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HØRING AV RAPPORT - FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD  
 
Fylkesrådets innstilling til vedtak: 
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
 

1. Hedmark fylkeskommune støtter hovedlinjen i forsvarssjefens fagmilitære råd, når vi legger til 

grunn dagens bevilgningsnivå til forsvaret. 

2. Vi vil likevel peke på noen utfordringer som er viktig i Regjeringens videre prosess med 

forsvarssjefens anbefaling: 

a. Verneplikten er en bærebjelke i landforsvaret, og må sikre et tilstrekkelig kvantum og 

kvalitet på landforsvaret. Den foreslåtte profesjonaliseringen av Hæren må understøttes av 

en sterk verneplikt. Dette er også viktig for å sikre et relevant Heimevern. Hvis det er 

grunnlag for en økning på dagens forsvarsbudsjett, vil en opprettholdelse av dagens HV-

styrke på 45 000 soldater være viktig.. 

b. Forsvaret må sikre bedre ivaretakelse av sitt personell, belastningen ved internasjonale 

operasjoner må ned. Avdelingsbefal - og grenaderordningen må endres med mulighet for 

livslang karriere, slik at det blir mer attraktivt å tjenestegjøre i lengre i Forsvaret. 

c. Forsvarets Bell 412 lokalisert på Rygge, bør vurderes flyttet til Østerdalen for bedre 

beredskap for Forsvarets spesialkommando og tettere samarbeid med Hærens operative 

avdelinger. 

d. De kommunene og fylkene hvor forsvaret trekker seg ut må gis nødvendige 

omstillingsordninger. 

 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
 



 

 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
 
Utrykte vedlegg: 

- : RAPPORT - FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD,  
  ligger under arkivsak 11/8069 

 
 
 
 
 
Hamar, 05.01.2012 
 
 
Njål S. Føsker 
fylkesrådsleder 
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Fylkesrådets vedtakskompetanse 
Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 10/11. 
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GENERELT 
Etter den kalde krigen er forsvaret endret fra et mobiliserbart invasjonsforsvar til et uttrykningsklart 
innsatsforsvar. Forsvarssjefens fagmilitære råd legger til grunn en videreføring av dette. Fylkesrådet støtter 
dette som grunnlag for forsvarets videre virksomhet. 
 
Verneplikten har vært bærebjelken i vårt forsvar. Vi er imidlertid i sterk tvil om den foreslåtte 
vernepliktsutdannelsen er stor nok og spredt nok geografisk, til å ivareta behovet til de foreslåtte 
profesjonelle avdelingene og HVs regionale struktur. Fylkesrådet støtter at verneplikt for gutter og 
sesjonsplikt for jenter videreføres. 
 
Fylkesrådet vil understreke viktigheten av den nasjonale rollen forsvaret har for å ivareta stabilitet og sikre 
norsk suverenitet og norske interesser på en betryggende måte. I den sammenheng er det viktig at det 
framtidige forsvaret balanserer deltakelse og bidrag i internasjonale oppdrag med det å ivareta oppgaver og 
sikkerhet hjemme. 
 
Høy aktivitet i internasjonale operasjoner, med store krave til ferdigheter og erfaring og forholdsvis få 
soldater og avdelinger til å bemanne disse, stiller store krav til spesielt grenaderer og avdelingsbefal. Disse har 
begrenset tjenestetid, noe som fører til at de må slutte tidlig. 
Vertskommunene merker klare ulemper når store andeler grenaderer og avdelingsbefal har en usikker 
hverdag for seg og sin familie. Generalinspektøren for Hæren har foreslått en spesialistbefalsordning med 
mulighet for livslang karriere. Vi støtter dette.  
 
Fylkesrådet ser på innfasing 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. 
 
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 i en “militær-situasjon” og i 
sivile katastrofe og trusselsituasjoner. Behovet for den typen beredskap HV representerer er synliggjort både i 
forbindelse med stormen i romjula 2011 og under 22. juli terroren i Oslo og på Utøya. 
 
Fylkesrådet 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.   
 
FORSVARSFYLKE HEDMARK 
Fylkesrådet 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.  Fylkesrådet 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 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. 
 
Siden Forsvarssjefen ikke har vurdert flytting av Krigsskolen til Østerdal Garnison, ber fylkesrådet om at 
Regjeringen gjør en grundig vurdering av en slik flytting. 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 by 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. 
 
Fylkesrådet 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.                                                      
                                                
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. 
 
Hvis regjeringen følger opp FSJ FMR i tråd med anbefalingene, må Regjeringen legge inn avbøtende tiltak til de 
kommunene som rammes av disse endringene. Forsvaret er i utgangspunktet ikke et distriktspolitisk 
virkemiddel, men forsvarets tilstedeværelse er svært viktig for de lokalsamfunnene de er. Derfor må 
storsamfunnet gi de berørte kommuner og fylker en kompensasjon som står i forhold til det Regjeringen 
påfører av ulemper. 
 

 
 
 
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
 
 
 


