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Forsvarssjefens fagmilitære råd 

Høringsuttalelse Elverum og Åmot 
kommune 

 

Generelt 

Åmot og Elverum kommune er særdeles opptatt at den vedtatte strukturen blir fullfinansiert, slik at 

man slipper som i forrige langtidsperiode, å starte med en underfinansiert struktur hvor resultatet 

umiddelbart er nye omstruktureringer og overbelastning på personellet. 

Verneplikten 

Verneplikten har vært bærebjelken i vårt forsvar i all tid. Vi er i sterk tvil om mengden av den 

foreslåtte vernepliktsutdannelsen er stor nok og spredt nok geografisk til å ivareta behovet for å fylle 

opp de foreslåtte ”profesjonelle” avdelingen og ikke minst HVs regionale struktur.  

Personell 

Høy aktivitet i internasjonale operasjoner og forholdsvis få soldater og avdelinger til å bemanne disse 

koblet med kravet til ferdigheter og erfaring er med på å stille store krav til spesielt grenaderer og 

avdelingsbefal. Disse har begrenset tjenestetid, noe som fører til at de slutter for tidlig. 

Forsvarskommunene merker klare ulemper med store andeler grenaderer og avdelingsbefal som har 

en usikker hverdag for seg og sin familie. Generalinspektøren for Hæren har tatt til orde for en 

spesialistbefalsordning med mulighet for livslang horisontal karriere. Muligheten for horisontal 

karrierer for denne typen personell er noe vi sterkt støtter. 

Landforsvaret 

Vi vil innledningsvis påpeke viktigheten av at de endringene som er foreslått IKKE må gå på 

bekostning av den strukturen som er foreslått for Landforsvaret, men tilleggsfinansieres.  

Landforsvaret består av Hæren og HV. Dette er i all hovedsak komplementære elementer. FSJ FMR 

skisserer at Hæren skal være i stand til i internasjonale operasjoner, innledningsvis å bidra med 

bataljonsstridsgruppe og deretter en kompanistridsgruppe over tid. Dette er på grensen med hensyn 

til belastning på personellet. Nato anbefaler maksimum 1:4 (tid ute:hjemme). Forsvarskommunene 

merker den store slitasjen spesielt på familiemedlemmer i barnehage, skole og barnevern. 

HV er foreslått redusert med en tredjedel fra 45 000 til 30 000. Ved en slik reduksjon er det naturlig å 

redusere kommandostrukturen, under forutsetning av at kommando og kontrollspennet ikke blir for 



stort mot henholdsvis fylkesmenn, politidistrikt og kommuner. Behovet for beredskap i 

distriktstnorge ble synliggjort i blant annet i forbindelse med stormen i romjula 2011. Det er grunn til 

å tro at en reduksjon av den totale HV styrken i stor grad vil ramme utkant områder. Dette mener vi 

vil svekke den generelle samfunnssikkerhetsberedskapen uakseptabelt mye. Dette sett i lys av 

underfinansiering av Sivilforsvaret som gjør at HV blir brukt der Sivilforsvaret skulle ha vært brukt. 

Kostnadene ved å beholde dagens HV styrke må tilleggsfinansieres og ikke gå på bekostning av andre 

deler av Landforsvaret. 

FSJ FMR fremstår med svært liten eller fraværende kapasitet på utholdenhet. Det må bygges inn en 

kapasitet til over tid å kunne bygge opp en større militær kapasitet dersom den geopolitiske 

situasjonen skulle kreve det.  

HV skolen Dombås 

HV skolen er foreslått flyttet fra Dombås til Terningmoen. Selv om innsparingen i rene penger er 

marginal, er det svært gode grunner for å ”samlokalisere” Hærens og HVs våpenskole. Det vil gi klare 

operative fordeler som følge av; tilgang til klart bedre øving og treningsfasiliteter, bedre samordning 

mellom Hærens og HVs våpenskole, bedre tilgang til kvalifisert personell, innsparing av ressurser i 

form av kortere reisetid og billigere reiser. Dette vil allerede på kort sikt gi merkbare kvalitative 

forbedringer. 

Andre forhold 

Et detasjement helikoptre bør vurderes flyttet til Østerdalen for å øke beredskapen til Forsvarets 

spesialkommando og styrke samtrening med Hærens styrker.  

En tredje rullebane på Gardermoen vil føre til store ulemper for Forsvarets aktivitet på Sessvollmoen. 

Et arbeid med å se på flytting av aktivitet fra Sessvollmoen til ØG og indre Troms bør iverksettes. 

Hærens krigsskole bør vurderes flyttet til Østerdalen Garnison, et av Hærens tyngdepunkt, hvor 

første året i gjennomgående Krigsskole ligger, hvor nærhet til de beste øvings og treningsfasilitetene 

ligger og det akademiske kan samordnes mot Høgskolen i Hedmark som allerede i dag leverer mange 

utdanningspakker til Forsvaret. 

Konklusjon 

Eventuell økning og/eller endring i forhold til FSJ råd må følges med økonomiske ressurser. Hvis 

ikke undergraves strukturen innenfra og operativ kapasitet på avdelinger går ned. 

 


