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FORSVARSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - UTTALELSE FRA ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 
 
Det vises til vårt brev datert 06.01.2012 der vi opplyste at saken ville bli behandlet av 
fylkesutvalget i møte 31.01.2012.  
 
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Forsvarssjefens fagmilitære råd er innspill til Regjeringens arbeid med ny stortings-
melding (langtidsplan) for Forsvaret.  
Rogaland fylkeskommune mener at fagmilitære hensyn må veie tyngst. 
Fylkesutvalget avgrenser sin uttalelse til dette fagmilitære rådet, til å gjelde spørsmål som 
angår Forsvarets virksomhet i Rogaland.  
 
Fylkesutvalget i Rogaland uttaler:  
.1 Fylkesutvalget viser til at helikoptermiljøet på Sola er ledende i landet på 

vedlikehold og drift av tunge helikoptre. Landets største hovedredningssentral er 
plassert på Sola. Synergi mellom de ulike helikoptermiljøene, nærhet til 
hovedredningssentralen, samt det forhold at Justis- og politidepartementet har valgt 
Sola som base for innføring av nye redningshelikopter, tilsier at ledelsen av 
redningshelikopterskvadronen (330 – skvadronen) fortsatt må ligge på Sola 
flystasjon også etter at nye redningshelikoptre er anskaffet.  

 
.2 Fylkesutvalget i Rogaland støtter Forsvarsjefens forslag om å opprettholde 

Luftforsvarets rekruttskole samlokalisert med marinens rekruttskole ved KNM 
Harald Hårfagre i Madlaleiren.  

 
.3 Fylkesutvalget i Rogaland støtter Forsvarsjefens forslag om å videreføre 

Heimeverndistrikt 08 (HV – 08) i Vatneleiren i Sandnes. I det videre arbeidet med ny 
langtidsplan for forsvarssektoren, må spørsmålet om nedbemanning av 
Heimevernet utredes grundig. I den sammenheng må det legges stor vekt på den 
rollen Heimevernet spiller i lokal- og regionale beredskap i fredstid, ikke minst den 
rollen Heimevernet kan spille når ulykker og naturkatastrofer inntrer.      

 
.4 Formelt er NATO’s Joint Warfare Center (JWC) ikke en del av det norske Forsvaret 

og Forsvarssjefen har derfor ikke reist spørsmål knyttet til dette senteret. Men 
Forsvaret har viktige vertskapsfunksjoner overfor JWC. Fylkesutvalget i Rogaland 



vil derfor understreke at det ikke må treffes disposisjoner innen forsvaret som reiser 
tvil om ønsket og nødvendigheten av å opprettholde JWC lokalisert på Jåttå utenfor 
Stavanger.                    
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