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FORSVARET FRAMOVER 

GENERELT 

Etter den kalde krigen, gjennom de siste 15-20 årene har forsvaret beveget seg fra å være et 

mobiliserbart invasjonsforsvar til å være et uttrykningsklart innsatsforsvar. 

Dette ligger også til grunn for Forsvarssjefens anbefaling videre. 

Hedmark Arbeiderparti støtter dette som grunnlag for forsvarets videre virksomhet. 

Hedmark Arbeiderparti vil understreke viktigheten av den nasjonale rollen forsvaret har i det å 

ivareta stabilitet, sikre norsk suverenitet og norske interesser på en betryggende måte. I den 

sammenheng er det viktig at det framtidige forsvar balanserer deltakelse og bidrag i internasjonale 

oppdrag med det å ivareta oppgaver og sikkerhet hjemme. 

Hedmark Arbeiderparti ser på infasing av nye kampfly F 35 (Joint Strike) som en viktig investering i 

framtidig sikkerhet, ikke minst i forhold til den rolle disse flyene er tiltenkt i forhold til overvåking og 

etterretning. 

Partiet støtter at verneplikt for gutter og sesjonsplikt for jenter støttes videreført. 

 

Heimevernet (HV) 

Heimevernet utgjør en viktig del av det norske forsvar, gjennom den beskyttelse HV skal gi både 

befolkningen og landets infrastruktur.  HV skal dekke hele landet, ha nødvendig lokalkunnskap og 

være et viktig bindeledd også i det sivil-militære samarbeid.  HV utgjør i dag en viktig og synlig del av 

det norske forsvaret etter at Hæren er redusert gjennom de siste årene. Heimevernet vil spille en 

viktig rolle både vedi en “militær-situasjon”,  i sivile katastrofe og trusselsituasjoner.  

Hedmark Arbeiderparti mener at den store reduksjonen i HV-styrken som Forsvarssjefen foreslår ikke 

er forenlig med det å ivareta nasjonal sikkerhet på en betryggende måte i hele landet. De viktige 

oppgaver HV har i sivile katastrofesituasjoner og den rolle de har inn mot det sivile samfunn forøvrig 

blir også svekket med en slik reduksjon. 

Vi ønsker å opprettholde dagens nivå både hva gjelder antall personell (45.000) og den 

distriktsstruktur som ligger til grunn.  HV 05 foreslås derfor videreført med sete på Terningmoen i 

Elverum. 

 

FORSVARSFYLKE HEDMARK 

Hedmark Arbeiderparti ser det som naturlig og som en god løsning med den satsingen på Østerdal 

Garnison som er bebudet framover med både betydelig aktivitet i Rena Leir og Terningmoen.  

Hedmark Arbeiderparti mener dette er tuftet på gode fagmilitære vurderinger, god ressursutnyttelse 

i forhold til den militære infrastruktur som er bygget opp her, spesielt i Rena Leir og de gode  
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erfaringer en har med sivilt-militært samarbeid i regionen. Det vil også ligge videre 

utviklingsmuligheter i det arbeidet Høgskolen i Hedmark gjør, blant annet i forhold til sivilt beredskap 

og beredskapsutdanning. 

Hedmark Arbeiderparti mener at Forsvarssjefen også burde ha vurdert flytting av Krigsskolen til 

Østerdal Garnison. Dette, både i forhold til den gode infrastruktur hva gjelder militæranlegg som er 

bygget opp der og de gode øvingsmulighetene som foreligger. Videre ville nærheten til de 

avdelingene som er lokalisert i Østerdal Garnison også ha bydd på muligheter. Med den veksten som 

kommer i forhold til antall innbyggere og nye arbeidsplasser i Oslo-området, vil dagens Linderud Leir 

kunne benyttes til andre formål. 

Det er gode skyte- og øvingsmuligheter knyttet til Østerdal Garnison med både Rødsmoen, Regionfelt 

Østlandet og skyteøvingsfeltet på Terningmoen. Dette legger forholdene godt tilrette for 

forsvarsaktivitet.  

Det eksisterer et godt samarbeid mellom vertskommunene i Åmot og Elverum med forsvaret og 

forsvarets aktivitet er godt integrert i lokalsamfunnet. Forutsetningene er derfor svært gode for et 

videre nært samarbeid. Dette er viktig for kommunene, men også for forsvaret med sikte på å ha en 

god ramme rundt det å utdanne forsvarspersonell. 

Hedmark Arbeiderparti ser i den forbindelse også positivt på det klare budskapet Forsvarssjefen 

kommer med om å legge til rette for flere boliger til vervet forsvarspersonell knyttet til Østerdal 

Garnison.                                                                                                      

 

 

Hedmark Arbeiderparti 

14/12-2011  

 

 


