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Bakgrunn : 
 
Heimevernet – HV ble oppretta i 1946, med utgangspunkt i Hjemmefronten. Besto fram til 
2004 av 83 000 soldater og offiserer, ble da redusert til 45 000 gjennom den såkalte 
”Kvalitetsreformen”. HV har en egen innsatsstyrke, HV – 016, på ca. 3500 soldater, som er 
den ”spisse” og best utstyrte avdelingen i HV. Disse skal etter planen øve 15-20 dager i året, 
og ha som oppgave å bl.a. beskytte viktige samfunnsinstallasjoner, bygninger og infrastruk-
tur ved f. eks. terroranslag.  
HV skal ellers som en del av det norske Forsvaret beskytte mennesker og det sivile samfunn 
ellers, samt bistå de sivile myndigheter ved behov.  
 
HVs skole- og kompetansesenter (HVSKS) i Dovre kommune har i mer enn 60 år utdanna 
befal til HV i et omfang av 1300 – 1700 / år. Har ellers en del spesialfunksjoner for Forsvaret, 
og har vært sentral i den omstillingsprosessen som har foregått de siste åra.  
 
I si innstilling har Forsvarssjefen foreslått å redusere antall distrikter fra 11 til 7, og en 
ytterligere nedbemanning til en styrke på 30 000.  Det vil bety at HV-05 i Elverum blir lagt 
ned, og at Oppland og Hedmark blir underlagt Oslo-regionen. 
I tillegg blir det foreslått å flytte HVSKS fra Dombås til Elverum, noe som er kalkulert til en 
kostnad på 120 mkr.  
 
Nord-Fron AP peker på at HV er et svært viktig bidrag i kriser som truer samfunns-
sikkerheten, ved naturkatastrofer og ved behov for å sikre og beskytte viktige sivile 
institusjoner og anlegg i hele landet. Dette er spesielt viktig i Distrikts-Norge, der andre 
beredskapsressurser er mindre tilgjengelig. HV er i tillegg et svært viktig bindeledd mellom 
Forsvaret og det sivile samfunn, og gir Forsvaret troverdighet og legitimitet.  
NFAP mener videre at  å flytte HVSKS fra Dovre til Elverum vil være både forsvarspolitisk, 
distriktspolitisk og samfunnsøkonomisk uforsvarlig.  
NFAP mener derfor at dagens styrketall på 45 000 må videreføres, at HV-05 må 
opprettholdes på Elverum og at HVs skole- og kompetansesenter fortsatt må være på 
Dombås.          


