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FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - HØRINGSUTTALE FRA 
RAUMA KOMMUNE 

Det vises t i l "Forsvarssjefens fagmilitære råd" overlevert forsvarsministeren 24. november 
2011 og som forsvarsdepartementet har besluttet å sende ut på høring, j f . brev av 29.11.2011. 

Rauma kommunestyre har i møte 13. desember 2011 vedtatt følgende enstemmige 
høringsuttale: 

Møre og Fjordane HV-distrikt 11 må opprettholdes. 

1. Rauma kommune er svært uenig i Forsvarssjefens forslag om å avvikle Møre og Fjordane 
heimevernsdistrikt 11 (HV 11). Heimevernet er en svært viktig del av totalforsvaret i 
utvidet betydning og har forskjellige roller i ulike situasjoner. 

2. Støtte og bistand t i l det sivile samfunn er en viktig del, j f . § 13 i lov om Heimevernet. 
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har kanskje Norges mest utfordrende topografi. 
Høye f je l l og dype fjorder byr på t i l dels svært utfordrende kommunikasjon og tilsvarende 
utsatt infrastruktur. Samtidig inneholder landsdelen en rekke objekter av stor strategisk 
betydning for landet, blant annet knyttet t i l energiproduksjon. I tillegg ligger avgjørende 
deler av nasjonens eksportindustri i landsdelen med tilsvarende behov for vern 
av mennesker, eiendom og transportårer. Topografien gir videre fare for ras, skred og 
andre naturkatastrofer med potensial for enorme ødeleggelser en rekke steder, f. eks. 
Åkneset i Stranda kommune og Mannen i Rauma kommune. Det er her viktig å ha rask 
tilgang på personell med god lokalkunnskap og med brei erfaring fra forskjellige deler av 

3. Sikring av sentrale objekt er en annen viktig funksjon forsvarsmessig sett. Her har vi flere 
svært viktige anlegg i distriktet sitt område, både nasjonalt og internasjonalt sett. For bare 
å nevne noen, Nyhamna med Ormen Lange, Aure med Tjeldbergodden samt flere store 
elforsyningsknutepunkt. 
Videre har Rauma anløp av over femti turistskip hver sommer med over 90.000 
passasjerer og mannskap og fare for ulykker av forskjellig art. Disse kan få enorme 
konsekvenser. Raumabanen er også sårbar for ulykker hvor hurtig tilstedeværelse av 
redningspersonell er viktig. 

samfunnet. 
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4. Med bakgrunn i dette er Heimevernet umåtelig viktig for oss her i området. Det vil derfor 
ikke være riktig å splitte Heimevernet sin ledelse av landsdelen mellom Trondheim og 
Bergen. Det vil bli for stor avstand t i l den strategiske ledelsen. Lokal kunnskap og 
tilstedeværelse v i l være avgjørende for at Heimevernet skal kunne løse oppdrag både i krig 
og kriser, ikke minst fordi kommunikasjonen i landsdelen er så krevende og sårbar. HV 11 
er et stort og komplisert distrikt med 17 områdesjefer, og reisetid på 11 timer fra sør t i l 
nord. Samtidig skal distriktet samhandle med to fylkesmenn, tre politimestere og 54 
kommuner. Det er ikke noe som skulle tilsi at et enda større HV-distrikt vi l innebære en 
styrking av kapasiteten i denne delen av landet. 

5. Rauma kommune vi l derfor på det sterkeste fraråde at Møre og Fjordane heimeverns
distrikt 11 blir avviklet. Det må opprettholdes med egen ledelse og de mannskapsstyrker 
de har i dag. 
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