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Langtidsplan for forsvaret - Uttale fra Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

De foreslåtte endringene innenfor Heimevernets struktur utfordrer selve eksistensgrunnlaget og 

egenarten til Heimevernet. Heimevernets begrunnelse er nettopp at det som militær organisasjon 
skal være bindeleddet mellom Forsvaret og det sivile samfunnet på alle nivå. Heimevernet må 

kunne løse sine oppgaver i fred, krise og krig, i alle deler av Norge og i tett samarbeid med 
sivile aktører. Heimvernet som bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet sikrer 

Forsvarets legitimitet.

Dagens styrketall på 45.000 må videreføres, og Heimevernet må opprettholdes med 11 distrikter
og Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås.

Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås har vært et avgjørende element i 

utviklingen av det norske Heimevernet i denne retningen. Det er avgjørende å opprettholde 
kompetansesenteret på Dombås som en spydspiss i den kvalitetsutviklingen Heimevernet

fortsatt skal gjennomføre. HVSKS  har høyt utdannet og kvalifisert personell, både sivilt og 
militært. Arbeidsstokken er stabil, arbeidsmiljø og samhold er sterkt, og det er lett å rekruttere 

nytt personell.

HVSKS har kapasitet og infrastruktur til å betjene et framtidig elevtall på 1400-1500.
Bygningsmasse og materiell er av svært høy kvalitet, og skolen har tilgang på alle nødvendige

skyte- , øvings- og treningsfelt.

Det er i anbefalingen fra Forsvarssjefen ikke beskrevet verken økonomiske gevinster, mangel på 
infrastruktur eller mangel på måloppnåelse ved HVSKS, noe som er i tråd med alle tidligere 

utredninger. Derimot er det kalkulert med en kostnad på 120 mill. kr ved en flytting, og en 
negativ nåverdi på om lag 70 mill. kr. i et 20-års perspektiv. I disse beregningene legges det til 

grunn som forutsetning at HV-05 blir lagt ned.  Dette er en helt uakseptabel bruk av samfunnets
ressurser.

Heimevernets skole og kompetansesenter er faktisk en suksesshistorie som viser at det er mulig 

å etablere og vedlikeholde en kompetansebedrift utenfor de store befolkningssentra.

En nedleggelse av Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås vil ha omfattende 
negative konsekvenser for Dovre kommune og region Nord-Gudbrandsdal, ved tap av 

arbeidsplasser, redusert kjøp av varer og tjenester, befolkningsnedgang, redusert skatteinngang 
og sterkt svekket kommunal økonomi. 

Det har fra nåværende regjering vært stort fokus på å flytte/etablere statlige arbeidsplasser 

utenfor Oslo-området. Videreføring og videreutvikling av HVSKS på Dombås er i tråd med 
denne regjeringens distriktspolitiske satsing.


