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HEIMEVERNETS FRAMTIDIGE UTVIKLING I MØRE OG ROMSDAL OG SOGN OG FJORDANE
Undertegnede forsvarsrettede organisasjoner har gjennom presse/media merket seg at
forvarssjefen i det fagmilitære rådet ( FMR ) ovenfor forsvarsministeren, vil anbefale en kraftig
reduksjon av Heimevernet, fra dagens 42.000 HV-soldater til 30.000 HV-soldater. Det blir også
foreslått at Møre og Fjordane HV-distrikt 11 legges ned, med den følge at antall HV-soldater i nevnte
distrikt trappes kraftig ned og ledelsen av disse blir lagt til Bergen og Værnes. Det er også grunn til å
tro at det vil bli færre HV-områder som igjen fører til at mere lokal ledelse faller bort.
Heimevernet ble senest i 2006 betydelig omorganisert, der bl.annet HV-avsnittene falt bort. Dette
var et lokalt ledelsesledd med betydelig lokal kunnskap. HV-distriktene 10 og 11 ble slått sammen til
det nye Møre og Fjordane HV-distrikt 11 som omfatter all geografi fra Sognefjorden i sør til Aure og
Smøla i nord. Det sier seg selv at å utføre kommando og ledelse over dette distriktet medfører
betydelige utfordringer. Så sent som i 2011/2012 ble det fremmet forslag om betydelige reduksjoner
på linje med den som nå vurderes foreslått. Dette ble den gang avvist ved politisk behandling.
Når en vet de oppgaver Heimevernet er tildelt gjennom bl. annet Heimevernsloven, er lokal ledelse
og desentraliserte HV-avdelinger meget viktig for å trygge lokalsamfunnet både i fredstid og når krig
truer. Dette vil bli kraftig svekket dersom forsvarssjefens anbefalinger når fram.
Heimevernet er i dag blitt tildelt midler for i overkant av 3 % av forsvarsbudsjettet. Dette er midler
som gir et meget ”billig” forsvar for pengene og som sikrer trygghet i lokalsamfunnene over hele
landet. Spesielt her på Nord-Vestlandet med de naturgitte utfordringer som stadig melder seg er
lokal ledelse med godt utdannede og utrustede avdelinger en spesiell nødvendighet. Gjennom åra
har mange hendelser vist dette. En svekkelse av HV vil også være med å redusere forsvarsviljen, da
Forsvaret blir lite synlig i gjeldende distrikt.
Undertegnede forsvarsrettede organisasjoner vil på det sterkeste oppmode regionale og lokale
politikere å være på vakt og stå imot det eventuelle forslaget om reduksjon av Heimevernet og
nedleggelse av HV-11, dersom dette skulle framkomme. Heimevernet må heller styrkes med mer
midler og lokal ledelse gjeninnføres på linje med den man hadde før 2006. Dette vil gi større trygghet
for våre lokalsamfunn.
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