
Norge trenger  et sterkt Heimevern (HV) i framtida. 
 
Oppland AP mener at Heimevernet (HV) skal spille en viktig rolle i fremtidens forsvar.  Heimevernet 
gikk for få år siden gjennom en stor strukturendring (kvalitetsreformen) der volumet i HV ble sterkt 
redusert fra 83000 til 45000.  
OAP vil ikke godta en ytterligere reduksjon av HV.  
    
Heimevernet skal være en desentralisert, landsdekkende og  identifiserbar del av det norske 

Forsvaret. Som en del av Forsvaret skal Heimevernet beskytte mennesker og viktige 

samfunnsfunksjoner, herunder utføre styrkebeskyttelse, sikre infrastruktur, nøkkelpersonell og 

materiell, i tillegg skal HV støtte det sivile samfunn. Heimevernet skal kunne løse disse oppgavene i 

fred, krise og krig, i alle deler av Norge og i tett samarbeid med sivile aktører. Innsats fra 

Heimevernet vil ofte utgjøre Forsvarets viktigste bidrag i kriser som truer samfunnssikkerheten, som 

ved naturkatastrofer eller behov for omfattende og langvarig sikring av viktige installasjoner. 

Kostnadene ved å opprettholde dagens Heimevern er, også utenfor militærøkonomisk 

sammenheng, helt marginal. Eventuell besparelse i forhold til å opprettholde strukturen ved å 

gjennomføre en delvis reduksjon av styrketallet, vil hverken kunne bidra til å dekke finansieringen 

av andre komponenter i Forsvaret, eller forhindre slike komponenters avvikling. Forsvarsbudsjettet 

er på 38 mrd+, av dette får HV 1,1 mrd i underkant av 3% av budsjettet 

Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) 
 
HVSKS har utdannet befal til Heimevernet i over 60 år i et volum av 1300-1700 elever årlig. 
HVSKS har i tillegg vært ansvarlig for en rekke materiellprosjekter for Heimevernet og 
Forsvaret og er helt sentral i omstillingen av Heimevernet som startet i 2004 og vil være helt 
avgjørende også i neste planperiode.  
 
Denne viktigheten forsterkes ytterligere når ikke alle HV-soldater får trent årlig. Derfor er HV 
avhengig av å utdanne, vedlikeholde og trene sitt befalskorps årlig – en oppgave som HVSKS 
løser på en meget god måte. Kompetansesenteret er tilpasset HV sitt behov og utnytter sin 
kapasitet til fulle. Dette vil også dekke behovet for mer ressurser til kurs og utdanning av 
befal som Forsvarssjefen beskriver i sin anbefaling. 
 
HVSKS har vært utredet i forhold til flytting en rekke ganger, også opp mot Terningmoen. 
Felles for alle utredninger er konklusjonen om at det ikke er økonomisk vinning å hente på 
en slik flytting. HVSKS viser i disse utredningene at de driver meget nøkternt og kosteffektivt 
med gode faglige resultater. Det er heller ikke i denne anbefalingen beskrevet verken 
økonomiske gevinster, mangel på infrastruktur eller mangel på måloppnåelse ved HVSKS.   
HVSKS benytter Forsvarets kompetansesentra der dette er mulig, for å unngå dublerende 
virksomhet. 
 
HVSKS hadde en nøkkelfunksjon i forrige omstillingsperiode og vil ha det igjen. Det er 
avgjørende å ikke bryte opp en velfungerende våpensskole i den omstillingen Heimevernet 
fortsatt skal gjennomføre. Kompetansesenteret har gjennom mange år dokumentert at de 
har hatt en avgjørende rolle i Heimevernets utvikling. 
 



HVSKSs aktivitet med nåværende lokalisering kan videreføres uten investeringer å 
driftkostnadene er lave. Skolen har en kompakt base og gode skyte- og øvingsfelt. 
OAP kan ikke sa at flytting av Heimevernskolen fra Dombås til Elverum, til en kostnad på 120 mill 
kroner, er verken økonomisk eller forsvarspolitisk forsvarlig.   
OAP mener HVs budsjett må økes slik at en kan opprettholde dagens mannskapstall og distrikt – 
samtidig som det må være nok midler til å kunne trene alle mannskaper på en god og formålstjenelig 
måte.   
 
Å flytte heimevernskolen fra Dombås vil ha store negative konsekvenser for lokalsamfunnet og hele 
regionen. Skolen er svært godt integrert i lokalsamfunnet og representerer anslagsvis 150 arbeids-
plasser, til dels viktige kompetansearbeidsplasser som ikke lar seg erstatte i distriktet.  Skolen tilfører 
også kommunen og regionen innbyggere som har en viktig funksjon i det sivile samfunnet, - i 
kulturliv, idrett, politikk og alle typer sosiale aktiviteter.  
Konsekvensene av å flytte Heimevernskolen fra Nord-Gudbrandsdalen vil også på denne bakgrunn 
være entydig negative.  
OAP vil derfor gå sterkt imot at ei slik flytting blir gjennomført.  


