og kraftforsyning 
ligger nede, er det kun gode lokalkunnskaper som vet at ett fiske- eller offshorefartøy kan fungere 
som koordineringssenter for en kommune el. Disse fartøyene har alle de fasiliteter som er nødvendig 
for å operere selvstendig både med kommunikasjon, forlegning og losji.  
 
Etter Distriktsrådets mening vil Forsvarssjefens forslag svekke betydningen av lokal kunnskap, og 
øker reaksjonstiden merkbart, noe som vil svekke Heimevernets beredskapsevne under § 13 
oppdrag. 
 
Videre vil Distriktsrådet påpeke at 22. juli 2011 viste at samarbeidet mellom Politiet og Heimevernet 
var for dårlig. Om dette samarbeidet forbedres, vil det styrke Norges beredskap totalt sett. 
 
Trening og kompetanse 
Forsvarssjefen viser manglende forståelse for Distriktsstabenes og områdesjefenes arbeid og 
Heimevernets treninger. Å være selvtrenende er viktig, men områdesjefene er alle sivile, og har kun 
en 7-8 % stilling i Heimevernet. Distriktsstaben vil med sentrale treninger på Setnesmoen og støtte 
ute i områdene, bidra til kompetansehevingen i alle HV områdene.  
 
Det er samarbeidet mellom Distriktsstaben og områdene som har løftet Heimevernet til det nivået vi 
har i dag. Heimevernet er en organisasjon tuftet på verneplikt, men drives også i stor grad på dugnad 
og frivillighet. Distriktsrådet vil tørre påstå at de fleste områdesjefer legger ned en betydelig større 
arbeidsmengde enn det stillingsbrøken skulle tilsi. 
 
Om forslaget som skissert i FMR blir gjennomført vil avstandene mellom staben og områdene bli så 
stor at kontakten forvitrer. Distriktsrådet mener at dette vil måtte gå ut over interessen for å søke 
områdesjefstillingene, noe som vil svekke beredskapen kraftig. 



 
HV skolen på Dombås er viktig for kompetansebyggingen i Heimevernet.  
Distriktsrådet vil påpeke at det i alle tidligere utredninger om å endre status for skolen har vist at 
fortsatt drift på Dombås er mest kostnadseffektivt. 
 
 
Økonomi 

 
Distriktsrådet stiller seg undrende til at det er økonomisk gevinster for Heimevernet/ Forsvaret med 
å legge HV 11 inn under HV 12. Etter vår kunnskap må det opprettes nye stillinger på Værnes. Videre 
må det bygges nye administrasjonsbygninger på Værnes for å huse nødvendig utvidelsen av staben 
der. En må også anta at reiseutgiftene mellom HV11’s teig og Værnes vil øke betydelig. Etter 
Distriktsrådets mening vil dette ikke medføre en kostnadseffektivisering for Heimevernet, heller tvert 
om.  
 
Forsvarssjefens begrunnelse for omorganiseringen er å frigjøre midler til trening. Det samme var 
begrunnelsen da mannskapene ble redusert fra 84 000 til 45 000, uten at dette har gitt Heimevernet 
mer trening.  
 
Distriktsrådet er enig at det må tilføres mer midler til trening og at dette primært må skje med økte 
bevilgninger til Heimevernet. Når det er påpekt vil Distriktsrådet likevel påpeke at det må være 
forbedringspotensial i Forsvarets internfaktureringer som kan frigjøre midler til trening. 
Distriktsrådet er sikre på at ”husleien” HV betaler til Forsvarsbygg ikke gjenspeiler de faktiske 
kostnadene.   
 
Oppsummering 
Distriktsrådet HV 11 vil understreke betydningen av et desentralisert Heimevern med mannskaper 
fordelt over hele landet /teigene. Dette vil være avgjørende for å gi en tilfredsstilende trygghet for 
nasjonens innbyggere. 
 
* Distriktsrådet i HV 11 vil opprettholde dagens struktur med 11 HV distrikter og 45000 

mannskaper. For store distrikter og områder gir ineffektivitet og administrasjon og økt 
reisetid tar tid fra trening 

 
* Distriktsrådet i HV 11 vil opprettholde Distriktsstaben på Setnesmoen, da dette er den beste 

løsningen sett i forhold til geografi, heimevernets operative evne og beredskapen i 
krisesituasjoner. 

 
* Heimevernet må tilføres de midlene som trengs for få trent HV-mannskapene årlig. Disse 

midlene må øremerkes for Heimevernet.  
   
* Distriktsrådet HV 11 slutter seg til Landsrådet for Heimevernets uttale vedrørende FMR.  
 
 

Distriktsrådet HV 11 
Per Devold 

Leder 
 

 


