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HV er en militær organisasjon som trener 
og øver sitt personell til - om nødvendig - 
dødelig våpenbruk i en krisesituasjon. 

Da jeg overtok som Generalinspektør for Hei-
mevernet var primæroppdraget fra Forsvars-
sjefen definert: å levere et militært ledelses-
apparat og avdelinger som er i stand til å løse 
pålagte oppdrag i krise og krig. 

Dagens og fremtidens trusselbilde er uforut-
sigbart. Derfor må vi være forberedt på det 
verste. Det mest usannsynlige kan plutselig 
bli sannsynlig. Det har vi erfart både historisk 
og i nær fortid. Heimevernets lokale knyt-
ning til vakt og sikring av vitale objekter over 
hele landet medfører stor sannsynlighet for 
at HV møter en ukjent trussel først. Vi skal 
derfor bruke all vår energi på å videreutvikle 
grunnleggende militære ferdigheter gjen-
nom gode treninger. Treningens lengde og 

frekvens er også elementer i dette.  Mange av 
våre oppdrag ligger i kystsonen, derfor må vi 
ha en god kapasitet også der.

Heimevernet har tilgang på inntil 45 000 
soldater med en differensiert frammøtetid.  
Verneplikten er selve eksistensgrunnlaget for 
denne solide ressursen. Etter 12 måneders 
førstegangstjeneste i forsvarsgrenene over-
føres svært mange av soldatene til HV for å 
fullføre sin verneplikt der. HV-soldatene hen-
tes derfor fra sin daglige sivile tilværelse ved 
innkalling. Denne unike sivil-militære dimen-
sjonen bærer med seg menneskelig moden-
het, forståelse, erfaring og lokalkunnskap 
som sammen med militær kompetanse er 
uvurderlig når komplekse oppdrag skal løses. 
Alt dette er en meget betydelig sikkerhets-
ressurs for nasjonen når behovet oppstår.

Støtte til det sivile samfunnet bygger på den 

militære kapasitet HV har. Vår koordinering 
med sivile myndigheter - og øvrige avde-
linger fra Forsvaret - ligger som ett element 
i HVs territorielle ansvar. Enten det dreier seg 
om ikke-militær assistanse eller i krig. Her sør-
ger Heimevernet for at samarbeidet funge-
rer godt og at kommunikasjonskanalene er 
åpne og gode.

Robuste planverk, kompetente sjefer og 
trente avdelinger med riktige våpen og ut-
styr gir oss et meget godt utgangspunkt ved 
en krise, konflikt eller krig.  HVs organisasjon 
og lokale forankring gir oss en unik evne til 
å reagere målrettet over hele landet. Både 
militært og til støtte ved ikke-militære kriser. 
Denne kombinerte evnen er svært viktig for 
Heimevernet og samfunnet. Den må pleies. 

Nå gleder jeg meg til å bli kjent med sjefene 
og soldatene i hele Heimevernet.

En landsdekkende militær sikkerhetsorganisasjon

Tor Rune Raabye 
Generalmajor 

Generalinspektør for Heimevernet

Generalmajor Tor Rune Raabye
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Forside
Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernet 
sikret den brannskadde «Britannia Seaways» 
sin ankomst til Bergen med det tunge 
hærmateriellet i forbindelse med øvelse Vest-
landet. Foto: Håvard Solem

Bakside
Norges nordligste innsatsstyrke Ida og Lyra 
trente i oktober. Foto: Mattis Wennemo
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50 000
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22 41 60 41

Trykk
07 gruppen
Bladet ble sendt til trykk 29. november
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Heimevernet «rullet ut den røde løperen» 
for Hæren da de inntok Bergen for øvelse 
Vestlandet. 

Uten dyktige områdesjefer ville ikke Hei-
mevernet virke, og fått løst sine oppdrag. 

Erfaringen  og kompetansen veteraner 
tar med seg inn i Heimevernet er en 
viktig ressurs.

Innsatsstyrken har hatt HK 416 i flere år, 
nå venter områdestrukturen på våpnet.

Øvelse Vestlandet.
Foto: Håvard Solem

 De viktige områdesjefene.
Illustrasjon: Tore Ellingsen

Veteraner.
Foto: Arkivfoto FMS

HK 416.
Foto: Tore Ellingsen
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Lagførerrollen i sentrum
«Lagførerkurs gevær» går over ti dager og har som 
mål å sette kurselevene i stand til å tjenestegjøre som 
lagførere i Heimevernet, samt å kvalifisere elevene for 
grunnkurs ledelse.
Tekst og foto: Mattis Wennemo

Ved gjennomført lagførerkurs, grunnkurs  
ledelse, personlig egnethet samt en stilling 
som hjemler befalsgrad, har man alt man 
trenger for å bli befal i Heimevernet. 

Sivil overføringsverdi
Eivind Mølmen fra innsatsstyrke Grebe har 
gjennomført lagførerkurset.

– Kurset er hektisk, men jeg har fått utrolig 
stort utbytte av det. Jeg føler meg helt klart 
mer rustet til å bli lagfører.

– Opplæringen består av både teoretisk og 
praktisk læring. Vi legger vekt på at noe av 
det vi underviser i har sivil overføringsverdi, 
forklarer kursoffiser og sjef for innsatsstyrke 
Grebe, Roar Solberg.

Mølmen jobber til daglig innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrien, og han kan se for seg at 
han kan bruke det han lært på kurset sivilt.

Hever det stridstekniske
– Lagførerkurset arrangeres av HV-distriktet. 
Deltagerne er fra både områdestrukturen og 
innsatsstyrken, forklarer Solberg.

– Å sette personell fra innsatsstyrken og om-
rådestrukturen sammen er et bevisst valg, da 
innsatsstyrkesoldatene har mer trening og 
bidrar til å heve det stridstekniske nivået, leg-
ger Solberg til.

Dør på rot?
– Det er en utfordring å få folk på kurs i Hei-
mevernet. Heimevernet dør på rot om vi ikke 
får soldater på kurs, og får utdannet gode 
befal. Vi iverksetter nå tiltak ved distriktet for 
å gjøre kursene bedre kjent, dette i form av 
informasjon om kursene til områdesjefer, fast-
sette kursene tidlig og vi setter viktigheten av 
kurs på agendaen, sier kursoffiseren.

På kurset som fant sted fra 15. oktober til 25. 
oktober var det 45 påmeldte. Kun 32 møtte.

– Det er ikke alltid soldatene kommer på kur-
set frivillig, noen ganger blir de beordret inn. 
Men ofte blir disse de mest ivrige elevene. Jeg 
opplever at de aller fleste som har tatt kurs hos 
oss, er gode ambassadører for kursene i etter-
tid.

Avveksling fra kontoret
– Jeg skal på grunnkurs lederskap i november, 
etter det vil jeg være kvalifisert til lagførerrol-
len, sier Mølmen, og legger til: – For meg er 
det gull å få litt grønnfarge i ansiktet igjen. 
Patruljeoppdrag er favoritten, og det er deilig 
med litt avveksling fra kontoret.

Antall «lagførerkurs gevær» som blir avholdt 
varierer fra distrikt til distrikt, men kursene har 
samme retningslinjer å forholde seg til. Om 
du ønsker å delta på kurs, kan du kontakte din 
områdesjef eller kontakte distriktets kurskon-
tor direkte.

Navn: Kristoffer Baklien
Alder: 25
Grad: Menig i Grebe 
Bosted: Toten

Hva syntes du om kurset?
– Det er lærerikt, og det er gøy med ut-
fordringer. Jeg føler meg uten tvil bedre rustet 
til en eventuell lagførerrolle.

Hva var din motivasjon for å ta kurset?
– Etter et push fra min troppssjef bestemte 
jeg meg for å ta kurset. Jeg var nysgjerrig på 
hva kurset inneholdt og ønsket å videreut-
vikle min kompetanse.

Kommer du til å ta flere kurs?
– Ja, jeg er jo bare 25 år. Forhåpentligvis har 
jeg en lang fremtid i Heimevernet. 

Navn: Per Ivar Stubbrud
Alder: 34 år
Grad: Korporal, tilhører områdestrukturen
Bosted: Dovre

Hva syntes du om kurset?
– Interessant, vi har fått prøvd oss på mye 
forskjellig. Jeg liker vekslingen mellom teori 
og praktisk læring.

Hva var din motivasjon for å ta kurset?
– Jeg var beordret inn, men bestemte meg for 
å ha en positiv holdning til kurset. 

Kommer du til å ta flere kurs? 
– Ja, skal ha kurs senere i grunnkurs lederskap. 
Ser frem til å en dag bli sersjant og lagfører.

Navn: Marius Årvold Johansen
Alder: 20 år
Grad: Menig i Grebe
Bosted: Biri

Hva syntes du om kurset?
– Svært solid. Det har vært intenst med 
lange dager og mye tjeneste, men det er høy 
kvalitet på det vi har gått igjennom.

Hva var din motivasjon for å ta kurset?
– Jeg ønsker meg en stilling som lagfører. 
Da er dette kurset en del av kravene. Jeg ble 
spurt om å delta, og var da positiv.

Kommer du til å ta flere kurs? 
– Hvis det kommer opp, vil jeg vurdere det 
ganske sterkt. 

Eivind Mølmen fra innsatsstyrke Grebe, HV-05.
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Ny sjef for Heimevernet
- HV-operasjoner skal bygge på godt lederskap og  
kvalitetstrening, konstaterer den nye general- 
inspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye. 

Torsdag 14. november tok generalmajor Raa-
bye over som sjef for Heimevernet etter gene-
ralmajor Kristin Lund.  Sjefsskiftet fant sted på 
Terningmoen, med 150 gjester. Blant de invi-
terte var generalinspektørene for det svenske 
og danske Heimevernet, Heimevernets dis-
triktssjefer, innsatsstyrkesjefer og daværende 
forsvarssjef Harald Sunde.

- Heimevernet får i dag en meget kompetent 

sjef med omfattende utdanning og tjeneste 
bak seg. Generalmajor Raabye har alle kvalite-
ter som trengs for å fylle stillingen som gene-
ralinspektør for Heimevernet på en god måte, 
sa Sunde under seremonien.

I sin tale til forsamlingen kom det tydelig frem 
at Heimevernets nye generalinspektør ønsker 
å videreutvikle Heimevernets operative evne. 
I tiden fremover skal Raabye gjøre seg bedre 

kjent med Heimevernet, og han har i skrivende 
stund allerede vært på IO- møtet med områ-
desjefer i HV-16.
- Det var inspirerende å møte sjefene og dis-
triktsstaben i HV-16. Jeg orienterte om status 
og hvordan vi skal videreutvikle HV som mi-
litær beredskapsorganisasjon i fred, krise og 
krig. Det er et stort ansvar som hviler på våre 
sjefer når de skal  forberede seg på å lede 
fremtidens kompliserte HV-operasjoner. Jeg 
ser for øvrig at vi må få på plass kommando- 
og kontrollsystemer som setter sjefene i stand 
til å lede våre styrker og samvirke med øvrige 
militære og sivile enheter under oppdragsløs-
ning, sier en engasjert generalinspektør.

STILLINGER
2013 - Generalinspektør for Heimevernet  Generalmajor
2009 - 2013 Nestkommanderende Forsvars staben/Operasjons-avdelingen  Brigader
2007 - 2009 Seksjonssjef Strategisk plan/Forsvarsdepartementet Brigader
2005 - 2006 Kontigentsjef/NCC  Afghanistan  Oberst
2004 - 2005 Seksjonssjef Internasjonale forbindelser/Hærens Transformasjons- og  
 doktrinekommando Oberst
2002 - 2004 Sjef Hans Majestet Kongens Garde Oberstløytnant
2000 - 2002 G-3 Operasjonssjef/6 Divisjon  Oberstløytnant
1998 - 1999 Studieleder Hæravdelingen/Forsvarets stabsskole Major
1996 - 1998 Sjef Befalsskolen for Infanteriet I Nord-Norge Major
1990 - 1996 Stabsoffiser G-3 Distriktskommando Nord-Norge Kaptein/Major
1988 - 1990 Sjef Geværkompani C/3. Bataljon/Brigaden I Nord-Norge Kaptein
1986 - 1988 Sj Taktikkavdelingen Befalsskolen I Sør-Norge Løytnant
1984 - 1986 Troppsjef og nestkommanderende Geværkompani A/3.bataljon/Brigaden I  
 Nord-Norge Løytnant

1981 - 1984 Kadett Krigsskolen
1980 - 1981 Lagfører Geværkompani A/3.bataljon/Brigaden I Nord-Norge Sersjant
1978 - 1979 Gardist, Hans Majestet Kongens Garde

MILITÆR UTDANNING
2010   Royal College of Defense Studies, UK 
2006   NATO Defence College, Roma 
1999 - 2000  United States Marine Corps Command &Staff College,  Master of Mil Science
 Distinguished Graduate 
1997 - 1998  Forsvarets stabsskole II.  Forsvarssjefens Ærespris, Generalinspektøren for  
 Hærens Landoperasjonspris 
1995   Infantry Officer Advanced Course, US Army Infantry School
1992  Hærens stabsskole I
1981 - 1984   Krigsskolen 
1979  Befalsskolen for Infanteriet I Sør-Norge 

Fakta om Tor Rune Raabye Født 04.11.1957 i Andenes, Nord-Norge.

Tekst: Rune Haarstad Foto: Vetle Hallås

Generalmajor Tor Rune Raabye tok over som sjef for Heimevernet i midten av november. HVs innsatsstyrkesjefer var fanebærere.

I alt deltok cirka 3200 soldater fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, 
Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet. 
Øvelsen inkluderte også enheter fra Tyskland, Sveits og Danmark.

ØVELSE 
Vestlandet
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Mens stridsvogner, stormpanservogner, laste-
vogner og annet hærmateriell samt personell 
fra garnisoner i indre Troms og Østerdalen ble 
deployert til lands, til vanns og i luften med, 
sikret Heimevernet viktige objekter – til lands 
og til vanns.

Territoriell tilrettelegging
-Vi hadde «rullet ut den røde løperen» for Hæ-
ren og var allerede godt inne i vår oppdrags-
løsning for å tilrettelegge for at hoveddelen 
av Brigade Nord kunne ankomme Bergen og 
operasjonsområdet tryggest mulig. Vi overvå-
ket og sikret jernbaneknutepunkter, veiakser, 
flyplasser og havner, poengterer oberstløy-

tnant og distriktssjef Magnus Valkner i Bergen-
hus HV-distrikt 09.
I forkant av Hærens operasjoner, hadde HV-09 
i egenskap av territorielt ansvarlig ca 450 kvin-
ner og menn i både område- og i innsatsstyr-
kestrukturen i aksjon på en rekke strategiske 
punkter i og utenfor Bergen sentrum i forkant 
av Brigade Nords deployering.

Viktig øvelse
-Vi holder til i et vilt, vakkert og ikke minst vik-
tig område av Norge, og jeg er glad for at Hæ-
ren har lagt sin øvelse hit, fremhever oberst-
løytnant Valkner.
Han mener det er viktig at landstridskref-

tene opererer i denne type terreng og at alle 
forsvarsgrener samt Heimevernet får trent 
sammen også på Vestlandet. Øvelsen er den 
største i landsdelen på 26 år.

Uvant
Os utrykningsområde hadde oppdraget med 
å sikre flere jernbanestasjoner, Flesland luft-
havn, veistrekninger og landsiden av havne-
anlegg, mens innsatsstyrke Salamander sikret 
sjøsiden.  Områdesjefen for Os, kapteinløyt-
nant Lars Torpe, forteller at dette var første 
gang området øvet inne i Bergen by.
På skinner. –Det er en setting vi ikke er vant 
til, blant annet med mye publikum. Men jeg 

«Vestlandet er vått, vilt,  
vakkert og viktig – her er viktige 

objekter, blant annet olje- og 
gassinstallasjoner som står for 

25 prosent av norsk eksport. 
Men terrenget er krevende 

 å operere i.»
 

MAGNUS VALKNER 
OBERSTLØYTNANT 

SJEF HV-09

«RULLET UT DEN 
RØDE LØPEREN»

De var lett synlige – det være seg på Arna stasjon, i Bergen 
havn, på Flesland og på Bergen stasjon – soldatene i HV-09, 
som under øvelse Vestlandet sørget for at Hæren ikke ble ut-
satt for «fiendtlig» overfall og sabotasje under ankomsten.

synes det gikk bra. Sikringsoppgaven med 
hensyn til mottak av tungt materiell og perso-
nell ved Arna stasjon gikk bokstavelig talt på 
skinner. Der var det noe markørvirksomhet, 
men personene ble innbrakt og tatt hånd om, 
i følge Torpe.

-Det var mye nedbør – selv til Bergen å være – 
hvordan ble det taklet?
-Været skapte ikke problemer for oss. Faktisk 
ikke. Soldatene som var ute i regnet ble selv-
sagt våte, men det ble fyrt godt i teltene slik at 
de ble tørre og varme. Vi hadde også et godt 
samarbeid med objekteiere som Jernbanever-
ket og Bergen havn, slik at vi fikk tilgang til fa-

siliteter under tak i tilknytning til objektene. Vi 
er selvsagt førnøyde med at området fikk nye 
soveposer, som har mye av æren for at solda-
tene hadde det bra under øvelsen, mener om-
rådesjefen, kapteinløytnant Lars Torpe.

Ved en maskingeværstilling i havneområdet 
møtte vi HV-soldatene John Fredrik Hans-
bråthen og Anders Borge, som syntes oppdra-
get var greit.

Samvirke med Hæren
Innsatsstyrke Bjørn West løste oppdrag i hele 
øvelsesområdet, som inkluderte områdene yt-
terst i havgapet vest av Vestlandets hovedstad. 

-Dette er en ny setting for oss å øve med så 
store deler av Hæren rundt oss. Jeg føler der-
med at vi er en del av noe større, sier sersjant 
Anders Stamneshagen, lagfører i en av inn-
satstroppene – med bakgrunn fra HVUB og 
sivil utdanning fra BI.
Bjørn West løste også oppdrag sammen med 
Marinejegerkommandoen. Nestkommande-
rende i Bjørn West, kaptein Roald Carlsen, me-
ner at øvelsen har gitt innsatsstyrken har fått 
en rekke motiverende type oppdrag og sørget 
for å lokalisere, isolere og bekjempe fiendtlig 
personell.
-Utstyret og motivasjonen har vært på topp, 
avslutter kaptein Carlsen.

Tekst: og foto: Håvard Solem

HV-soldatene John Fredrik Hansbråthen og Anders Borge syntes det var greit å øve i Bergen sentrum. -Stedene er kjente og vi vet 
hva som befinner seg rundt de fleste hjørnene.

Sjøheimevernet opererte både i 
skjærgården og i Bergens havneområde 
med KYPer og fartøyer (bildet).

-Ønsk Hæren velkommen til Bergen og Vestlandet med et glis, var oppfordringen fra 
løytnant Ynge Tranøy til sine HV-soldater som sikret Telemark bataljons ankomst.

Sjef Brigade Nord, brigader Odin Johannessen og sjef Bergenhus HV-distrikt 09,  
oberstløytnant Magnus Valkner.
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Et beinbrudd i foten forårsaket av sistnevnte 
aktivitet hindret ham ikke å delta på øvelse.

Strøm, som vanligvis er jegerlagfører når han 
er inne til tjeneste i Bjørn West, hadde gledet 
seg så mye til å delta på Forsvarets  fellesø-
velse FOA IV/ øvelse Vestland at han ikke ville 
gå glipp av den, selv om han humper rundt 
på krykker.

Først er han usikker på om han vil fortelle den 
egentlige grunnen til beinbruddet.
– Det skjedde under sportslig aktivitet, sier 
han.

Men etter en liten tenkepause kommer sann-
heten.
– Nei, det var faktisk et hallingkast med en litt 
uheldig landing, sier han med et smil.

To uker er gått siden den «sportslige aktivite-
ten».

– Da var jeg så klar for øvelse at jeg kontaktet 
troppssjefen og S-1 for å høre om jeg kunne få 
være med likevel, det er jo så bra å være i Bjørn 
West med denne gjengen her at jeg ikke klarte 
å holde meg unna. De ga heldigvis klarsignal. 
Dessuten var jo flybillettene allerede bestilt, 
forteller Strøm.

– Flybilletter?
– Ja, jeg studerer medisin i Trondheim, forteller 
sersjanten.

– Men hva bruker man en jegerlagfører på 
krykker til?
– Jeg hjelper til med alt som ikke krever be-
vegelse, for eksempel sambandsvakt i ko og 
fyringsvakt. Helst skulle jeg vært ute, men det 
har vært nyttig og lærerikt med et innblikk 
i hvordan det jobbes i staben også, forteller 
Strøm, som regner med å kaste krykkene om 
tre uker.

Beinbrudd ingen hindring
– Jeg behersker nok håndgranatkast bedre enn halling-
kast, humrer sersjant Knut Strøm i HV-09s innsatsstyrke 
Bjørn West.
Tekst og foto: Håvard Solem

Etter en heroisk innsats av de 32 personene 
om bord, ble brannen imidlertid slukket og 
skipet ankom Bergen by søndag 17. novem-
ber - heldigvis uten personskader. 

70 000 liter fuel
Der ble det brannskadde fartøyet blant annet 
møtt av soldater fra Bergenhus Heimeverns-
distrikt 09, som sørget for sikring av havneom-
rådet. 

Skipet, eid av rederiet DFDS, hadde 12 solda-
ter, et mannskap på 20 og mye tungt materiell 
tilhørende Brigade Nord om bord - deriblant 
301 kjøretøy (patruljekjøretøy, pansrede per-
sonellkjøretøy, beltevogner, lastevogner og en 
stridsvogn), 50 containere og 30 militære hen-
gere da brannen oppsto. 

Mesteparten av de 70.000 literne med diesel 
brant opp, mens mellom 10 og 15 kjøretøyer 
ble fullstendig utbrente.

Brannen, som oppsto da skipet befant seg vest 
av Florø, ble slukket søndag morgen.

På Bergen havn ble «Britannia Seaways» mot-
tatt av blant andre sjef Forsvarets Operative 
Hovedkvarter, generalløytnant Morten Haga 
Lunde; sjef Brigade Nord, brigader Odin Jo-
hannessen; sjef Kysteskadren, flaggkomman-
dør Nils Andreas Stensønes og sjef Bergenhus 
Heimevernsdistrikt 09, oberstløytnant Magnus 
Valkner. Bergen brannvesen, politiet og rede-
riet var også representert på kaien - sammen 
med ordfører i Bergen, Trude Drevland (H), og 
et stort presseoppbud.

Os utrykningsområde
Sikringen av havnen i forbindelse med fartøy-
ets ankomst var HV-09s ansvar. Os utryknings-
område ble benyttet til sikring av landsiden, 
mens SHV-innsatsstyrke Salamander sikret 
sjøsiden.

Sikret brannskadet lasteskip
Lasteskipet «Britannia Seaways», som fraktet 
hærmateriell sørover, ble utsatt for en dramatisk 
brann under transitten til Bergen. 

brudd

Tekst: og foto: Håvard Solem
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Uten dyktige områdesjefer vil ikke Heimevernet virke. 
Det er områdesjefen som er premissleverandøren for å 
løse tildelte oppdrag og oppgaver.

De aller fleste mener at områdesjefen i Heime-
vernet innehar en sentral rolle. Ja, det er virke-
lig en viktig rolle, men utnytter vi den kompe-
tansen som disse områdesjefene innehar? 

Tidligere, og da mener jeg før heimevernsdis-
triktene fikk territorielt ansvar, var områdesje-
fen under avsnittene ganske så selvstendige. 
Dette kunne nok variere fra distrikt til distrikt, 
men det var stort sett områdesjefene som 
hadde alt lokalt sivilt-militært samarbeid.

Videre planla og gjennomførte områdesjefene 
all trening. Områdene fikk riktignok støtte fra 
distriktene til avlønning og instruktører. Tre-
ningene foregikk lokalt og derfor ble lokale 
fasiliteter benyttet, herunder heimevernshus, 
lokal skytebane eller andre innleide lokaliteter. 
Forlegning var ofte telt og forpleiningen ble 
besørget av kokkelag i området.

Etter at heimevernsdistriktene fikk territorielt 
ansvar i 2002, avsnittene ble nedlagt i 2005 
og forsterkningskommandoene ble oppret-
tet, endret rollen til områdesjefen seg en del. 
Samtidig ble Heimevernet redusert betyde-
lig i volum. I mange heimevernsdistrikter ble 
treningene sentralisert til skyte- og øvingsfelt. 
Distriktet tok seg av mye av det sivil-militære 
samarbeidet.

De operative kravene var ikke tuftet på rask 
reaksjon og Heimevernet hadde god tid til å 
bli klar. Områdene hadde i mange tilfeller ikke 
eget lagret materiell som områdesjefen hadde 
forvaltningsansvaret for. Forsterkningskom-
mandoen tok seg av all trenings- og øvings-
aktivitet. Rollen som områdesjef ble marginali-
sert til ren troppefører. Dette medførte nok en 
del frustrasjon blant områdesjefene, men de 
godtok situasjonen. Ovennevnte beskrivelse 

gjelder nok ikke alle heimevernsdistrikt, men 
er allikevel representativt.

Situasjonen har endret seg og i dag har vi 
andre operative 
krav som krever 
hurtigere reaksjon. 
Forsterkningskom-
mandoene er borte 
og vi fokuserer mer 
på objektsikring. 
Områdesjefen er 
nå ansvarlig for å 
sette seg opp etter 
selvoppsetnings-
prinsippet. Han el-
ler hun får sitt eget 
materiell som han 
eller hun har an-
svar for. Vi er altså 
på mange måter 
tilbake der vi var i 
2003, men med be-
tydelig mer kvalitet. 
Heimevernet er på 
riktig vei!

Mange områdesje-
fer har gjennom-
gått denne fasen og få har sluttet på grunn av 
endringene. Grunnen er vel at områdesjefene 
er meget interessert i sin rolle. Ja, mange har 
dette som sin fritidssyssel og er genuint inter-
essert i Heimevernet. Denne genuine interes-
sen, sammen med sivil og militær utdannelse, 
er en unik kombinasjon. Videre er kontaktfla-
ten områdesjefen får gjennom sitt virke, helt 
avgjørende for Heimevernet. Jeg har gjennom 
mine år i Heimevernet opplevd mange områ-
desjefer som er mer opptatt av Heimevernet 
enn vi som er yrkesmilitære. Jeg pleier å si at 

i Heimevernet kan vi få til det meste. Begrun-
nelsen min er at vi i distriktstabene sammen 
med områdesjefene utgjør en formidabel 
styrke. Vi har kontakter i våre distrikter som vi 

kjenner godt og kan i 
situasjoner mobilisere 
via disse kontaktene, 
nesten hva det skal 
være for å løse et opp-
drag. Områdesjefene 
er som regel gode til å 
improvisere for å løse 
oppdrag. De tenker 
kanskje litt uortodokst 
i forhold til oss yrkes-
militære, men de løser 
oppdraget. Det er også 
noe av styrken med 
Heimevernet. Uten 
dyktige områdesjefer 
vil ikke Heimevernet 
virke. Det er område-
sjefen som er premis-
sen for å løse tildelte 
oppdrag og oppgaver. 

Jeg mener vi må be-
nytte kompetansen 
som mange område-

sjefer innehar, på innrettingen av fremtidens 
heimevern. Altfor ofte er det vi som er fast 
ansatte som bestemmer utviklingen av Hei-
mevernet. Dette gjør vi uten å ta med erfarne 
områdesjefer på råd og uten å benytte dem i 
utviklingsarbeid.

Obersløytnant
Vidar Dahl
Distriktssjef for Telemark og  
Buskerud HV-distrikt 03

Vi må benytte områdesjefens 
kompetanse på innrettingen av 

fremtidens heimevern

OBERSLØYTNANT
VIDAR DAHL

Den viktige områdesjefen
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Hverdagen som områdesjef
Sten-Roger Sandnes (47) er adjunkt og områdesjef i  
Lofoten HV-område, HV-16. Deler av jobben utfører 
han når han handler mat i butikken.

Tekst og foto: Rolf K. Ytterstad

– Området vårt er et av HV-16 sine prioriterte 
områder. Det vil si at vi fremover får trene hvert 
år for å oppnå status beredskapsklar. Det vil 
igjen si at vi skal være så gode at vi skal være i 
stand til å løse en del skarpe oppdrag med en 
ukes trening. 

Planleggingen av en årlig trening (ÅT) begyn-
ner jeg med rett etter det årlige sjefsmøtet i 
HV-16. Der får vi en del rammefaktorer, blant 
annet når vår neste øvelse skal gjennomfø-
res. For oss som bor i Lofoten med mange 
som jobber innenfor primærnæringene, er 
tidspunkt for ÅT helt essensielt. Vestvågøy 
kommune er i min teig, og det er den største 
landbrukskommunen i Nordland fylke. Vi kan 
ikke ha treningen midt i våronna. Ei heller un-
der hysefisket, lofotfisket eller begynnelsen på 
jakta. Vi har veldig godt motiverte folk i områ-
det som vil bidra. Da må vi planlegge slik at de 
kan være med på trening og øving.

Før jul skriver jeg et julebrev til soldater og be-
fal i området, som også sendes til Lofotposten 
og Lofot tidende. En oppsummering av året 
som har gått og hva som skal skje under neste 

års trening. Første helga i januar kaller jeg så 
inn til et befalsmøte som også inneholder en 
sosial del. Det styrker befalsgruppa å kunne 
møtes sosialt utenfor treningene. I år hadde vi 
100 prosent oppmøte fra befalet på vår ÅT, så 
dette fungerer. Min jobb blir å sette sammen 
de gode teamene og ha det overordnede an-
svaret. Befalet får så jobbe med det de er gode 
på.

Når befalsmøtet er ferdig, overtar tropps-
sjefene og nestkommanderende (NK) den 
videre planleggingen. De setter sammen ut-
danningsplanen for ÅT. Samtidig er personel-
loffiseren inne og kanskje omkalfatrer på lags- 
og troppssammensetningen, alt etter hva som 
ikke fungerte og fungerte på forrige øvelse. 

Liaisonoffiseren (LO) må se på hvem vi skal 
samarbeide med på sivil side, samt at vi skal 
ha en plan for å informere blant annet skolene 
her. Vi besøker dem for å fortelle hva som skal 
skje, opplyse om hvorfor det blir en del grønn-
kledde synlige i lokalsamfunnet, og ufarlig-
gjøre treningen for ungene. Kommunene 
kontaktes, rådmenn, ordfører, politi og media. 

Områdestaben må begynne å virke raskt, og 
det gjør de. Jeg er oppriktig stolt av dem og 
jobben de gjør. 

Når treningen så starter, går jeg mye rundt og 
inspiserer og ser at ting fungerer.

Ukentlig får jeg henvendelser som område-
sjef. Enten fra folkene i avdelingen min eller 
distriktet. Enten per e-post, SMS eller i form av 
telefoner. I denne jobben er det sånn at er jeg i 
butikken for å handle mat, er det ofte at det er 
områdesjefsarbeid som gjennomføres mellom 
hyllene hvor jeg treffer mine soldater og befal. 
Det er bra, og slik skal det være, men det er 
ikke alltid like populært hjemme at det kan ta 
veldig lang tid å komme seg ut av butikken. Er 
det en soldat som er forbannet for noe, så må 
jeg samtale med ham, og samtidig forhandle 
meg til forståelse hjemme for at det tar tid å 
komme seg ut av matvarehandelen.

Nå står årsmøtet med de andre områdesjefene 
i distriktet på trappene. Deretter gjenstår det å 
forfatte julebrevet, og sirkelen er sluttet.

Sten-Roger Sandnes har mange hensyn å ta når han skal planlegge årlig trening, våronna og hysefisket er hellig .
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Heimevernet er ingen strandet gammel ubåt ifølge Terje Randem.

Løs oppdraget og ta vare på dine soldater
Til neste år har kaptein Terje Randem (50) vært i Heimevernet i 
30 år, 11 av dem som områdesjef for Horten HV-område, HV-01.

Tekst og foto: Mattis Wennemo

Randem jobber som avdelingsleder hos NAV. 
Områdesjefen føler at kompetansen han har 
fått utviklet gjennom sin karriere i Heimever-
net har hatt stor nytteverdi for hans sivile jobb.
– Jeg tror det sivile samfunnet har mye å lære 
av militære sjefer i forhold til intensjoner og 
hensikter. I tillegg tenker jeg at en viktig ting 
man kan ta med seg fra Forsvaret er det å ta 
avgjørelser når ikke alle faktorer er på bordet, 
sier han.

– Selv er jeg tilhenger av en lederideologi som 
går på relasjoner. Den gamle læresetningen i 
Forsvaret er fortsatt svært god. Løse oppdrag 
og ta vare på dine soldater. Den er også god i 
det sivile, du skal løse oppdraget og ta vare på 
de ansatte, mener Randem.

Ventet på Sovjetunionen
– Min militære karriere startet med hester i 
kløvkompaniet. Da det skulle nedlegges, søkte 
jeg om å bli overført til Heimevernet for 29 år 
siden. Der har jeg hatt ulike roller som tropps-
sjef, lagfører, nestkommanderende og nå om-
rådesjef siden 2003.

Kapteinen husker godt hvordan Heimevernet 
var da han startet, et heimevern som var helt 
annerledes enn det Heimevernet vi har i dag.

– Jeg har vært med så lenge at jeg husker 
sperrestillinger som ble opprettet utenfor Hor-
ten, der vi ventet på Sovjetunionen med en 
stor plan om hvor vi skulle minelegge og hvor 
vi skulle ha gævermenn. 
Det har vært en formidabel utvikling i Heime-
vernet de siste 30 årene. Jeg har sett Heime-
vernet fra den tiden gutta hadde en «klonk» 
på lomma, til det Heimevernet er i dag, der det 
er interesserte mennesker som ønsker å gjøre 
en god jobb.

– Antakelig henger mye av utviklingen 
sammen med en økt forståelse hos soldatene 
om hvorfor vi faktisk er soldater. Hvorfor er vi 
egentlig på øvelse? Hvorfor må jeg komme 
fra jobben for å være soldat i noen dager? 
Det er fordi du skal løse et oppdrag. Og det 
oppdraget må da være fornuftig. I tillegg kan 
Heimevernets utvikling ha med hendelser 
som vi kunne ha vært foruten, som har vist oss 
nødvendigheten av å ha et operativt forsvar, 
forklarer mannen fra Horten lidenskapelig.

– Norge har vært en aktør ute i verden. Det er 
klart at den kunnskapen også tilfaller  Heime-
vernet, noe som er svært positivt. Når kvalite-
ten på treningene øker, øker også motivasjo-
nen til heimevernssoldaten. Jeg vil påstå at 

både kvaliteten på treningene og motivasjo-
nen har økt de siste årene.

Intensjon og kapasitet
Randem mener treningshyppigheten i Hei-
mevernet er for lav. I fremtiden ønsker han et 
heimevern med hyppigere treninger. Samtidig 
er han bekymret for verneplikten.

– Jeg ønsker en fremtid for Heimevernet der 
vi får tilstrekkelig med trening, helst trening en 
uke hvert år. Det er spennende å se hva slags 
kapasitet samfunnet ønsker at vi skal ha. Vi har 
valgt noen politikere, hvor mye kapasitet øn-
sker de?, spør han.

– Verneplikten er bekymringsverdig i forhold 
til Heimevernet, da det er verneplikten som til-
later oss å hente inn soldater. Kaller vi inn færre 
til verneplikt, blir Heimevernets styrkebrønn 
mindre. «Gubb» på bakken trenger man uan-
sett. Det håper jeg politikerne forstår. Hvis vi 
bygger ned kapasitet eller kvalitet, må vi ta de 
konsekvensene dette vil føre til om det kom-
mer en «episode». Intensjoner forandrer seg 
lynraskt, kapasitet bygges ikke opp lynraskt, 
avslutter områdesjefen.

Den første øvelsen
Kenneth Lauritsen (47) ble nylig områdesjef for HV-
14205. På hans første øvelse som sjef hadde han ansvar 
for sikring av Forsvarets operative hovedkvarter.

Tekst: Daniel Holten  Foto: Jamal Hussein

Tekst: Ola K. Christensen  Foto: Håvard Solem

Områdesjef kaptein Kenneth Lauritsen på 
øvelse ved Reitan.

– Dette er første gang jeg har hatt hele områ-
det og alt befal samlet under min ledelse som 
områdesjef, påpeker Lauritsen.

Nye utfordringer
Områdesjefen har allerede god erfaring som 
leder. Tidligere var han nestkommanderende 
i en objektsikringstropp for en sendestasjon i 
Nordvika. Han har i tillegg gått på befalsskolen 
for feltartilleriet samt at han har erfaring som 
stabstroppssjef i HV-område 14205, HV-14.

– Før var jeg stabstroppssjef, og det er mye 
som går igjen som områdesjef. Forskjellen er at 
det er mye mer arbeid både i forkant og etter-
kant av en øvelse, med tanke på forberedelse 
og vurdering. Det er også mer jobb jevnt og 
trutt gjennom året, sier områdesjefen.

God kommunikasjon
– Jeg bestemte meg for å bli områdesjef da 
jeg så at stillingen var ledig. Jeg savnet hei-
mevernsøvelser og folkene som var med. Jeg 
så dette som en gyllen anledning til å komme 
tilbake i en mer utfordrende posisjon, forklarer 
Kenneth.

Kaptein Kenneth Lauritsen er til daglig familie-
far og kommunikasjonsrådgiver i Helse-Nord 
hvor han har jobbet i to år. Som kommuni-
kasjonsrådgiver håper han på å kunne bedre 
kommunikasjon mellom seg selv, befal og sol-
dater i området, slik at det blir bedre organise-
ring og informasjonsflyt.

– Jeg er opptatt av hvordan kommunikasjon 
påvirker de rundt meg, og rundt andre, presi-
serer kapteinen.

DEN VIKTIGE OMRÅDESJEFEN DEN VIKTIGE OMRÅDESJEFENDEN VIKTIGE OMRÅDESJEFENDEN VIKTIGE OMRÅDESJEFENDEN VIKTIGE OMRÅDESJEFENDEN VIKTIGE OMRÅDESJEFENDEN VIKTIGE OMRÅDESJEFENDEN VIKTIGE OMRÅDESJEFEN

Og nettopp høyt og lavt opererte soldatene 
– det være seg på en jernbanestasjon utenfor 
Bergen, på taket av en bygning inne i sentrum, 
på en bro eller ved en mobil veikontrollpost i 
byens havneområde. 
Som et utrykningsområde skal Lars Torpe 
kunne sette inn sine soldater der behovet 
måtte være i Bergen og omegn, og under øv-
else Vestlandet spilte Os en nøkkelrolle med å 
tilrettelegge for Hærens ankomst til Vestlandet 
gjennom å overvåke og sikre vitale objekter og 
viktige veistrekninger.

Bosnia
Født i 1967 i Hardanger, nærmere bestemt 
i Øystese, og oppvokst ved en fjord, var det 
kanskje naturlig at valget falt på kystartilleriet, 
da Lars Torpe skulle avtjene verneplikten. Et-
ter befalsskolen ble det blant annet tjeneste 
på et torpedobatteri og senere Nato-tjeneste 

i Bosnia (SFOR).  Han trådte inn i Heimevernet 
og ble områdesjef i 2003. 46-åringen trives 
særdeles godt i rollen, og mener at det å være 
områdesjef har utviklet seg positivt fra da han 
overtok.

«Stige-tjeneste»
- Heldigvis har jobben dreiet i en mer opera-
tiv retning, mener dataingeniøren, som særlig 
vektlegger to forhold på spørsmålet om hva 
det vil si å være områdesjef.
-Kameratskap og idealisme, spør du meg. -Vi 
blir en godt sammensveiset gjeng, og i områ-
det er det mange dyktige mennesker, som gjør 
at sjefsjobben blir enkel. Under øvelse Vestlan-
det har det derfor blitt mye «stige-tjeneste»; 
det at min jobb stort sett blir å inspisere med 
hendene på ryggen, fordi oppdragene blir løst 
takket være god innsats på alle nivå, forteller 
områdesjefen med et godt glimt i øyet.

-All denne stå-på-viljen hos befal og menige 
gir meg en god indre motivasjon og er gode 
«styrkedråper». Her er mye godt lederskap på 
mange nivå.
 
Unikt
Enn idealismen? –HV er siste rest av «folke-
forsvaret». En viktig forankring av et militært 
forsvar i det sivile samfunnet for å unngå at 
Forsvaret blir et fremmedelement. Og nettopp 
Heimevernet representerer bredden i befolk-
ningen, altså «folk flest», som med sin sivile 
kunnskap og lokale kjennskap løser oppdrag. 
Det er alltid noen som kjenner «noen», som 
gjør at vi eksempelvis får lett tilgang til byg-
ninger og fasiliteter for våre operasjoner. «Ting 
går i orden» - oppdraget løses – HV er i san-
nhet en operativ militær organisasjon!  

Kameratskap og idealisme
Han kunne observeres høyt og lavt, kapteinløytnant 
Lars Torpe, som i egenskap av sjef for Os HV-område 
ledet sine tropper under øvelse Vestlandet. 
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Opprettholder stridsevnen
Saniteten i HV er en styrkemultiplikator som 
leverer livreddende førstehjelp og evakuering 
for å opprettholde stridsevnen.

Målet med saniteten i HV er å øke evnen til opp-
dragsløsning ved å sørge for at sanitet er tilgjen-
gelig der det er behov.
– Sanitetstroppen er en ressurs som brukes til 
å støtte andre avdelinger eller innsatstroppene 
ved behov, sier kaptein Geir Ove Malvik, som 
daglig jobber med sanitetsfaget i Heimeverns-
staben.

Så langt fram som mulig
Tankegangen til Heimevernets sanitet er at av-
delinger som ligger utsatt til eller forventes å 
komme i strid, bør forsterkes med sanitetsstøtte.
– Sanitetsstøtte skal ytes så langt fremme som 
mulig i forhold til det som ansees forsvarlig, po-
engterer kaptein Malvik.
Heimevernets troppekapasiteter kan ikke sees 
på som enkeltstående kapasiteter. Spesialtrop-

pene som sanitet er ressurser som tildeles ut fra 
oppdragets behov.
– Kapasitetene oppdragsorganiseres i forhold 
til de oppdrag som skal løses, forklarer kaptein 
Malvik, og saniteten er et av mange verktøy 
som fungerer som en multiplikator. Sanitetsres-
surser fordeles dit hvor krevende oppdrag skal 
løses.

Opprettholde stridsevnen
Målet med sanitetstjenesten i HV er å forebygge 
sykdommer slik at stridsevnen kan oppretthol-
des. Gi effektiv hjelp til syke og sårede for mest 
mulig å begrense skader og tap av personell, 
samt å forhindre at syke og sårede sinker avde-
lingene og belaster troppenes moral.
Støtten kan være personell, materiell og evaku-
eringsmidler.

– Sanitetspersonell og hjelpeplasser må dispo-
neres mye mer offensivt enn det som tidligere 
var vanlig, for å understøtte avdelingene effek-
tivt og komme til pasientene så tidlig som mu-
lig, poengterer Malvik.

Hjelper andre til å lykkes
Sanitetstroppen består av evakueringslag og 
hjelpeplasslag og vil unntaksvis operere i
troppsforband. Dette kan eksempelvis være i 
forbindelse med en masseskade.
– Hjelpeplasslag er kapasiteter som støtter 
andre avdelinger i forbindelse med oppdrags-
løsning. Det er litt av hovedpoenget med sa-
niteten, vi sørger for at andre enheter kan lyk-
kes med sin oppdragsløsning, forklarer Malvik. 
Både innsatsstyrken og områdestrukturen i HV 
har slike tropper.

Begrenset ressurs
Alle innsatsstyrkene har egne sanitetstropper. 
Forsterkningsstyrkenes sanitetstropper inngår 
normalt i HV-distriktets stabs-/støtteområde. 
Sanitetsressursene er begrenset og det er derfor 
nødvendig med god koordinering. I tillegg har 
HV-distriktet ansvar for oppsetning av liaisonlag 
mot sivile sykehus, disse lagene blir underlagt 
FOH – Patient Evacuation Coordination Center 
eller annen overordnet sanitetsstab. 

– Innsatsen må konsentreres om livreddende 
førstehjelp på skadestedet, hurtig evakuering 
og rask avansert behandling som fører til høye-
re overlevelsesprosent, avslutter kaptein Malvik.

√ HVA GJØR SANITETEN:

Sanitetstroppen i både innsatsstyrken 
og forsterkningsstyrken skal støtte
distriktenes operasjoner med ROLE 1 
(prehospital medisin) gjennom:

• Forebyggende tiltak og hygiene for å  
  forhindre skade/sykdom
• Rutinemessig legesjekk av HV-soldater 
• Behandling av mindre skader
• Førstehjelp på skadested
• TRIAGE (skadesortering) og  
  skadeinnsamling fra et skadested

• Stabiliserende, livreddende behandling  
  og evakuering fra skadested til første   
  medisinske behandlingssted (hjelpep- 
  lass/lege/sykehus)
• Pleie, observasjon og overvåkning  
  (holdekapasitet)
• Kompetanse og utdanning

Hovedkapasiteter
• Evakueringslag
• Hjelpeplasslag
• Liaisonlag til sivile sykehus

Tekst: Rune Haarstad Illustrasjon: Tore Ellingsen

Troppsstab
Har etablert og driver HV- 
distriktets hjelpeplass.

Liaisonlag - sivile sykehus
Etablere og drifte liaisonlag 
på sivilt sykehus. 

Hjelpeplasslag
Et lag har opprettet fremskutt 
hjelpeplass nær skadestedet.

Utrykningslag
gjennomfører stabiliserende livred-
dende behandling ved skadestedet.

Utrykningslag
gjennomfører evakuering fra 
skadested til hjelpeplassen langs vei.
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VETERAN

Veteransatsingen har gitt resultater
Menneskene er Forsvarets viktigste ressurs. Derfor 
er det gledelig at vår nye generasjon med krigere får 
stadig mer anerkjennelse og bedre oppfølging.

«Løs oppdrag – ta vare på dine menn», lærte 
jeg på befalsskolen for 36 år siden. Utsagnet er 
på ingen måte gått ut på dato, selv om kvin-
nene i dag heldigvis er en naturlig del av den 
regla. Mye har likevel skjedd på 36 år. Forståel-
sen for at helse, familie og bolig er avgjørende 
for vår forsvarsevne, er en helt annen i dag.

Forståelsen for Forsvaret er også en helt an-
nen i dag. I en tid hvor stadig færre gjennom-
fører førstegangstjeneste, spiller Forsvarets 
veteraner – og ikke minst Heimevernet – en 
nøkkelrolle i relasjonen mellom Forsvaret og 
samfunnet.

Historien
Mange av Heimevernets soldater og befal er 
veteraner fra internasjonale operasjoner. Siden 
annen verdenskrig har Norge sendt over 100 
000 soldater til innsats i utlandet. Like lenge 
som vi har sendt ut soldater, har vi drevet 
seleksjon av personell, med opptrening og 
oppfølging. Men det vi gjorde før var på ingen 
måte godt nok.
Overgangen fra et fredelig Norge, møtet med 
krigens virkelighet og veien tilbake til Norge 
gjorde det nødvendig å stille mye høyere krav 
til både opptrening og oppfølging av solda-
tene. 
Forsvaret har derfor satset tungt på veteranar-
beid de siste årene. Som avtroppende veteran-
inspektør er det gledelig å se at dette arbeidet 
gir resultater.

Konkrete resultater
Forsvarets åpne dør for veteraner gir råd og 
veiledning til stadig flere. Alle aktivitetene 
og tilbudene vete-
ranorganisasjonene 
står for – som for ek-
sempel veterantreff 
over hele landet 
– finansieres av For-
svarsdepartemen-
tet og Forsvaret.
Utvelgelses- og 
opptreningspro -
sessen er blitt mer 
omfattende. Be-
visstheten rundt 
forebygging og 
oppfølging før, un-
der og etter opera-
sjoner ute i avdelin-
gene er i dag helt 
annerledes enn for 
15 år siden. 

Veien videre
At mye er blitt bed-
re, betyr ikke at vi 
kan si oss fornøyd. 
For Forsvaret blir 
det viktig å spille 
de sivile etatene 
gode, når de fort-
setter det viktige arbeidet med å heve kunn-
skapen om Forsvarets veteraner. Her har hel-

sevesenet gjort en kjempejobb! De har blant 
annet holdt kompetansehevende kurs for over 
2000 nøkkelpersonell og i det sivile helsevese-

net og NAV-systemet.
Forsvaret må også spille 
kommunene gode, slik 
at de kan integreres i 
veteranarbeidet. Vetera-
nene har mye å gi lokalt 
og det er der identiteten 
er sterkest. Jeg håper 
Heimevernets lands-
dekkende organisasjon 
kan bli en viktig del av 
veteranarbeidets lokale 
forankring. 
Våre veteraner har prak-
tisk erfaring fra krevende 
oppdrag under tidspress 
– gjerne i svært kom-
plekse situasjoner, hvor 

man møter vanske-
lige etiske dilemmaer. 
Vi må tenke nytt for å 
utnytte denne kom-
petansen. For dyktige 
HV-soldater og befal er 
det bare fantasien som 
setter begrensninger. 
For eksempel har flere 
organisasjoner sett at 
kompetansen til folk 

med forsvarsbakgrunn er interessant – blant 
annet i forbindelse med frivillig nødhjelpsar-

Jeg håper Heimevernets lands-
dekkende organisasjon kan bli 

en viktig del av  veteran- 
arbeidets lokale  forankring. 

GENERALMAJOR
ROBERT MOOD

ANERKJENNELSE OG RESPEKT
Bæreia veteransenter ved Kongsvinger oppgraderes 
for 74 millioner. Formålet med senteret er å øke livs-
kvaliteten til veteraner.

Tekst og foto: Mattis Wennemo

– Vi har en oppfatning av at veteraner ikke har 
fått den anerkjennelse og respekt de har for-
tjent av samfunnet. Derfor er vi svært opptatt 
av å behandle alle med nettopp anerkjennelse 
og respekt, forklarer John Petter Bachke, sjef 
for veteransenteret.

Bachke forklarer at på selve veteransenteret 
skal det være et friskt og sunt miljø. De driver 
ikke med behandling, men likevel har de et 
bredt nettverk med ekspertise som kan bistå 
veteraner med et ekstra behov for hjelp.

– Rundt fem til ti prosent av alle som har vært 
ute har et ekstra behov for å bli ivaretatt. De 
som trenger hjelp, trenger ofte mye hjelp. Vi 
kan bistå disse menneskene med å navigere 
seg frem i det offentlige helsevesenet.

Omsorgsfulle spark bak
Bæreia tilbyr en rekke ulike aktiviteter, deri-
blant ridning, golf og kanopadling. 

Bachke forklarer at ofte er «omsorgsfulle spark 
bak» en nødvendighet for å få gjestene med 
på aktiviteter. I ettertid er som regel gjestene 
svært fornøyd med aktivitetene og de om-
sorgsfulle sparkene.

Under enkelte aktiviteter ligger det også en 
baktanke, legger han til.

– Noe av det vi skal bidra med, er å sette per-
soner i aktiviteter der de lykkes. Ofte bruker vi 

aktiviteter gjestene vanligvis ikke bedriver for å 
gi dem mestringsfølelsen av å takle noe ukjent.

Veteranen forklarer også at aktivitetene funge-
rer som en plattform der samtaler lett kommer 
i gang.

Sosial arena
– Veteransenteret er det eneste senteret i Nor-
den som er tilrettelagt for veteraner. Altså har 
veteraner en unik mulighet til å komme i kon-
takt med kjente og ukjente veteraner. Det er 
også mulig å ta med familien, sier Bachke stolt. 

Bæreia er vanligvis fullt hver jul. I år vil senteret 
være stengt fra 25. november til 12. februar, da 
senteret skal bygges om.

– Grunnen til at vi holder stengt er fordi hele 
senteret skal oppgraderes, deriblant kjøkkenet. 
Da har vi ikke mulighet til å ha gjester her. Det 
er synd, for julestemningen her er alltid veldig 
god med kanefart, barneglede og utsøkt mat.

Senteret har mulighet til å huse 80 gjester.
– Jeg tror mange setter pris på det sosiale as-
pektet ved å være gjest hos oss. Her har man 
mulighet til å snakke om alt, med mennesker 
som forstår og ønsker å høre. Vi pleier å si at 
det som skjer på Bæreia, blir på Bæreia.

Ønsket er å få veteransenteret ferdig til 8. mai, 
på veterandagen.

John Petter Bachke er sjef for veteransenteret og har selv tjenestegjort i utenlandsoperasjoner.

beid, sist under tyfonen Haiyan på Filippinene 
i november.

Vårt felles ansvar
Veteranene er på mange måter ryggraden i 
Forsvaret, inkludert Heimevernet. Deres erfa-
ring er avgjørende for kvaliteten på hvordan 
vi løser våre oppdrag både hjemme og ute, 
og for hvordan vi lærer opp de som begynner 
i Forsvaret. Veteranene er årsaken til at regje-
ringen trygt kan vurdere en variert verktøy-
kasse til internasjonal innsats, i visshet om at 
aktuelle oppdrag vil bli løst på en god måte, 
både operativt og etisk. Enda viktigere er det 
at regjeringen kan være trygg på at når vi blir 
overrasket her hjemme, fysisk så vel som indi-
rekte, er Forsvarets kapasiteter bedre forberedt 
enn de ellers ville vært.
Veteransatsingen de siste årene kom som en 
erkjennelse av at det vi gjorde før ikke var godt 
nok. I dag vet vi i stor grad hva som fungerer. 
Nå gjelder det å holde det vi lover, uten å ska-
pe urealistiske forventninger. Når alt er sagt, er 
det jo fortsatt slik at vi alle er ansvarlige for selv 
å fylle våre liv med mening, og står ansvarlige 
for våre valg. Dette vet våre veteraner mer om 
enn de fleste.

Generalmajor 
Robert Mood
Forsvarets veteraninspektør
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Fant kjærligheten i Afghanistan
Løytnant Hege Mikalsen Duurhuus (31) fra innsatsstyrke 
Ida og Lyra, tilbrakte seks måneder i byen Meymaneh i 
Afghanistan i 2011.

Tekst: Mattis Wennemo Foto: FMS og privat

– Noe av det som gjorde størst inntrykk på 
meg, var å se barn lide. Jeg husker et lite barn 
som hadde fått splintskader i hodet, det var 
forferdelig å se. Viktigheten av at vi var der 
er noe jeg aldri har satt spørsmålstegn ved. 
Det å hjelpe mennesker som er såret og det 
å videreutvikle kompetansen til de afghanske 
legene er noe jeg vet vil bidra til å gjøre Afg-
hanistan bedre helsemessig, sier radiografen 
alvorlig.

Tilgjengelig hele døgnet
– Flere av mine bekjente hadde vært ute i 
intops, og de anbefalte meg å dra ut. Jeg øn-
sket å oppleve noe nytt og spennende, og 
da Forsvarets sanitet sendte e-post om at de 
behøvde en radiograf, bestemte jeg meg for å 
søke, og fikk stillingen.

– Mamma og pappa var forståelig nok urolige, 
jeg fikk et klart «nei». Søstera mi sa «kjør på, du 
har snakket om det så lenge». Da familien fikk 
vent seg til tanken om at jeg skulle til Afgha-
nistan, opplevde jeg veldig god støtte. Jeg tror 
familiedagen vi hadde på Rena før jeg dro var 
viktig, da familien fikk et innblikk i hva vi egent-
lig skulle holde på med, forklarer Duurhuus.

Løytnanten var den eneste radiografen, noe 
som betydde at hun måtte være tilgjengelig 
hele døgnet.

– Det kunne til tider være slitsomt å gå med 

calling hele tiden, men straks det skjedde noe 
ble jeg gira og klar for å hjelpe. Det er klart at 
dagene der nede var ulike. Enkelte dager var 
det ingen pasienter, man kunne trene og slap-
pe av på soltaket. Andre dager var hektiske.

– Jeg syntes vi ble godt ivaretatt da vi kom 
hjem. Vi mellomlandet i Sverige der vi hadde 
et støtteapparat rundt oss hvis det var noe vi 
trengte hjelp med. Tilbudene til veteraner er 
gode, Bæreia er et godt eksempel, sier hun.

Kjærlighet
Rundt all elendigheten som fant sted i Afgha-
nistan blomstret likevel kjærligheten for Hege. 
Han som i dag er hennes samboer, tjeneste-
gjorde for Norge sammen med henne. De bor 
nå i Elverum.
– Til tider hadde jeg mye fritid. Vi satt ofte ute 
i sofaen foran kasserna og pratet, vi ble bedre 
og bedre kjent, så skjedde det bare, smiler ve-
teranen.

Duurhuus mener at det er positivt å ha en per-
son som står deg nær som har opplevd mye av 
det samme som deg selv.

– Det er helt klart en fordel å ha en samboer 
jeg kan støtte meg på hvis det er noe. Han 
vet hvordan det var der nede, han vet hva jeg 
gjorde og jeg vet hva han gjorde, vi forstår 
hverandre.

Ikke takknemlige nok
Hennes takknemlighet for hvordan det er å 
leve i Norge, har økt etter utenlandsopphol-
det. De lokale sykehusene i Afghanistan man-
glet utstyr, og det utstyret som ble brukt var 
gammelt. I dag jobber Duurhuus på sykehuset 
Innlandet i Elverum.

– Vi har det nesten for godt. Jeg må bare flire 
når mennesker klager på at de må vente en 
halvtime eller betale en egenandel på noen 
hundre kroner. Vi nordmenn er ikke takknem-
lige nok, hevder hun.

Lyser opp ved innkallelse
Duurhuus en ivrig innsatsstyrkesoldat i Ida og 
Lyra, og lyser opp hver gang hun får innkallelse 
til trening i posten. Opprinnelig er løytnanten 
fra Hammerfest i Finnmark.

– Jeg stortrives i Heimevernet. Det er sosialt, 
og det å få en forandring i hverdagen er deilig. 
Jeg føler helt klart en slags tilhørighet til Hei-
mevernet. 

Duurhuus anbefaler alle som tenker på å dra 
ut i intops, å gjøre det. Selv er hun åpen for 
å reise ut enda en gang hvis en radiograf be-
høves.

Hege Mikalsen Duurhuus under opphold-
et i Afghanistan.

 Barn utenfor Mazar-e Sharif i Afghani-
stan.

 Norske soldater i Almar-distriktet, Faryab, Afghanistan.

 MERO i PRT-leiren i Meymaneh, Afghani-
stan.

Livsviktig samarbeid
Det viktigste fenrik Frode Schjenken Jensen lærte i sin 
utenlandstjeneste, var samarbeid.
Tekst: Daniel Holten Foto: Marte Antonsen

Frode er nå troppssjef i HV-område 14205 i 
HV-14, og har tjenestegjort i Libanon, Make-
donia og Bosnia mellom 1997 og 1999. På før-
ste innrykk var han med i et Quick Response 
Force under avdelingen Kompaniets Mobile 
Reserve for den norske FN-bataljonen i Liba-
non (Norbatt). I Makedonia var han lagfører for 
en nyopprettet avdeling i UNPROFOR (United 
Nations Protection Force) og i Bosnia fikk han 
erfaring med å lede et lag i en mekanisert in-
fanteribataljon i SFOR (Stabilisation Force). 

– Jeg føler jeg har gjort en god innsats, men 
jeg føler meg ikke som en skikkelig veteran, 
for da tenker jeg på noen som er mye eldre 
og som har mer erfaring enn meg. Selv har jeg 
ikke hatt behov for noe organisert veteran-
tilbud. Jeg er glad for at Forsvaret og norske 
myndigheter har satt fokus på veteraner, både 
de som fortsatt velger å tjenestegjøre og de 

som trer ut av rekkene. Veteranene er en sterk 
ressurs som må tas vare på, sier han.

Til daglig er Frode manager i bilselskapet Jak-
helln Bil AS i Bodø. Han drar nytte av erfarin-
gene sine fra utlandstjenesten i sitt daglige liv.

– Det viktigste jeg lærte i utenlandstjenesten 
var det å samarbeide med andre. Det å jobbe 
i et skjebnefellesskap, hvor egne prestasjoner 
var viktig for gruppens totale resultat. Gruppen 
er ikke sterkere enn lagets svakeste ledd. Jeg 
fikk erfaring i å utvikle lag og skape gjensidig 
avhengighet – å prestere i et skjebnefelles-
skap er noe en virkelig kjenner på kroppen i 
slike operasjoner. Jeg vokste som person og 
fikk erfaringer som jeg tok med meg hjem og 
kommer til å benytte resten av livet, avslutter 
fenriken.

– Den kompetansen veteraner tilegner seg når 
de er ute i internasjonale oppdrag, er svært 
nyttig for Heimevernet, da veteranene har mer 
erfaring og kompetanse enn hva en soldat 
med kun førstegangstjeneste har. Veteraner 
i Heimevernet er helt klart en ressurs for oss, 
forklarer oberstløytnant Vigdis Osbak, seksjon-
ssjef for personell og organisasjon i Heimev-
ernsstaben.

Heimevernet kan også fungere som en slags 
rekrutteringsbase. Soldatene holder seg op-
pdatert på militære ferdigheter, før de senere 
søker seg ut til internasjonale oppdrag. De har 
da også tilegnet seg nyttig sivil kompetanse. 
8–14 prosent av personell som har tjenesteg-
jort i Afghanistan har en direkte tilknytning til 
Heimevernet. 

– Heimevernet fungerer ofte som den første 
møteplassen med Forsvaret etter utenland-
stjenesten. Det å komme tilbake til et miljø 
som kjenner ditt «språk» og forstår dine op-
plevelser er godt for mange. Er det en ube-
hagelig erfaring man har behov for å snakke 
om, er det antakelig enklere å dele dette med 
militært personell da de lettere kan sette seg 
inn i veteranens situasjon. I tillegg har man en 
fot innenfor Forsvaret, informasjon om tilbud 
for veteraner blir lettere tilgjengelig. Altså kan 
Heimevernet være en svært viktig arena for 
veteraner, avslutter Osbak.

Verdifulle 
veteraner
Veteraner innehar verdi-
full kompetanse som Hei-
mevernet har nytte av.

Tekst: Mattis Wennemo

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort 
i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire 
verdensdeler - i nesten hundre forskjellige operas-
joner.

Deltakelse i internasjonale operasjoner er en 
viktig del av Forsvarets virksomhet. I dag utgjør 
våre veteraner fra internasjonale operasjoner 
ryggraden i det norske Forsvaret. Slik var det ikke 
under den kalde krigen. Norge har likevel en lang 
tradisjon med å sende soldater til fredsbevarende 
og fredsopprettende operasjoner i utlandet. For 
mange er det kanskje ukjent at 100 000 norske 
kvinner og menn har deltatt i internasjonale ope-
rasjoner etter andre verdenskrig.

Frode Schjenken Jensen tjenestegjorde i Libanon, Makedonia og Bosnina i 1997-1999.
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Krigen på fødestua

Overlevering av FN-flagget fra Norbatt XLI til Indbatt 28 november 1998 markerer 

avslutningen på Norbatt's innsats i UNIFIL etter at 41 kontingenter har tjenestegjort 

siden 1978. Seremonien foregikk på Falkehøyden.

Fenrik Anita Kristin Svengård (39) tjenestegjorde i 
Bosnia og Libanon fra 1995-1996. Hun var kun 20 år, 
og hennes utenlandstjenesten påvirket flere veivalg 
senere i livet.

Svengård var i avdelingen UNPROFOR (United 
Nations Protection Force) i Bosnia i syv måne-
der, og UNIFIL (United Nations Interim Force 
in Lebanon) i Libanon i 12 måneder. Under 
begge oppholdene tjenestegjorde hun som 
sanitetspersonell.

Redsel
Fenriken søkte seg til Bosnia for å gjøre noe vir-
kelig meningsfylt, og for å være en ressurs for 
lokalbefolkningen. Motivasjonen for å dra til 
Libanon var igjen preget av en trang til å gjøre 
noe meningsfullt for andre, samt gjenoppleve 
spenningen.

– Jeg er stolt av at jeg reiste ut! Det er en 
selvfølge for meg at mine utenlandsopphold 
har påvirket meg som person. Å reise ut som 
20-åring til Bosnia i en fase av livet som er 
preget av personlig utvikling og løsrivelse fra 

familie, er spesielt. Samtidig å oppleve krigens 
enorme kontraster, på den ene siden kamerat-
skapet og varmen fra mine medsoldater, på 
den andre siden krigens grusomheter. Ingen 
tvil om at det preget meg som menneske, slår 
hun fast.

– Det som gjorde spesielt inntrykk på meg var 
å bli beskutt, å se flyktninger i store strømmer, 
små gutter med gamle menns øyne og kvin-
ner med skrekken preget på kroppen. Det å 
selv oppleve lammende redsel uten å bli lam-
met, forteller Svengård.

Jordmor
Hun jobbet i saniteten på ambulanse i tjenes-
ten ute, og etter at hun kom hjem begynte 
hun i ambulansetjenesten.
– Da jeg begynte å jobbe sivilt opplevde jeg at 
jeg hadde mer kompetanse og skarp 

erfaring enn de jeg jobbet sammen med i star-
ten. Å tenke beredskap og å være i beredskap 
er noe mange veteraner gjør på godt og vondt 
når de kommer hjem. Jeg har valgt å forsøke 
å gjøre det til noe positivt og konstruktivt, 
en form for selvmedisinering. Jeg har bevisst 
valgt å jobbe på steder som har en uforutsig-
bar arbeidsdag, for ikke å kjede meg og for å 
holde meg skarp. Jeg har jobbet vel 12 år i sivil 
ambulansetjeneste, deretter som sykepleier 
i akuttmottak og nå som jordmor på fødeav-
deling. I min jobbhverdag stilles det høye krav 
til å kunne handle korrekt i situasjoner som 
handler om liv eller død, man må ikke miste 
hodet. Det jeg opplever som en av mine beste 
egenskaper fra FN-tjenesten, er min kunnskap 
og erfaring, konstaterer hun.

– Min avsluttende fordypningsoppgave på 
jordmorskolen handlet om krigen på føde-

stua, om å hjelpe fødekvinnen gjennom den 
indre krigen av frykt, redsel og smerte. Teorien 
bak var i hovedsak bygd på militær håndtering 
av stridsreaksjoner samt egne erfaringer til å 
hjelpe andre igjennom en akuttkrise, forteller 
Svengård.

Veterantjeneste
I tillegg til jobb og tjeneste i Heimevernet, er 
fenriken en del av kameratstøtten for veteran-
forbundet. Hun er lokal kontaktperson i Bodø 
og omegn.
– Jeg fikk delta på «kameratstøttekursene» på 
Bæreia veteransenter. Jeg visste ikke hva jeg 
gikk til, men fikk igjen oppleve samholdet som 
er unikt mellom soldater og veteraner. Å få og 
kunne gi noe tilbake, å kunne støtte en soldat 
og en venn, det er noe til hobby det, smiler 
hun.
Jordmoren har aldri satt spørsmålstegn rundt 

viktigheten ved å ha et tilbud for veteraner.
– Vi veteraner har ulike behov, i ulik grad og til 
ulik tid i livet, derfor trenger vi en møteplass 
hvor vi kan støtte og hjelpe hverandre. Noen 
veteraner har større utfordringer i sin hverdag 
fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk enn an-
dre. Veterantjenesten må være her for dem, 
samtidig skal veterantjenesten også være en 
positiv og sosial møteplass hvor vi kan fronte 
stoltheten til veteranene. Det sivile Norge som 
vi reiste ut som fredsarbeidere og soldater for, 
må få vite  hva vi faktisk har gjort for dem.

Svengård er stolt av å kunne kalle seg veteran.

– Jeg vil alltid være soldat, men siden jeg ikke 
til daglig jobber i Forsvaret, så er det for meg 
å si at jeg er veteran, det samme som å si at 
jeg er soldat, og det er jeg hjertevarmt stolt av. 
Man er ikke soldat i en enmannshær, man er 

en del av noe større, det å være aktivt fredsar-
beider, det er det soldaten er. Jeg vil alltid kalle 
meg veteran fordi jeg ser sånn opp til de andre 
veteranene jeg har møtt, med alle sine unike 
historier og opplevelser, med stolthet når da-
gene kan være tunge og grå.

En bedre soldat
Siden 2004 har Svengård vært i Heimevernet. 
I dag er veteranen sanitetsoffiser i HV-område 
14205, HV-14.
– Jeg er ikke i tvil om at jeg er en bedre HV-sol-
dat på bakgrunn av FN-tjenesten, hovedsake-
lig fordi jeg har mer soldaterfaring. Både som 
FN-soldat og som HV-soldat så handler det 
om å løse oppdraget i samspill med det lokale 
sivilsamfunnet. Rep-øvelser er en kjempeflott 
husmorferie, og det er fint å få noen grønne 
dager i året, avslutter Svengård.

Kvinnelig norsk sanitetssoldat og 

bosniske flyktningebarn. Foto: FMS/ 

Torbjørn KjosvoldTekst: Daniel Holten og Mattis Wennemo

Anita Kristin Svensgård er sanitsoffiser i HV-14, og hun mener selv at hun er en bedre HV-soldat på bakgrunn av sin utenland-
stjeneste i Bosnia og Libanon.

Anita Kristin Svensgård i  Bosnia

Anita Kristin Svensgård i Libanon
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I 2003 var Kai Ove nestkommanderende i Eger-
sund HV-område og var inne som veileder på 
lagførerkurs. Personellavdelingen på distriktet 
oppfordret ham til å søke som områdesjef i 
Lund og Sokndal. 

Vanskelig å toppe
– Jeg er glad i nye utfordringer så jeg over-

tok et HV-område som lå nede. Det har vært  
veldig givende å bygge det opp igjen og se 
det blomstre. Som områdesjef er det viktig å 
også være soldat. Ha på feltuniform med GRU 
og hjelm, og ikke sitte inne på et stort kontor 
med finuniform, sier han.

– Områdesjefer har kontrakt på fem år, og 

det tror jeg er veldig fornuftig. Jeg har hatt to 
slike kontrakter i Lund og Sokndal, og føler at 
jeg biter meg selv i halen. Områdestaben har 
hvert år fått tilbakemelding fra mannskapene 
at dette har vært den beste treningen til nå. 
Det blir vanskelig å toppe det, og det er viktig 
at soldatene får nye impulser. Det verste med å 
slippe fra seg et HV-område er frykten for at de 
ikke skal få det til, men det tror jeg ikke kom-
mer til å skje, forteller Sletvold.

Opptak
Med en og en halv måned igjen av kontrak-
ten, hadde han ingen planer om hvordan han 
skulle fortsette sin karriere i Heimevernet. Han 
var tilfeldigvis innom Agder og Rogaland hei-
mevernsdistrikt 08 da han fikk nyss om at det 
skulle være opptak i innsatsstyrke Osprey-Varg. 
Helgen gikk med på å teste om formen var i 
orden. Mandagen etter fikk han telefon om 

Etter ti år som områdesjef for Lund og Sokndal, var  
kaptein Kai Ove Sletvold lei av å flytte papir. Han følte at 
HV-området var så bra at noen andre kunne ta over og 
gi det nye impulser. Så møtte han på opptak i innsats- 
styrken.
Tekst og foto: Tore Ellingsen

Fra områdesjef til lagfører
at han kunne delta på opptaket. Onsdag var 
oppmøtet, og opptaket ble bestått med glans.
– Det gikk veldig greit med en rolig første dag, 
men så ble det bånn gass etter hvert. Det var 
veldig variert, men det kunne med hell vært  
litt mer leksjoner første dag da det var litt mye 
venting mellom intervju og legesjekk. Det er 
viktig å være mentalt forberedt og stå imot 
når det blir tungt. En på laget kollapset, men 
vi fikk ham med oss slik at han fullførte. Jeg 
er blitt fortalt at jeg kan motivere en stein til å 
svømme, forteller kapteinen.

Vinnerlag
I innsatstyrken skal Kai Ove være i innsatstrop-
pen. Han har lyst til å være mest mulig ope-
rativ, kanskje være lagfører og skape et vin-
nerlag. Kona er også svært fornøyd med at Kai 
Ove skal inn i innsatsstyrken.
– Nå får hun vekk alle papirene fra stuebordet. 

Jeg trenger heller ikke delta på så mange mø-
ter og det er mindre planlegging. Ungene liker 
å ha en far som er militær på deltid, det er jo 
alltid spennende for barna å være innom i en 
militærleir, sier han.

Til vanlig jobber Kai Ove med brønntesting i 
Nordsjøen, og av og til rundt om i verden. 
– Jeg leder en gruppe på mellom 14 og 27 
personer. Her kjenner jeg at militær lederut-
danning er en stor fordel. Det er en hektisk 
hverdag med korte frister og store kostnader, 
forteller han.

– Jeg ville aldri vært foruten de opplevelsene 
jeg har hatt i Heimevernet så langt. Spesielt da 
jeg var i 016. Lagføreren tok imot meg som sin 
egen sønn. Vi hadde en fantastisk tid med tu-
rer, øvelser og konkurranser sammen, avslutter 
Kai Ove Sletvold.

Kai Ove Sletvold gjorde det br a under opptaket til innsatsstyrken

Kai Ove Sletvold
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Mindre dødelige våpen
Veien mellom knyttneve og avtrekker kan være for kort 
for heimevernssoldatene på objektsikring. Det utredes 
derfor nå mindre dødelige våpen (MDV) også til HV.
Tekst: Rune Haarstad Foto: Tore Ellingsen

- MDV er et vidt begrep, men i HV innebærer 
det i praksis pepperspray og teleskopbatong, 
sier løytnant Jo Rusten, utviklingsoffiser ved 
Heimevernets skole- og kompetansesenter.

HV vurderer hagle 
Pepperspray og batong benyttes nå av spesi-
elt sertifisert personell, som MP i både områ-
destruktur og innsatsstyrkene. I tillegg vurde-
res det kaliber 12 hagle Benelli Supernova.

– Hagla er tenkt brukt på objekter og i bebyg-
get område hvor man ikke kan bruke skarpe 
våpen på grunn av sårbar infrastruktur og 
sivile, sier Bakkhaug. Hagla kan enten være 
et avdelingsvåpen som tildeles ved behov/
situasjon/trussel eller tildeles soldaten som 
personlig våpen, og dermed kun trener med 
det våpenet.

 – Taktisk fordel med hagle er at man kan til-
passe bruken av makt i forhold til trusselen 
og operasjonsområdets sårbarhet, forklarer 
Rusten.

Hagla, med egen tilpasset MDV-ammunisjon, 
er utdelt til forsvarsgrenene i høst. Hvorvidt HV 
skal ha denne kapasiteten, er ennå ikke avklart.

– Forsvaret har gjennom et eget prosjekt an-
skaffet hagler hvor HV er gitt anledning til å 
rekvirere våpenet til bruk, forteller major Arild 

Schjølberg, stabsoffiser materiell i Heime-
vernsstaben. 

Hagler kan være et nyttig verktøy i situasjoner 
der det er behov for å bruke våpenmakt, men 
ikke med dødelig eller permanent skadelig 
utfall.

– HV har over en lengre periode fått nytt og 
moderne utstyr som 
krever mye utdanning 
og vedlikehold, samti-
dig som treningstiden 
fortsatt er lav. Det er i 
dag en stor utfordring 
for HVs avdelinger å 
være godt nok utdan-
net på materiellet som 
blir utlevert. Innføring 
av hagle vil kunne 
forsterke denne ut-
fordringen. Det fins dog oppdragstyper hvor 
hagle er et godt tilskudd til avdelingenes tra-
disjonelle våpenoppsett. HVST vil konkludere 
i denne saken i løpet av vinteren, sier Arild Sc-
hølberg.

Konfliktløsning uten tap liv
Major Trond Mostue er hovedinstruktør og 
fagoffiser for nærkamp, massetjeneste og min-
dre dødelige våpen (MDV) i Forsvaret.

– Med mindre dødelige våpen kan soldatene 
bevare proporsjonalitet og løse konflikter uten 
tap av menneskeliv, forklarer han.

Våpnene blir brukt som «stand-off»-våpen på 
korte hold, primært 0–100 meter. Forsvaret har 
ulike MDV for ulike avstander, soneinndelte 
våpen fra 0–10 meter, 10–50 meter og 50–100 
meter. Forsvaret bruker MDV til pasifisering 

av enkeltpersoner og 
gruppemål og for å 
kontrollere store folke-
masser, eksempelvis 
under opptøyer.

For Heimevernet er 
mindre dødelige vå-
pen nok et verktøy i 
verktøykassen for av-
delinger som driver 
objektsikring.

Major Mostue har utviklet de konseptene For-
svaret har i dag for nærkamp, massetjeneste 
og MDV. Han har gjennomført utdanning, ut-
viklet reglementer og sikkerhetsbestemmelser 
og anskaffet det materiellet som brukes i tre-
ning og oppdragsløsning.

– De vanligste mindre dødelige våpnene For-
svaret har er håndholdt pepperspray, baton-
ger og håndjern. Disse våpnene blir brukt i HV, 

spesielt av militærpolitiet. Vi har også andre, 
som 40 mm granatutskytningsrør til HK-416 
og kaliber 12 hagle Benelli Supernova, begge 
med egentilpasset MDV-ammunisjon, forkla-
rer Mostue.

Laserblender og lydkanon
De siste årene har det blitt større fokus på min-
dre dødelige våpen i Forsvaret. For å kunne 
bruke våpnene må soldater ha gjennomført 
godkjent utdanning. 

– Det er større forventninger på politisk, strate-
gisk, taktisk og stridsteknisk nivå at Forsvarets 
personell er trent og utrustet for å håndtere 
ulike typer trusler i hele konfliktspekteret, sier 
Mostue.

Fremover er førsteprioritet å gi avdelinger ut-
danning etter spesialistprinsippet på de min-
dre dødelige våpnene de allerede har.

– Både utdanningstid og kostnader til utdan-
ning, våpen og ammunisjon er en utfordring 
for hele Forsvaret med de tildelingene vi har 
i dag. Etter hvert skal vi anskaffe og utruste 
utvalgte avdelinger i alle forsvarsgrener med 
MDV tilpasset behovet. Eksempelvis enhånds 
elektrosjokkvåpen til MP, laserblendere til 
MOVCON og lydkanoner til Sjøforsvarets ope-
rative enheter som seiler, avslutter han.

Heimevernets MDV

Mange fagfelt kan utnyttes til ikke-dødeli-
ge våpen. Dette gjenspeiles i den tekniske 
kategoriseringen. I tråd med NATOs ar-
beidsgrupper på området grupperes tek-
nologiene slik:

Elektromagnetiske våpen: Lasere osv. 
som stråler med ultrafiolett, synlig eller 
infrarødt lys, så vel som andre elektromag-
netiske strålekilder i for eksempel mikrobøl-
geområdet.

Kjemiske våpen: Organiske og uorganis-
ke forbindelser som kan brukes mot perso-
nell eller materiell.

Akustiske våpen: Ulike lydkilder med ul-
tralyd, hørbar lyd eller infralyd som kan på-
virke personell eller materiell.

Mekaniske eller kinetiske våpen: Tek-
nologier som utnytter mekaniske eller 
strukturelle materialegenskaper eller beve-
gelsesenergi.

Andre ikke-dødelige våpen: Teknolo-
gier som faller utenfor kategoriene ovenfor 
eller som inkluderer mer enn én av dem.

I utgangspunktet burde dette være meget 
etiske våpen da de jo ikke skal etterlate 
varige skader. Fra Forsvarets side har det 
likevel vært presisert at en har ansvar for 
mennesker som en har satt i en hjelpeløs 
tilstand. Er det mulig å hindre at disse ikke 
blir ytterligere skadet eller omkommer før 
de igjen er i stand til å ta vare på seg selv?

• Det er uetisk å forårsake smerte hos barn. 

• Det er viktig å bevare proporsjonalitet. 

• Er det tid til å vente på en mulig fredelig 
løsning? Øyeblikkelig handling, også ved 
hjelp av ikke-dødelige våpen, innebærer 
en fare for å eskalere konflikten.

Hva finnes av ikke-dødelige våpen?

Trussel

MaktLav

Høy

Stemme

Nærkamp

Våpen

Hva er hjemmelsgrunnlaget, når kan jeg åpne ild, hvor mye makt kan jeg bruke, hvor kan jeg bruke makt?

Illustrasjonsbilde fra MP batongkurs
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14 års kamp for Heimevernet
Nytt landsråd for Heimevernet er på plass i januar. Syv av de 
gamle representantene gir seg, blant andre Jorunn Sjølie (69). 

Tekst og foto: Mattis Wennemo

Jorunn Sjølie har sittet i landsrådet som repre-
sentant for Norske Kvinners Sanitetsforening 
(NKS) siden 1999. Hun gir nå vervet videre til 
generalsekretær i NKS, Anne-Karin Nygård. 
Sjølie mener at tiden i landsrådet har gitt hen-
ne mye kunnskap om Forsvaret generelt og 
Heimevernet spesielt.

Verdireformen og kulturreformen
– I 1999 da jeg kom inn i landsrådet, hadde 
jeg, etter å ha gjennomført Forsvarets høgsko-
les totalforsvarskurs, en viss forståelse av For-
svaret. Likevel, da jeg påtok meg vervet som 
representant i Landsrådet, var nok historiene 
om at Heimevernet var «gutta på skauen» litt 
i bakhodet. Men jeg må si jeg ble imponert 
over det nivået som fantes da, og som gjen-
nom verdireformen og kulturreformen har vi-
dereutviklet seg til dagens heimevern. Jeg tror 
at ute i befolkningen i dag, så har Heimevernet 
en stor anerkjennelse. Heimevernet har ofte 
vært synlig de siste årene, og det er noe som 
påvirker det sivile samfunnet, forklarer Sjølie, 
som har vært medlem av NKS siden 1971.

– Som sivilist må jeg si at jeg ble tatt godt imot 
blant de andre medlemmene i Landsrådet og 
alle i HV-staben. Det har vært utrolig spennen-
de og lærerike år. Jeg traff folk fra hele landet, 
med forskjellig bakgrunn, og alle med glød 
og engasjement for Heimevernet. Det er klart 
at i diskusjonene om nedskjæringer av antall 
distrikter og soldater ble det store diskusjoner 
og kamp for eget distrikt, men alle var opptatt 
av å kjempe for Heimevernets beste ut fra det 
ståsted den enkelte hadde.

Sammenslåing
I 2001 ble det lagt inn et forslag om at Hei-
mevernet skulle legges under Hæren. Sjølie 
mener arbeidet som ble gjort av landsrådets 
medlemmer den gangen var utslagsgivende 
for at Heimevernet skulle bestå. Enkelte krefter 
ville at Heimevernet skulle bli underlagt Hæ-

ren. Jeg tror mange i Hæren undervurderte 
den styrken og påvirkningskraften landsrådet 
har. Det endte som vi vet med at Heimevernet 
består, forklarer NKS-representanten stolt.

Sjølie har sittet i landsrådet under fire general-
inspektører.

– Det har vært fire ulike måter å jobbe på, 
men alle har vært lydhøre overfor landsrådet. 
Det har også vært noen tøffe tak i forhold til 
de store omstillingene. Derfor har det også 
vært krevende å sette seg inn i nye tenkemå-
ter, men verdireformen og kulturreformen ble 
gjennomført med suksess. Som sanitetskvinne 
gledet det meg stort at det ble en kvinnelige 
general og Kristin Lund har bekledd stillingen 
med verdighet og med klokskap.

83 000 soldater og 18 distrikter
Da Sjølie ble medlem av landsrådet i 1999, 
bestod Heimevernet av 83 000 soldater og 18 
distrikter. Antall distrikter har blitt redusert i to 
omganger til dagens 11.

– Da det i 2011 igjen kom signaler om å reduse-
re ytterligere distrikter, ble dette et viktig punkt 
for landsrådet å uttale seg om. – Landsrådet 
var helt enige om at hvis det skulle bli skjært 
ned igjen, så ville Forsvaret miste sitt fotavtrykk 
ute i distriktene. Fra landsrådets møter blir det 
sendt uttalelser til Forsvarsminister, Forsvars-
sjef og politikere i utenriks- og forsvarskomité. 
Så også denne gang brukte landsrådets med-
lemmer sine muligheter gjennom avisinnlegg 
og påvirkning av stortingspolitikerne. Heldig-
vis tok de vår anbefaling til seg og opprett-
holdt antall distrikter, forklarer Sjølie.

Et gap
«Landsrådet er bekymret for Heimevernets 
operative evne», var overskriften på møterap-
porten fra 2012.

– I 2012 var vi bekymret for ytterligere kutt av 
Heimevernets ressurser. Det har i alle år vært et 
gap mellom pålagte oppgaver og ressursene 
som er bevilget. Hvis politikerne mener det 
de sier og vedtar, må det også følge penger 
og ressurser med. Det endte med en liten til-
leggsbevilgning.

– Etter 2009, som var uten trening, har vi sett 
en liten økning i treningsfrekvensen hvert år 
og er i år kommet opp i en treningsprosent 
på over 55. Dette er en positiv utvikling for 
Heimevernet. Kompetanseheving er også 
svært viktig, og sammen med bekledning og 
materiell/utstyr til soldatene, har også dette 
vært noe landsrådet har tatt til ordet for i flere 
omganger. Den tilleggsbevilgningen til tre-
ning som Stortinget kom med nå i høst, gle-
der et heimevernshjerte. Landsrådet gikk inn 
for kjønnsnøytral verneplikt i håp om å sikre 
rekruttering av flere kvinner til Heimevernet, 
avslutter Sjølie.

√ HVA ER lANdSRådET?

Landsrådet for Heimevernet er etablert 
for å sikre Heimevernets forankring i det 
sivile samfunnet. Landsrådet består av 13 
sivile organisasjoner. En av disse organ-
isasjonene er Norske Kvinners Sanitets-
forening (NKS).
Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn 
av sin store samfunns-, nærings- eller 
beredskapsmessige betydning.
Landsrådets visjon er  «å øke Heimev-
ernets anseelse i samfunnet gjennom 
informasjon og profilering». Landsrådet 
samles normalt to ganger hvert år, og 
skal bistå med uttalelser, forslag og råd i 
alle viktige spørsmål som angår Heimev-
ernet.
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• Det frivillige Skyttervesen           
• Landsorganisasjonen i Norge
• Norges Bondelag                          
• Norges Fiskarlag
• Norges Idrettsforbund       
• Norges Lotteforbund
• Norges Røde Kors                         

Jørgen Roaldset
Tlf: +47 40028130 
E-postadresse:  
felles@landsraadet.no

Regjeringens forslag til stortingsvedtak, langtidsplanen for Forsvaret
Regjeringen har lagt frem Prop. 73 S (propo-
sisjon til Stortinget) «Et forsvar for vår tid». 
Dette er svært gledelig lesing for Heimever-
net. Heimevernet videreføres med samme 
distriktsstruktur som i dag og om lag samme 
personellramme. Heimevernet skal ytterli-
gere styrke sine landsdekkende funksjoner 
gjennom blant annet vakthold og sikring av 
objekter og infrastruktur, samt sivilt-militært 
samarbeid. Om forholdet mellom Hæren og 

Heimevernet, sies det: «Hæren og Heimever-
net skal videreutvikles som komplementære 
organisasjoner med god reaksjonsevne og 
tilgjengelighet for et bredt spekter av opp-
gaver.» Forsvarssjefen sa i sitt militærfaglige 
råd til forsvarsministeren at «Heimevernet 
skal være en sentral bidragsyter i det sivil-
militære samarbeidet» og at «Heimevernet 
har et viktig ansvar for å beskytte landets 
innbyggere, kritisk infrastruktur og vitale 

samfunnsfunksjoner i fred, krise og krig.» 
Videre sa han at «trening og øving er viktig 
for at Heimevernet skal kunne videreutvikle 
den operative evnen.» 
Regjeringen satser på Heimevernet, og 
bedre attest er det vel vanskelig å få. Råds-
strukturen i Heimevernet har hele tiden 
kommunisert at Heimevernet er en viktig og 
ressurseff ektiv del av Forsvaret og landets 
samfunnsberedskap.

Landsrådet og distriktsrådene

Stort engasjement over hele landet

Det viktigste

Landsrådsmøte i april

Heimevernet har gjennom det siste tiåret 
vært gjennom en stor utvikling og forbe-
dring. Utvikling og forbedring skal fortsatt 
være et av Heimevernets kjennetegn. Råds-
strukturen i Heimevernet har jobbet iherdig 
med å få frem relevant og riktig informasjon. 
Distriktssjefer, områdesjefer, områdeutvalg 
og sivile samarbeidspartnere er kontaktet, 
ulike alternativer og muligheter er diskutert. 
Etter fl ere behandlingsrunder og mange dis-

kusjoner har alle sluttet opp om fi re hoved-
punkter. I dialogen med sentrale, regionale 
og lokale politikere, kommuner og lokalsam-
funn samt ulike organisasjoner er følgende 
budskap presentert:
1. Et landsdekkende og kvalitetsreformert 
heimevern er et viktig bidrag til å sikre den 
tryggheten samfunnet forventer. 
2. Dagens struktur og organisering er alle-
rede ned mot det minimum som er mulig 

for å opprettholde et desentralisert og godt 
lokalt forankret heimevern.
3. Den relativt lave budsjettøkningen på 
150–200 millioner er et lite beløp sett i for-
hold til den beredskap i fred, krise og krig  
Heimevernet er i stand til å levere.
4. Sjøheimevernets oppdrag og organise-
ring må utredes nærmere.

Det har vært et imponerende engasjement i 
alle deler av landet. I media har det kanskje 
bare vært lokaliseringen av ny kampfl ybase 
som har overgått innspillene om Heime-
vernets organisering. Dette forteller med 
all tydelighet hvor sterkt Heimevernet står 
i landet vårt og hvor viktig samfunnet me-

ner Heimevernet er. Heimevernet har bevist 
at de leverer 22.7. og uværet Dagmar er de 
siste hendelsene hvor Heimevernet har vist 
at de er på plass og klar for innsats når det 
gjelder. Rådsstrukturen har vært en viktig 
bidragsyter til debatten som har vært lokalt, 
regionalt og sentralt om Heimevernets plass 

i landets beredskaps- og sikkerhetsorganise-
ring. Jeg vil benytte anledningen til å takke 
alle som har stått på for å få frem informa-
sjon og meninger, det har vært en fantastisk 
opplevelse at så mange er så enige. Og enda 
mer gledelig er det selvfølgelig at Regjerin-
gen er av samme mening.

Det aller viktigste for Stortinget når de skal 
gjøre sitt vedtak i juni, er at de sikrer balan-
sen mellom strukturen og budsjettet. Hei-

mevernets berettigelse gjelder så lenge de 
er godt trent og fremstår som en relevant 
kapasitet med riktig materiell. 

Det må derfor følge nok penger med når 
Heimevernets organisasjon fastsettes av 
Stortinget.

Hovedfokuset blir langtidsplanen for Forsva-
ret. Politisk rådgiver i Forsvarsdepartemen-
tet Kathrine og Raadim og forsvarsjef Harald 
Sunde kommer for å informere og diskutere 
Heimevernets fremtid, sett med øverste po-

litiske og militære ledelses øyne. En annen 
sak som kommer opp og som har skapt stort 
engasjement, er hvor lenge en distriktssjef 
kan sitte i stillingen sin.
Vi gleder oss til landsrådsmøtet, og vi gleder 

oss over Prop. 73 S, Regjeringens forslag til 
langtidsplan for Forsvaret: En markert sat-
sing på Heimevernet!

Generalsekretæren 
for landsrådet

Landsrådet for Heimevernet består av representanter fra:
• Norsk Folkehjelp                           
• Norske Kvinners Sanitetsforening
• Norsk Studentunion
• Næringslivets Hovedorganisasjon
• Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
• Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner

Den nye regjeringen la 8. november frem til-
leggsproposisjonen til statsbudsjettet. Forsla-
get til bevilgning for 2014 økes med 7,0 mil-
lioner kroner, det gir rom for økt trening og 
stridsevne for deler av Heimevernets innsats-
styrker.

Sett i lys av senere års utredninger og planer 
(22. juli-rapporten, NOU 2013:5 Når det virkelig 
gjelder og Langtidsplanen for Forsvaret «Et for-
svar for vår tid») har det vært store forventnin-
ger om at den økte vektleggingen av Heime-
vernet også ville bli fulgt opp med flere midler. 

Prop 1 S Tillegg 1:
Forslaget til bevilgning for 2014 økes med 7,0 
mill. kroner. Forslaget gir rom for økt trening og 
stridsevne for deler av Heimevernets innsatsstyr-
ker. Om lag 200 befal og mannskaper i innsats-
styrkene vil få inntil 30 dager årlig trening. Regje-
ringen legger til grunn at konkret risikovurdering 
avgjør hvilke innsatsstyrker som skal prioriteres i 
denne sammenheng.  Heimevernet spiller med 

sin landsdekkende og lokalt forankrede organi-
sasjon en sentral beredskapsrolle, også for sivil 
krisehåndtering. Heimevernet består i overvei-
ende grad av personell som i det daglige har 
sivile arbeidsoppgaver. Årlig trening og øving er 
viktig både for å kunne løse det militære primær-
oppdraget og for evnen til effektivt å kunne støtte 
sivile myndigheter ved behov.

Sju millioner kroner er ikke et så stort beløp, 
men vi gleder oss veldig over signalene som 
gis i teksten. Innsatsstyrkene skal bli skarpere 
og med en raskere reaksjonsevne. Vektleggin-
gen av årlig trening og øving for områdene er 
helt avgjørende for at samfunnet kan hente ut 
det potensialet som ligger i Heimevernet. Med 
finansiering av årlig trening vil områdesjefene 
og distriktssjefene få nødvendig handlefrihet 
til å trene opp HV-avdelinger med tilstrekkelig 
høy operativ evne for både militære oppdrag 
og støtte til sivile myndigheter, med tilfreds-
stillende reaksjonstid.
Med dagens krav til klartider vil alt for mange 

HV-avdelinger ikke være i stand til å reagere før 
krisen er over. Tidskravene Heimevernet har til 
å stille klar må ned, kompetanse må tilføres og 
kritisk materiell må anskaffes. Dette betyr mer 
og hyppigere trening samt en strengere priori-
tering av materiellanskaffelsene. Det materiel-
let som gir det viktigste bidraget til økt opera-
tiv evne må anskaffes først og fordeles dit det 
gjør mest nytte.
Med signalene som ligger i tilleggsproposisjo-
nen er det all grunn til å se lyst på utviklingen 
av Heimevernets operative evne i årene som 
kommer. Og det som gjør at Heimevernet 
lykkes med relativt små midler er den sterke 
motivasjonen den enkelte soldat og befal 
fremviser ved å være en viktig del av samfun-
nets militære og sivile beredskap. Viljen til å 
bli bedre, til å utvikle seg videre og til å stille 
opp når det trengs er grunnfjellet, så får politi-
kerne bidra med nødvendige midler som gjør 
at Heimevernets store potensiale utløses når 
alarmen går.

Landsrådet for 2010-2013 hadde sitt siste 
møte i slutten av oktober, og medlemmene 
kan se tilbake på fire aktive år. Både Landsrå-
det og distriktsrådene har levert imponerende 
bidrag til at Heimevernets plass i samfunnet 
står så godt som det gjør i dag. Stortingets 
tilleggsbevilgninger utover Forsvarssjefens 
budsjett for Heimevernet forteller både om 
politikere som ser viktigheten av et operativt 

heimevern, og om en rådsstruktur som aktivt 
bidrar med faktainformasjon om situasjonen i 
Heimevernet, og om det potensialet som Hei-
mevernet står for i militær- og sivil beredskaps-
sammenheng.
Den nye Langtidsplanen for Forsvaret slår fast 
at Heimevernet er en betydelig militær og sivil 
ressurs for samfunnet. Dette gir et godt grunn-
lag for Heimevernets utvikling i perioden, 

forutsatt at signalene i tilleggsproposisjonen 
følges opp med nødvendige midler.
Flere medlemmer takker av etter mange år 
med stort engasjement for Heimevernet og 
samfunnet, mens mange stiller seg til disposi-
sjon for en ny periode. Uansett, det er vel for-
tjent med en stor honnør og stor takk for det 
viktige arbeidet og det sterke engasjementet 
de alle har bidratt med.

Kompensasjon og lønn for både pliktig HV-tje-
neste og frivillig HV-tjeneste må gjennomgås. 
Det er ulike bestemmelser i ulike tariffavtaler, 
det er derfor ulike økonomiske betingelser for 
ansatte i stat, kommune, og i det private næ-
ringsliv når de tjenestegjør på samme trening 
og øvelse. 
Finansiering av årlig trening er viktig for at Hei-
mevernet kan løse det militære oppdraget og 
støtte sivile myndigheter ved behov.
Noen HV-avdelinger skal løse mer komplekse 

oppdrag enn andre med blant annet høyere 
krav til reaksjonstid og militære ferdigheter, og 
kunnskap om spesielle sikkerhetsregler i det 
område de skal operere. En ytterligere diffe-
rensiering av trening og øving for HV-avdelin-
gene kan bli en nødvendighet.
Heimevernets klartider må gjennomgås nær-
mere fordi reaksjonsevne avgjør i hvilke situa-
sjoner Heimevernet er en relevant styrke for 
innsats. Noen momenter som spiller inn er 
hvor oppsettingstedene er, hvor oppbevares 

personlig våpen og utstyr, hvor oppbevares 
avdelingsmateriell og avdelingsvåpen, tilgang 
på kjøretøy til personell- og materielltranspor-
ter samt varslingsrutiner og teknologiske mu-
ligheter for rask varsling. 
I enkelte deler av landet er tilgangen på per-
sonell til Heimevernet bekymringsfull. Dette 
må utredes grundig og studien må om mu-
lig finne frem til flere tiltak som kan settes inn.  
Landsrådet vil være en aktiv pådriver i dette 
arbeidet.

Christian Grahl-Madsen er medlem av Landsrådet for Heimevernet sitt Arbeidsutvalg. 
Han er vernepliktig Heimevernssoldat i Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. 
christian@advokat.bergen.no   

Soldatrepresentant
I LANDSRÅDETS ARBEIDSUTVALG

R e g j e r i n g e n s 
forslag til stats-

budsjett for 2014 
øker tildelingen til Hei-

mevernet med sju millio-
ner kroner. Dette beløpet 
skal gå til å finansiere økt 
trening av utvalgte inn-

s a t s - styrker slik at mannskaper 
og befal skal få trent inntil 30 dager til 
neste år. Tildelingen finansieres ved 

krav om effektivisering av staber og 
støttefunksjoner andre steder i forsvarssekto-
ren. Treningsnivået for områdestrukturen skal 
videreføres.

Det er vel liten uenighet om at økt trening gir 
økt kompetanse og bedre ferdigheter. Dette 
er en liten, men viktig ompostering innenfor 
det store forsvarsbudsjettet som viser hvor ri-
melig Heimevernet er som forsvars- og bered-

skapsressurs når man kommer ned på mann-
skapsnivå.

Heimevernets mannskaper og befal vil få mer-
ke at treningsnivået øker. Den menige områ-
desoldaten vil merke regelmessigheten i krav 
om tjenestegjøring hvert annet år eller oftere. 
For befalet forfaller kravet årlig eller oftere. Be-
fal i områdestrukturen skal som hovedregel 
trene hvert år. I tillegg til årlig trening kommer 
kursplikten som er et viktig virkemiddel for å 
sikre tilstrekkelig kompetanseutvikling innen-
for befalskorpset. Innsatsstyrken skal få trene 
ganske mye mer innenfor en struktur som er 
redusert med 40 prosent. 

For Heimevernet og for samfunnet er det både 
ønskelig og nødvendig at treningsnivået har 
økt gjennom de senere år. Landsrådet for Hei-
mevernet har gjennom mange år kringkastet 
et krav om «full trening». Utfordringen som nå 

vokser frem er i forhold til arbeidsgiversiden. 
At soldater i Heimevernet har rett til permi-
sjon for å avtjene frivillig eller pliktig tjeneste, 
er ubestridt. Hvor populær slik permisjon er i 
arbeidsgivers øyne, er en annen sak.

Norske reserveoffiserers forbund har forhol-
det mellom tjenestegjøring i Forsvaret og si-
vile arbeidsplikter på sin dagsorden. I USA er 
begrepet «employer support» (www.esgr.mil) 
velutviklet. 

Til neste år møter soldatene i innsatsstyrken 
krav om inntil 30 dagers trening. Befal i om-
rådestrukturen møter krav om inntil 9 dagers 
tjeneste med tillegg for inntil 14 pliktige dager 
på kurs. Heimevernet må kanskje satse tyngre 
på tiltak som hindrer at soldatene taper sivilt i 
forhold til lønn og karriere.

Min reiseforsikring har unntak i forhold til mili-
tærtjeneste. Det betyr at verken jeg eller mine 
eiendeler er forsikret under tjenesten. Reisen 
til og fra militærtjeneste er ikke unntatt, og 
derfor dekket. Når det gjelder forsikringer så er 
det de konkrete vilkårene som bestemmer hva 
som er dekket og hva som ikke er dekket. Det 
er ofte knyttet spesielle vilkår til alt som har 
med Forsvaret, militærvesen, krise og krig å 
gjøre. Det er ikke unaturlig med slike vilkår, for 
skader oppstår gjerne i slike sammenhenger. 
Når det gjelder private eiendeler så kan Forsva-
ret påta seg erstatningsansvar i svært spesielle 
sammenhenger. Det er en egen forskrift om 
billighetserstatning som regulerer slik erstat-
ning. Forsvaret kan også bli erstatningsansvar-
lig dersom skade eller tap skyldes uaktsomhet 
fra Forsvarets side – og det er nødvendig sam-
menheng mellom skaden/tapet og uaktsom-
heten.   

Når det gjelder personskader så har private 
forsikringer færre reservasjoner i forhold til 
hvor skaden oppstår. Det innebærer at de 
fleste ulykkes-, uføre-, behandlings- og andre 

forsikringer gjelder selv om skaden oppstår 
under trening i militær regi. I tillegg har For-
svaret et ansvar som arbeidsgiver. Forsvaret 
har ingen egne forsikringer, men er som Sta-
ten ellers selvassurandør. Det betyr at Staten 
selv utbetaler erstatningssummer. I praksis er 
dette organisert slik at Statens Pensjonskasse 
forestår saksbehandling og utbetaling.  

Hvilke rettigheter har så soldater i Heimever-
net under årlig trening? I forhold til skade og 
sykdom finnes det en egen forskrift om en-
gangserstatning for vernepliktige. De som 
dekkes innenfor denne forskriften er «verne-
pliktige mannskaper under … heimevern-
søvelser». Her kan det oppstå spørsmål om 
menige innsatsstyrkesoldater er dekket under 
kontraktsdagene utover tjenesteplikten. Befal i 
innsatsstyrken er ganske sikkert dekket under 
denne forskriften ut fra formuleringen «ver-
nepliktig og utskrevet befal som ikke er fast 
tjenestegjørende, men innkalt til … ekstraor-
dinær tjeneste». Forskriften inneholder regler 
om et standardisert og forenklet skadeopp-
gjør ved varig medisinsk invaliditet eller død. 

Utover dette er soldater i Heimevernet dekket 
som arbeidstakere i forhold til lov om yrkes-
skadeforsikring. Erstatning under denne lo-
ven skal dekke lidt tap, tap i fremtidig erverv 
og fremtidige utgifter som følge av skaden, 
eventuell ménerstatning, og ved dødsfall gi 
erstatning til dem som soldaten helt eller del-
vis forsørget.

Stiftelsen Støttefondet for Heimevernet for-
valter en kapital på ca. 7,5 millioner kroner. 
Stiftelsen har som formål å gi økonomisk eller 
annen støtte til medlemmer av Heimevernets 
krigsorganisasjon som i tjenesten, eller i for-
bindelse med tjenesten, utsettes for ulykker, 
skader eller lignende. Slik støtte kan eventuelt 
også gis medlemmenes nærstående. Stiftel-
sen utbetaler slik støtte ved flere anledninger 
hvert eneste år. Søknad om støtte fremmes via 
distriktsråd og distriktssjef og avgjøres hurtig 
av stiftelsens styre. Styret i stiftelsen består av 
medlemmene av Landsrådet for Heimever-
nets arbeidsutvalg samt GIHV.

Landsrådet for Heimevernet har en oppfat-
ning av at områdeutvalgene ivaretar tillits-
mannsoppgavene på områdenivået. Av denne 
grunn fant Landsrådet for Heimevernet ingen 
grunn til å fremme forslag til GIHV om at det 

skulle etableres en arbeidsgruppe med man-
dat til å utrede etableringen av en slik struktur 
utover områdenivå. Av dette kan man even-
tuelt slutte at det ikke eksisterer noen form 
for representasjonsforhold mellom soldater 

og tillitsvalgte utenfor det enkelte område / 
tilsvarende avdeling. Det eksisterer da ingen 
TMO-modell i Heimevernet.

Erstatning & forsikring under trening

Struktur for tillitsvalgte

Mer treningNye signaler for Heimevernet

Landsrådets siste møte i denne perioden

Saker Landsrådet vil følge videre inn i neste periode 
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Norges 
nordligste 
innsatsstyrke
HV-17 sin innsatsstyrke Ida 
og Lyra hadde vinter- 
tjeneste allerede i oktober.
I uke 44 gjennomførte styrken troppetrening 
innenfor alle de respektive fagkategoriene. 
Iblandet skyting med utleverte personlige 
våpen, herunder også HVs nye lette maskin-
gevær, MINIMI, ble det gjennomført trening i 
vintertjeneste.
– Vi befinner oss langt nord og må forholde 
oss til barsk naturen og tøft klima under tren-
ing, øving og HV-operasjoner. Da sier det seg 
selv at vintertjeneste er noe vi må beherske, 
sier NK i Ida & Lyra, Oddbjørn Pedersen. 

Noe av det styrken trente på var å forsere 
en råk i isen. I oktober. Noe som sier sitt om 
hvordan klimaet i Finnmark kan være i en tid 
på året da man i andre deler av landet nærm-
est kan gå rundt i kortbukser.
– Vi trente i skytefeltet her på GP. Selv om det i 
tillegg til vintertjenesten var varierte opplegg i 
de forskjellige fagtroppene, ble det allikevel et 
ganske høyt fokus på skyting med de våpnene 
vi har utlevert, og ikke minst på det å sette 
opp hele styrken (ESO), sier Pedersen. 

Veisperring.

Klargjøring for skytebanetjeneste.

 M19 demonstrert sto på programmet.

Skyting med Glock, Minimi (bildet) og HK 
416.

Soldater på objektsikringsoppdrag.

Badetemperaturen nordpå var  
upåklagelig.

Jørn Vedhugnes fra stabstroppen.

Troppsjef Thomas Nilsen forklarer  
hvordan M19 fungerer.
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416

Nytt våpen til deler av områdestrukturen
I 2008 begynte innfasingen av HK 416 som AG-3 sin arvtager 
i Forsvaret. Første leveranse til HVs innsatstyrker ble utlevert 
samme år. Nå venter områdestrukturen på våpenet.

Tekst: Rolf K. Ytterstad Foto: Tore Ellingsen

For hvert år som går får Heimevernet tilført 
nye soldater som er ferdige med førstegangs-
tjenesten, og som naturlig nok ikke har kjenn-
skap til AG-3. De får sin grunnleggende våpen-
utdanning på HK 416. Da sier det seg selv at 
det mest hensiktsmessige er å benytte seg av 
den når de er inne til tjeneste i HV. Derfor skal 
HK 416 innføres i deler av områdestrukturen 
de neste årene.

AG eller HK?
Skal de som har AG-3 i dag fortsette med det, 
eller skal de omvæpnes? De to prinsipielle løs-
ningene som ligger på bordet per dags dato 
er at de som allerede har opplæring på de re-
spektive riflene skal ha utlevert det våpenet de 
«alltid» har hatt, eller at det nye våpenet innfø-
res til samtlige i prioriterte HV-områder. 

I dette skal det ikke stikkes under en stol at 
AG-3 er et meget bra våpen som fremdeles 
har sin eksistensberettigelse. Mange vil nok 
også foretrekke å bruke gammelvåpenet som 
de har blitt fortrolig med gjennom mange 
års bruk. Samtidig må 
vi være klar over at 
distriktene må bygge 
opp kompetanse på 
det nye våpenet i om-
rådestrukturen, noe 
som ikke er gjort over 
natten.

I løpet av desember 
skal det besluttes 
hvordan den endelige 
fordelingen av HK 416 
og andre håndvåpen 

skal være i Forsvaret. Avgjørelsen vil påvirke 
utdelingen av våpen i HVs områdestruktur.

Karakteristikk
HK 416 N (Normal) og HK 416 K (Karabin) er 

gassdrevne våpen i ka-
liber 5,56 mm x 45. Vå-
penet avgir både auto-
matisk og patronvis ild 
ved hjelp av en omstil-
ler som også virker som 
sikring, slik vi kjenner 
det fra AG-3.

Tilførsel av patroner 
skjer fra undersiden av 
glidekassen ved hjelp 
av et magasin med en 
kapasitet på 20 og 30 

patroner, og alle våpnene kan utstyres med 
bajonett.

En av forskjellene på HK 416 N (standardver-
sjonen i Forsvaret) og HK 416 K er lengden på 
løpet. Førstnevnte har løpslengde 16,5 tom-
mer, mens K, som finnes i et mindre antall, er 
på 10 tommer. N har større utgangshastighet 
på prosjektilet, lengst rekkevidde og dermed 
bedre effekt i målet, samt at den har mindre 
munningsglimt når det skytes i mørke.

Når det gjelder likheter så er det er mulig å 
feste det samme tilleggsutstyret på begge 
versjonene. Ildhåndgrepene og vedlikeholds-
rutinene er like, og ammunisjonen er NM 255/
NM256 sporlys.
 

Hvorfor to versjoner?
Hensikten med å ha to forskjellige versjoner 
er å dekke opp for et større antall brukere slik 
at systemlikhet på våpenplattformen oppnås. 
Det er ofte mest hensiktsmessig å håndtere 
et kortere våpen for personell som er kjøre-
tøyoppsatt og opererer i bebygd område. 
Det er ingen praktiske forskjeller på N- og K-
versjon annet enn at praktisk rekkevidde og 
presisjonspotensial er betraktelig bedre på N-
versjonen.
Det er planlagt at enkelte styrkeelementer i HV 
skal ha versjon K, men hvilke er for tiden ikke 
bestemt. Kvoten til HV på denne versjonen er 
ifølge Heimevernets skole- og kompetanse-
senter satt til 655 stykk. Noen av disse kommer 
med stor sikkerhet til å havne i områdestruk-
turen. 

Gode skyteresultater
Våpenet leveres med et optisk rødpunktsikte, 
aimpoint, uten forstørrelse, men kan i tillegg 
leveres med en 3x forstørrer som øker bruks-
området på våpenet på avstander utover 200 
meter. Rekylforsterker ble innført for fullt i 
2011/2012.

De som er vant til AG-3s ganske kraftige 
«spark», vil erfare at med HK 416s relativt lave 
rekyl vil det vil være mye enklere å oppnå 
gode skyteresultater med forholdsvis lite sky-
tetrening med våpenet. Dette vil på kort og 
lang sikt gi økte ferdighetene hos hver enkelt 
HV-soldat på grunn av at det er enklere å lære 
seg å skyte med. 

Kaliber 5,56 mm x 45                                                
Lengde Fra 685 mm til 933 mm avhengig av versjon
Høyde uten sikter og magasin 186 mm
Bredde  66 mm
Vekt, komplett våpen 10,5” løp 3,17 kg
Vekt, komplett våpen 16,5” løp 3,4 kg
Vekt tomt magasin  0,25 kg

Vekt fylt magasin 0,61 kg 

Periodisk skuddhastighet  700 – 900 skudd per minutt
Kontinuerlig skuddhastighet  12 – 15 skudd per sekund
Maksimal effektiv skuddhastighet  Halvautomatisk 45 skudd per minutt

Praktisk rekkevidde 
Personmål/punktmål 10,5” løp 200 m
Personmål/punktmål 16,5” løp 400 m

Tekniske data
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Har du rekvittert våpenet ditt?

Møt snarest!

Gode tall
Enkelte distrikter i Heimevernet følger ikke godt nok 
opp rekvittering av håndvåpen. 20 000 våpen skal 
kvitteres for hvert år, i november manglet det 313.

- Så snart skytteren er klar: 
Mot skivene – fem skudd i 
eget tempo. Ild!

I november var alle rekvitteringer i 
Oslofjord HV-distrikt 01 på plass.

Heimevernet lagrer våpen hjemme, og rekvit-
teringen av håndvåpen er nødvendig for å 
hindre at våpen kommer på avveie. 

– Med rekvittering bevisstgjør vi den enkelte 
slik at de bedre kan ta vare på våpenet sitt. Når 
de møter på årlig trening eller når «alarmen 
går» så bør våpenet være i god teknisk stand, 
og de må ha kontroll på hvor de har det, sier 
oberstløytnant Ole Eilertsen, saksansvarlig i 
Heimevernsstaben.

I Forsvaret skal håndvåpen rekvitteres årlig, og 
forsvarssjefen forventer at det skal være stål-
kontroll på våpnene.
– Områdestrukturen i HV har fått dispensasjon 
slik at soldatene rekvitterer når de er inne på 
årlig trening, det vil si annethvert år, forteller 
Eilertsen.

Når innkalling til øvelse sendes til soldaten, 

skal det ligge ved et rekvitteringsskjema.
– De som søker utsettelse fra årlig trening skal 
sende skjemaet med kvittering tilbake til om-
rådesjefen eller distriktet sammen med søk-
naden, og de blir fritatt fra å møte fysisk for å 
rekvittere. Hvis avdelingen følger opp disse re-
glene, skal det kun være de med ulovlig fravær 
som gjenstår å følge opp med rekvittering, for-
klarer Eilertsen.

Likevel er det røde tall, og i november manglet 
det rekvittering på 313 våpen, noe som skaper 
merarbeid for distriktene.
– 75 prosent av distriktene klarer å ha kontroll. 
Et godt eksempel på hvordan det kan gjøres 
var under øvelse Haugalandet i HV-08 tidligere 
i år. Da personellet møtte fikk de først en tek-
nisk kontroll av våpenet, og i bilen ved siden av 
satt FLO og signerte for rekvittering, sier han.

På bakgrunn av dårlige resultater over len-
gre tid, utarbeidet GIHV retningslinjer for 
rekvittering av våpen:
•	Det	skal	gjennomføres	årlig	rekvittering	for	 
 stadig tjenestegjørende personell.
•	Det	 skal	 gjennomføres	 rekvittering	 for	 alt	 
 personell som møter til trening.
•	Innkalt	personell	som	søker	fritak	eller	utset- 
 telse skal rekvittere for å få søknad  
 behandlet.
•	Det	skal	gjennomføres	rekvittering	for	alt
 personell som møter til kurs hvor våpen 
 medbringes.
•	Det	 skal	 gjennomføres	 årlig	 telling	 av	 
 avdelingsvåpen.
•	Det	skal	gjennomføres	årlig	telling	av	hånd- 
 våpen som er lagret hos avdelingene.
•	Ved	overføring	av	personell	mellom	distrik- 
 ter, skal våpen innleveres før overføring.
•	Personell	som	skal	ut	i	intops	skal	rekvittere	 
 for utlevert «HV-våpen» eller levere våpenet  
 til Flo før avreise dersom våpenet ikke med- 
 bringes.
•	Ingen	håndvåpen	skal	være	på	avveie	uten	at	 
 granskingskommisjon nedsettes, og alle  
 granskingskommisjoner skal være avsluttet  
 ved årets slutt.
•	Våpen	som	ikke	rekvitteres	skal	inndras.Løytnanten har knapt gitt sin ordre før de før-

ste skuddene gjennomhuller målskivene. På 
standplass denne kjølige novemberkvelden 
har HV-soldatene inntatt ferdigstilling; soldater 
som bare timer tidligere var sivilister og opp-
tatt med helt andre gjøremål – inntil alarmen 
gikk i Moss HV-område i HV-01 på ettermid-
dagen og personell i utvalgte tropper samt 
områdestaben ble beordret til å møte snarest 
på Rygge flystasjon – i uniform og med sitt 
personlige våpen.

Uten forhåndsvarsel
Beredskapstesten ble iverksatt av generalin-
spektøren for Heimevernet (GIHV) og ble selv-
sagt ikke varslet på forhånd. Det handler kort 
og godt om å teste HVs reaksjonsevne og selv-
oppsettingsevne samt berørt HV-distrikts evne 
til å understøtte oppsatte enheter. 

Forståelsesfull arbeidsgiver
 – Når «kongen» ringer, er det jo bare å møte, 
mener sambandsoffiser Torstein Johansen. Til 
daglig er 35-åringen realfagslærer på Øråsen 
barne- og ungdomsskole og ble varslet da han 
var midt inne i en foreldre-/elevsamtale, som 
dermed måtte avbrytes.

-Ikke akkurat noe optimalt tidspunkt for en 
alarmøvelse, men jeg har en forståelsesfull ar-
beidsgiver som skjønner at jeg måtte forlate 
arbeidsplassen og komme meg til HV-områ-
dets kommandoplass raskest mulig, forteller 
fenriken mens han tester multirolleradioen i 
HV-områdets operasjonssenter.

Realistisk
I motsetning til mannskapene i Moss HV-om-

– Når vi har våpenkontroll under øvelser, så 
prøver vi å rekvittere samtidig. Når det ikke går, 
tar administrerende offiser seg av det senere 
under øvelsen, forteller kaptein Geir Lunde, as-
sisterende logistikk offiser (ass G-4) hos HV-01.

– I januar hvert år henter vi en liste fra SAP, 
systemet der materiellregnskapet er ført. Her 
får vi oversikt over hver enkelt soldat og hvilke 
våpenkvitteringer som forfaller samme år. De 
som befinner seg på denne listen og som ikke 

får trent samme år, skal det sendes brev til, 
med krav om rekvittering. Personellet på den-
ne listen må følges opp fortløpende gjennom 
året av G-4-seksjonen. Jeg har hovedansvaret, 
men det er mange som hjelper til med å få inn 
rekvitteringene, blant annet materielansvarlig, 
G-1, G-2, MP eller sivilpoliti og NROFs lokallag. 
På den måten får vi inn våre rekvitteringer på 
relativt kort tid, avslutter han.

Tekst: Siv Iren Brænd

Tekst: Ola K. Christensen
Foto: Martin Danielsen

Tekst: Siv Iren Brænd

NFM Bear Ballistisk Vest
MOLLE-basert bæreløsning 

Egenvekt: 1 444g
Kompatibel med NFM Skjold Ballistikk

Produkter og tjenester for luft, 
land og sjøoperasjoner

Garm Combat Clothing System
Helhetlig stridsbekledning i flammehemmende stoff 

Ops-Core FAST Ballistisk Hjelmsystem
Egenvekt: (L/XL) 1 341g
Kompatibel med bl.a. nattoptikk, lys,
briller, hørselsvern m.m.

AimPoint Comp M4
10 Lysstyrkeinnstillinger
Kompatibel med Aimpoint 3X 
forstørrelsessats

Innskyting av personlig våpen var ett av momentene under alarmøvelsen i Oslofjord 
HV-distrikt 01.

råde, har befalet vært inne til sin årlige trening. 
Det er ikke minst områdesjefen, Thore Hovind, 
glad for. 

-Under befalssamlingen i oktober ble blant 
annet planverk og ikke minst varslingsrutiner 
og navnelister gjennomgått. Derfor har innkal-
lingen til alarmøvelsen gått bra, konstaterer 
en fornøyd major, som til daglig er yrkessjåfør 
i Fretex.
- En slik alarmøvelse er en god test og høyst 
realistisk, selv om det selvsagt ikke passer alle 
å måtte bryte opp fra sin sivile arbeidsplass og 
stille i porten på Rygge, konstaterer den tidli-
gere yrkesoffiseren, som er yrkessjåfør i Fretex.

Evaluering                  
Etter få timer denne tirsdagskvelden, når siste 
skudd er avgitt på 200 metersbanen, er det 
innlevering og oppsummering, der soldatene 
kan si sin hjertens mening til blant andre HV-
stabens analyse- og evalueringsteam.

-En viktig del av vår evaluering er å veilede dis-
trikter og oppsatte enheter for kort og godt å 
bli bedre, poengterer kommandør Lyder Karl-
sen i HV-staben. Han opplyser at GIHV vil iverk-
sette liknende alarmer – uten forhåndsvarsel – 
i HVs organisasjon for å teste distriktenes evne 
til å håndtere oppdukkende situasjoner på 
kort varsel ved å sette opp deler av den opera-
tive strukturen.



38  39  

INGEN	  BLIR	  GODE	  LEDERE	  AV	  KUN	  Å	  LESE	  TEORI.

TA	  INGENIØRUTDANNELSEN	  ET	  STED	  DER	  DU	  FÅR	  

UNIK	  PRAKSIS.

Forsvaret utdanner ledere både innenfor ingeniørfaget og det tekniske
området. Ønsker du å gjøre en forskjell, er Forsvaret et sted der du kan
utvikle dine lederegenskaper på mange forskjellige områder.

Les mer om dine muligheter på forsvaret.no
Søknadsfrist er 15. april.

Forsvarets m
ediesenter (FM

S-1025)

For alt vi har. Og alt vi er.

Forsvaret	  lyser	  ut	  om	  lag	  50	  nye	  stillinger	  hver	  måned	  –	  les	  mer	  på	  forsvaret.no

HAVET	  ER	  VÅR	  FRAMTID	   Å	  VERNE	  OM	  DET	  KAN	  BLI	  DIN

Et	  sterkt	  sjøforsvar	  sikrer	  en	  nasjonal	  beredskap	  på	  vegne	  av	  oss	  alle
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Forsvaret er en mangfoldig arbeidsplass med gode forut-
setninger for karriere og egenutvikling. Livslang læring er 
sentralt, og vi bruker store ressurser på etterutdanning og 
videreutvikling.

I Sjøforsvaret kan du få muligheten til å bli enda bedre på 
det som er viktig for deg, i et miljø som har stor betydning 
for oss alle. Det er havet som har gjort landet vårt rikt, og vi 

har mye å verne om. Norge kontrollerer havområder som er 
syv ganger større enn fastlandet. I dette enorme område t 
spiller Sjøforsvaret en viktig rolle. Noen av opp gavene til 
Sjøforvaret er sikring av norsk suverenitet, s øk og redning 
av mennesker og materiell og fiskeri- og miljøoppsyn. 

Fordi vi har et bredt spekter av oppgaver, har vi også beho v 
for ansatte med forskjellige typer kompetanse.



PÅ KRYSS & TVERS
I HV-NORGE
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Områdesjefen i Åmli HV-område måtte spørre 
flere ganger før Sondre Hørsdal delvis frivillig 
svarte ja til plass på lagførerkurs.
– Da innkallingen til kurset kom var jeg ikke 
kjempemotivert. Da jeg kjørte til Vatneleiren 
var det dårlig vær og jeg tenkte at teltliv og re-
kruttopplegg passet svært dårlig. Da jeg kom 
frem ble vi mottatt på en svært voksen måte. 
Veilederne våre sveiset sammen laget fort. Vi 
fikk god mat, behagelige senger og nok søvn, 
noe som gjør at vi får bedre læring, forteller 
han.

– Laget mitt snakket om at det finnes ingen 
sivile lederkurs som kan måle seg med Hei-
mevernets lagførerkurs. Det har vært en bratt 
læringskurve der vi har hatt leksjoner og prak-
tiske øvelser hele tiden. Vi har også lært å gi 
ærlige tilbakemeldinger til hverandre. Vi har 
fått testet oss selv og lederevnene våre under 
stress og press. Som helikopterpilot i Nord-
sjøen er jeg vant til å jobbe med høyt stress, 
men tror nå jeg kan ta en raskere og mer rik-
tig beslutning. En annen viktig ting har vært 
kunnskapsrikt befal med intops- og innsats-
styrkeerfaring, avslutter piloten.

– Flaggkommandør Monsen fra Bleikerveien 
i Asker døde for ett år siden. Før sin død be-
stemte han, i samråd med sin kone Liv, at hans 
våpenskjoldsamling bestående av 33 unike 
eksemplarer skulle overlates i HV-samfunnet 
Asker og Bærums varetekt. HV lå hans hjerte 
spesielt nært, opplyser HV-kaptein og lederen 
av HV-samfunnet Asker og Bærum Odd Mar-
tinsen.

Monsen var blant annet distriktssjef for HV-
distrikt 09 og kystartilleriinspektør.

– Jeg har æren av å overta et moderne, høy-
teknologisk forsvar som holder en høy inter-
nasjonal standard, sier admiral Haakon Bruun-
Hanssen.

Han trekker frem hvordan avtroppende for-
svarssjef Harald Sunde de siste årene har ledet 
omstillingen og moderniseringen av Forsvaret 
på en forbilledlig måte. Ambisjonen til Bruun-
Hanssen fremover er å bygge videre på den 
solide organisasjonen Forsvaret er, for å få 
enda større operativ evne.

Øke operativ evne
Den nye forsvarssjefen understreker at moder-

nisering og videreutvikling av Forsvaret betyr 
stø kurs mot en stadig høyere standard. For 
Bruun-Hanssen betyr det å øke den operative 
evnen en kontinuerlig forbedring av materiell, 
utdanning og trening, operasjonskonsepter 
og logistikk.
– Jeg er stolt av at vi har et godt forsvar, og av 
alle de dyktige kvinner og menn som hver dag 
løser Forsvarets oppgaver og sikrer Norges 
trygghet. Min jobb fremover blir å prioritere 
arbeidet slik at Forsvaret i best mulig grad løser 
de oppgavene som er gitt oss i langtidsplanen, 
understreker den nye forsvarssjefen.

Heimevernet er ikke kjent med tidspunktet 
for når omforent tillegg ble innført i HV.  Ved 
innføring av arbeidstidsavtale i Forsvaret for 
militære arbeidstakere (ATM) på begynnelsen 
av 1980 tallet ble tillegget en del av denne 
avtalen. Det omforente tillegget omfattet et-
ter revisjon i 1998 befal og vervede som ble  
innkalt/beordret til repetisjonstjeneste kadre 
og HV- øving. 

Ved inngåelse av ny arbeidsavtale for Forsvaret 
(ATF) ble ATM og ATS (arebeidsavtale for sivile 
arbeidstakere)  med tilleggsavtaler satt ut av 
kraft. Dermed ble hjemmelsgrunnlaget for ut-
betaling av omforent tillegg borte.  

Heimevernet har heile tiden arbeidet for å få 
tillegget tilbake. 

Forsvarsstaben bestemte at det omforente til-
legget skal gjeninnføres med tilbakevirkende 
kraft. Unntatt fra tillegget er personell som 
jobber i staten som har hovedtariffavtalen i 
staten å forholde seg til. Personell i denne ka-
tegorien vil ha tilleggslønn under tjenesten 
(dagsats i tillegg til lønn fra arbeidsgiver). For å 
ha krav på tillegget må befal dokumentere at 
de ikke omfattes av hovedtariffavtalen i staten. 
Dette vil bli sendt ut ved innkalling og arbeids-
giver skal bekrefte dette.  

– Hensikten var å teste våre rutiner for varsling 
og beredskap samt å prøve ut områdets plan-
verk, sier distriktssjef oberstløytnant Per Olav 
Vaagland. 

Objektsikringstroppen ble valgt ut fordi stab-
sområdet akkurat da var inne til årlig trening 
med nøkkelpersonell.  

Etter å ha mottatt ordre fra distriktssjefen, 
iverksatte områdesjef Tor Johnny Kirkhaug 
innkalling av egne mannskaper klokken 16.30. 
Klokken 21.00 hadde 50 prosent av de innkalte 
møtt på Setnesmoen. Soldatene i troppen ble 
registrert inn og gjennomførte klar til strid 
under ledelse av troppssjef Odd Børge Ham-
mervoll.

Kan ikke måle seg med HV

Hjerte for HV

Vår nye forsvarssjef

Omforent tillegg

HV-soldat Sondre Hørsdal jobber til vanlig som helikopterpilot i 
CHC Helikopter Service og flyr i Nordsjøen.

Admiral Haakon Bruun-Hanssen tiltrådte tirsdag 19. november 
som forsvarssjef. Hans viktigste oppgave fremover er å fortsette 
arbeidet med å styrke Forsvarets operative evne.

Forsvaret gjeninnfører omfo-
rent tillegg for noen av Heime-
vernets befal med tilbakevir-
kende kraft, etter at dette ble 
fjernet i juni.

HV-11 iverksatte en alarmøvelse for objektsikringstroppen 
i stabsområdet 31. oktober. 

Tekst: Freddy Nilsen Foto: privat

Tekst og foto: Tore Ellingsen

Tekst og foto: Richard Brevik

Alarmøvelse i HV-11

Til venstre distriktssjef Per Olav Vaagland, og stabsområdesjef Tor Johnny Kirkhaug 
foran porten til Setnesmoen.

Liv Monsen og Odd Martinsen.

Sondre Hørsdal er pilot til vanlig og kommende lagfører i Heimevernet.

Generalmajor Tor Rune Raabye er på sitt 
første sjefsmøte i et HV-distrikt etter at 
han ble ny generalinspektør for Heimev-
ernet. Her sammen med oberst Rune 
Solberg (i midten) og områdesjef Tommy 
Andreassen i HV-16.-  HV er en beredska-
psorganisasjon. Det krever at vi faktisk 
har beredskap, og der er områdesjefen 
en nøkkelperson, sier Raabye.

Deretter iverksatte troppen sikringstiltak og 
vakthold av Setnesmoen leir. Øvelsen ble av-
blåst i løpet av kvelden og innkalt personell 
dimittert før midnatt. 

– Det var perfekt å få denne testen etter å ha 
jobbet med eget planverk under årets trening, 
kommenterer stabsområdesjefen og tropps-
sjefen.

Oberstløytnant Vaagland sier at han er avhen-
gig av å skaffe seg et bilde av beredskapen i 
eget distrikt, slik at han vet hva han kan stille 
med under håndhevelsesbistand eller almin-
nelig bistand til politiet, samt andre mulige 
trusler. 

– Når vi jobber med planverk, er det viktig at 
vi ikke bare putter planen i en perm, men at vi 
praktiserer planverket. For de som fikk forstyr-
ret sin Halloween-feiring, må jeg bare beklage, 
men jeg kan love at jeg ikke kommer til å kjøre 
noen alarmøvelse på julaften, sier distriktssje-
fen.

Vår nye forsvarssjef Haakon Bruun-
Hanssen. Foto: Torgeir Haugaard / 
Forsvarets mediesenter
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Kapteinløytnant
Lars Magne Skulbru

Områdesjef 
Lofoten og Vesterålen 
SHV-område

Hvem skal overvåke den lange kyststripen når 
lokaldimensjonen i dette arbeidet svekkes og 
ligger an til å forsvinne? Sjøheimevernets op-
erative styrkeproduksjon er i dag ikke i stand til 
å utføre pålagte oppgaver.

I NOU 2013: 5 framkommer SHVs oppgaver 
som følger:
Sjøheimevernet (SHV) er i dag en selvstendig op-
erativ enhet. Fra 2014 vil den operative delen av 
SHV, 4 innsatsstyrker og 17 SHV-områder, under-
legges heimevernsdistriktene. SHV har som hove-
doppgaver både i fredstid og ved krise eller krig 
å utføre objektsikring med sjøside og maritim 
overvåkning og kontroll. I tillegg skal SHV kunne 
utføre: Maritim eskorte og beskyttelse, eksami-
nasjon og kontroll ved visitasjon, undervannssøk 
samt bekjempe mindre fiendtlige styrker.

SHV – på fallrepet?
Hva skjer egentlig med Sjøheimevernet? Fra å være en aktiv og produktiv 
kontroll- og overvåkingsenhet for Marinen, framstår organisasjonen i dag 
mer som en marginal bidragsyter for landheimevernet.

På politisk nivå er det i dag sterkt fokus på ut-
fordringene knyttet til landets nordområder. 
Vårt enorme havareal gir oss store muligheter 
for fortsatt næringsvirksomhet innenfor 
matvareproduksjon og petroleumsrelatert in-
dustri. I en slik situasjon er det særdeles viktig 
å utøve suverenitetshevdelse og kontroll over 
landets havområder. Marinen og Kystvakten 
utfører sin tjeneste på en utmerket måte ut fra 
tildelte ressurser, men har i dag ikke mulighet 
for å gjøre dette arbeidet godt nok i forhold 
til de nye geopolitiske utfordringene i områ-
det. Når Sjøheimevernet i tillegg nedbygges, 
blir også kontrollen av de kystnære områdene 
svekket.

Sjøheimevernets opprinnelige oppgaver drei-
de seg om overvåking, kontroll og sikkerhet 
langs vår lange kyststripe. Fra etableringen i 
1951 og fram til slutten av den kalde krigen 
fungerte dette forsvarssegmentet på en god 
måte. Ansatte og vernepliktige viste stor moti-
vasjon og engasjement i sin tjenesteutøvelse. 
Fra 1990-årene gjennomgikk Sjøheimevernet 
store og omfattende omorganiseringspros-
esser. Målet med dette arbeidet var å videre-
utvikle SHV til å bli en moderne og gripbar 
forsvarsenhet. Det gamle Sjøheimevernet ble 
avviklet før det nye var på plass. Infrastrukturen 
på land ble avhendet og militært utstyr lagret. 
Et stort tap for overvåkning og kontroll av kyst-
stripen.
Etableringen av Reine-klassen med FBF-ene 
var et spennende og interessant prosjekt der 
en kunne se konturene av et gripbart og op-
erativt sjøheimevern. Konseptet ble dessverre 
avviklet før det fikk muligheter til å fungere, el-
ler erstattet av noe nytt. 

Sjøheimevernet er i dag overført til fire HV-

distrikter; uten fartøyer og mulighet til å gjen-
nomføre pålagte oppgaver. Hva er hensikten 
med å opprettholde et sjøheimevern som ikke 
kan gjøre jobben sin? Hva er hensikten med 
å opprettholde et sjøheimevern som er fratatt 
mulighet til å drive sjørelatert tjeneste? Hvem 
er tiltenkt å overta Sjøheimevernets kystrelat-
erte oppgaver?

De fire HV-distriktene er utmerkede utøvere 
av landmilitære operasjoner, men de er ikke 
trenet og opplært i den maritime delen. HV-
distriktene kan nok på sikt mestre denne de-
len, men det krever lang opplæring og omstill-
ing til den maritime kulturtenkingen.

Slik jeg ser det er oppgavene fortsatt de 
samme for Sjøheimevernet, men dagens tenk-
ing har bare fokusert på objektsikring. Denne 
tjenesten klarer landheimevernet bedre enn 
SHV. Dersom vi fortsatt skal ha et sjøheimev-
ern, må det utstyres med fartøyer, kurses og 
trenes til å operere på kysten.

Det våre forfedre bygget opp over tid og som 
fungerte lenge, ser nå ut til å bli borte.
Ser ikke våre politiske myndigheter verdien 
og nytten av et sjøheimevern som bidrar med 
overvåking, kontroll og sikkerhet langs vår 
kompliserte kyststripe?

Jeg brenner for et fortsatt oppegående 
sjøheimevern fordi det vil være et stort tap 
for kystsikkerheten å kaste over bord etablert 
kunnskap, kompetanse og styrkekapasitet. 
Men det krever handling fra våre myndigheter 
NÅ. 

La oss i fellesskap kjempe for et fortsatt sjøhei-
mevern.

Områdesjefen
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SKUVH
Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter

Stortinget besluttet våren 2012 å legge ned Sjøheimevernskommandoen 
(SHVKDO) og etablere Sjøheimvernets utdannings- og kompetansesenter 
(SHVUKS) på Haakonsvern.

Tekst: Kommandørkaptein Svein Jacobsen, sjef SHVUKS

SHVUKS består av 20 årsverk med tung vekt på 
mørkeblå stillinger på grunn av kompetanse-
behovet. Men SHVUKS er mer enn en tradisjo-
nell skole som kun skal drive med kurs og opp-
læring. De viktigste oppgavene som er pålagt 

Sjef SHVUKS, er som følger:
• GIHVs rådgiver innen sjømilitære forhold
• Ansvaret for HVs sjømilitære kursvirksomhet
• Ivareta all forvaltning og teknisk oppfølging  
 av HVs båtpool på vegne av generalin- 
 spektøren i Sjøforsvaret (GIS) og Forsvarets  
 logistikkorganisasjon (FLO)
• Støtte GIHVs sjømilitære materiellprosjekter
• Ivareta HV-distriktenes ansvar for:
 - Sikkerhetsstyring sjø
 - HVs dykkeroffiser
 - Navalsanitet
• Gjennomføre TAKEVAL
• Faglig kontroll og oppfølging av HVs sjø- 
 militære aktiviteter på vegne av fagmyndi- 
 hetene i Sjøforsvaret
• Støtte HV-distriktenes SHV-treninger og 

stabsstøtte til større øvelser
• Representere GIHV i Sjøforsvarets maritime  
 fagfora og arbeidsgrupper

Det hadde selvsagt vært en fordel at SHVUKS 
kunne fokusere kun på kursvirksomhet og fag-
lig støtte, men GIHV har innsett at skolen må 
være mer enn kun en UKS. Dette har tvunget 
seg frem grunnet hard prioritering av årsverk i 
HV, og at fagmyndighetene har en rekke krav 
til stillinger og kompetanse for at sjømilitære 
aktiviteter skal kunne gjennomføres i fredstid, 
herav blant annet dykkertjenesten og båtdrif-
ten. Det var rett og slett ikke mulig med HVs 
årsverk-rammer å spre så mange stillinger på 
distriktene. I tillegg skulle det rekrutteres kom-
petent personell inn i disse stillingene fra Sjø-
forsvaret, som sliter med store vakanser spesi-
elt på spesialistbefal. Dette var rett og slett ikke 
særlig realistisk.

SHVUKS-organisasjonen og bemanningen 
skal evalueres etter ett års virksomhet når man 

har gjort seg erfaringer med hvordan skolen 
fungerer på alle sine omfattende og krevende 
ansvarsområder.

Staben i SHVUKS er godt i gang med å etablere 
kurskatalog og forberede alle typer virksomhe-
ter innenfor ansvarsporteføljen. Jeg som skole-
sjef er selvsagt innstilt på at mye også skal gå 
seg til og erfares underveis. Men jeg er dess-
verre ikke i tvil om at den største utfordringen 
er å unngå overbelastning av medarbeiderne 
ved SHVUKS. UKS-en skal tross alt støtte SHV-
aktiviteter i ni HV-distrikter. Hvis man ønsker å 
beholde kompetente medarbeidere med høy 
motivasjon og kompetanse over tid, må man 
lykkes i dette.

Jeg og mine medarbeidere ser frem til å få 
SHVUKS i full produksjon og bidra til HV-
distriktenes styrkeproduksjon og derav deres 
operative evne.

Behov og utfordringer

S
Etter tett og god dialog med Heimeverns-
staben (HVST) på Terningmoen, ble følgende 
organisasjon besluttet og etablert med virk-
ning fra 1. august i år:
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Et godt organisert sjøheimevern
Kapteinløytnant Geir Magne Trøyterud mener det har blitt lagt 
ned godt arbeid i omorganiseringen av Sjøheimevernet (SHV).

1. august i år var omorganiseringen av SHV full-
ført. Kapteinløytnant Geir Magne Trøyterud fra 
HV-16 snakker om SHVs status i Nord-Norge. 

Maritimt personell 
– Nå er det kun HV-16 blant distriktene i nord 
som har SHV-personell i staben. Jeg kan jo leg-
ge til at vi også har SHV-innsatsstyrke Anklet. 
Hos oss har det vært god rekruttering av folk 
med maritim kompetanse til distriktet. Alle fra 
tidligere SHV-gruppe nord ble med over til HV-
16, så der har vi vært heldige.

Jeg vet også at de andre distriktene med be-
hov for «sjøfolk» har fått rekruttert inn perso-
nell. I alle stillingene som har blitt opprettet 
i HV-16 innehar personellet kompetanse på 
SHV-siden.

Lagt ned godt arbeid
– Omorganiseringen har gått veldig bra. Det 
har blitt lagt ned et godt arbeid fra tidligere 
SHV-gruppe Nord-Norge og SHV-kommando-
en med tanke på personell- og materiellover-
føring. Det brukte vi mye tid på dette første 
halvåret av 2013, så status nå er at vi har fått 
overført det som er av personell og materiell 
til de respektive distriktene. Det gjenstår noe 
på KOP-siden, men det jobbes det jo med, sier 
Trøyterud.

Verdens navle
På spørsmål om hvordan man skal få rekrut-
tert folk med maritim kompetanse til HV-dis-
triktene, svarer kapteinløytnanten for sin del at 
distriktene må kunne tilby spennende tjeneste 
og gode arbeidsforhold, som i Forsvaret for øv-
rig.

– Man må også få gjort arbeidsplassen og 
jobbmulighetene kjent. Det er alltids personell 
som kommer fra nærområdet med rett kom-
petanse som sikkert på sikt vil eller ønsker å re-
turnere nærmere hjemmet. Når det er sagt, så 
ligger jo HV-16 i Bjerkvik, og på mange måter 
er dette verdens navle. Med en kort kjøretur 
både til Harstad og Narvik, samt Tromsø som 
ligger tre timer unna.

– Om noen få år vil det bli enda bedre, når 
broen over til Narvik blir ferdigstilt og kjøretu-
ren blir enda kortere, så her finnes det mange 
muligheter for de som ønsker en spennende 
og utfordrende tjeneste, sier han.

Samarbeidet land–sjø
På spørsmål om han føler at SHV drukner i det 
grønne miljøet, var svaret klart og tydelig.

– Nei, det synes jeg ikke. Nå kjenner jeg min 
arbeidsplass i HV-16 best, og der opplever jeg 

at vi er en del av miljøet på alle områder. Men 
vi er jo en gjeng som er relativt klar og tydelig, 
og så er vi jo «blå» i et grønt miljø og synes 
dermed tydelig, svarer han med glimt i øyet.

– Ledelsen klarer å tenke maritimt. Mange av 
HVs oppgaver har tilknytning til kystsonen 
og vi er avhengig av samarbeidet «land–sjø», 
men klart, her er det jo opp til oss med erfaring 
også fra det maritime og SHV å spille ledelsen 
god på hvordan vi skal benyttes i og under 
operasjoner.

Men Trøyterud, alt kan da vel ikke ha gått på 
skinner?
- Det enste jeg kommer på er tiden det hele 
ble gjort på. Mye skulle gjøres innenfor en re-
lativt kort periode. Men når det er sagt, jeg har 
ikke registrert noe misnøye. Folkene våre har 
stilt opp og gjort en fremragende innsats, av-
slutter Trøyterud.

Tekst: Petter Mostad Foto: Rolf Ytterstad

Geir Magne Trøyterud i grønt, flankert av (til venstre) Tor Kjetil-Folkestad og Johnny 
Skoglund, begge i innsatstyrke Anklet, på Trondenes i Harstad i forbindelse med en 
øvelse i oktober.
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I høst startet anskaffelsesfasen av prosjekt 
8309 som har til formål å fremskaffe laserba-
sert simulatorsystem til Heimevernet. Utlys-
ning av anbud, testing, valg av leverandør og 
kontraktsignering er planlagt gjennomført i 
løpet av 2014.
 
Hva er simulatorsystem?
Et laserbasert simulatorsystem muliggjør rea-
listiske tosidige øvelser, men kan også benyt-
tes til grunnleggende skytetrening.

I tosidige øvelser utstyres hver enkelt soldat og 
kjøretøy med deteksjonssystem, slik at treff blir 
registrert. Lasersendere som er festet til hvert 
enkelt våpen simulerer våpenets rekkevidde, 
ammunisjonstype og effekt i målet på en rea-
listisk måte. Når et våpen avfyres med løsam-
munisjon sendes det ut en laserstråle, og når 
den treffer en detektor registreres treff / nes-
ten treff, og en soldat / et kjøretøy blir slått ut 
eller påført skade.

Soldaten som blir truffet kan deretter på et dis-
play i sin vest se skytter-id, våpen-id og ammu-
nisjons-id fra spilleren som skjøt, og således få 
en umiddelbar tilbakemelding. Etter en øvelse 
kan man raskt tanke informasjon fra 10–20 
spillere over på en iPad eller lignende. Her kan 
man få en rask og oversiktlig tilbakemelding 
over antall drepte/sårede, skudd avfyrt, treff-
prosent osv.

Dette er en beskrivelse av et basic simulator-

system og planlegges anskaffet til alle distrik-
ter. Det er et meget enkelt og solid system, 
som har lav brukerterskel. Man kan oppgrade-
re et basic simulatorsystem med gps-trackere 
og radiosendere. Da kan man i tillegg se alle 
fysiske bevegelser til spillere i en øvelse, samt 
overvåke en øvelse i sanntid. 

Ved å overvåke alle hendelser utført av per-
sonell og kjøretøy elektronisk, vil man være i 
stand til å fastslå nøyaktig hva som skjedde un-
der en trening. I evalueringen etterpå kan man 
derfor fokusere på hva som skjedde, hvorfor 
det skjedde og hva man kan lære av det.

På denne måten kan sjefer på alle nivåer settes 
i stand til å forstå og lære konsekvensen av de 
ordrer som han/hun gir. Per dags dato har HV 
ingen objektive verktøy til å måle og registrere 
hva som skjer under en trening. Presise tilba-
kemeldinger og gode evalueringer vil derfor 
være et nyttig verktøy for å gi større effekt av 
treningen.

Simuleringssystemer har vist seg å dramatisk 
øke kampberedskapen og effektiviteten til 
militære styrker, og benyttes av en lang rekke 
nasjoner fordi det er den mest realistiske og 
beste treningen som kan gis.

Hva skal Heimevernet med simulatorsystem?
Heimevernet skal benytte systemet til å ef-
fektivisere trening og utdanning, slik at man 
raskere oppnår et høyere nivå. Effektivisering 

vil medføre at Heimevernet raskere når sine 
trenings- og utdanningsmål.

I tillegg til tosidige øvelser som beskrevet over, 
skal systemet også benyttes til grunnleggen-
de skyteutdanning med alle våpen. Eksempel-
vis kan en kanongjeng gjennomføre seks lade- 
og skytesekvenser i løpet av ett minutt, og få 
nøyaktig tilbakemelding på hvert enkelt skudd 
umiddelbart etter at det er avfyrt. Videre kan 
man benytte uavhengige og reaktive målsys-
temer til å skyte på bevegelige mål med alle 
våpen, samt lage nærstridsløyper/skytebaner 
for enkeltmann-, lag- og troppskytinger alle 
steder hvor skyting med løsammunisjon er til-
latt.

SKSVH
Heimevernets skole- og kompetansesenter

Simulatorsystemer har vist seg å dramatisk øke kampberedskapen og effektiviteten 
til militære styrker. Heimevernets simulatorsystem vil muliggjøre realistiske tosidige 
øvelser og skytetrening i kystsonen, sivil bebyggelse, på objekter og inni bygninger. 

Tekst: Rittmester Johannes Hobæk, prosjektkoordinator (HVSKS)

√ HVA SkAl ANSkAffES?

Følgende materiell er planlagt anskaffet 
til hvert distrikt: 
• Et sett på cirka 50–100 systemer uten  
  gps-tracker
•Simulatorer for alle håndvåpen og  
  PB-våpen 
• Kjøretøysystemer
• Uavhengige og reaktive målsystemer
• Vippemål til simulatorsystemet

I tillegg planlegges det å anskaffe et mo-
bilt sett på 100–200 systemer med gps 
og kontrollsenter (full instrumentering), 
inkludert bygningssystemer, som kan 
benyttes ved behov på større øvelser.

Et komplett treningssystem

NALP
Plan- og strukturutviklingsavdeligens hovedoppgaver er:
• Utarbeide GIHVs policy, prioriteringer og føringer, utdanning, trening og øving
• Bidra med innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverk
• Forestå Heimevernets langtidsplanlegging og strukturutvikling
• Forestå strategisk planlegging og prosjektering av eiendom, bygg og anlegg og materiellanskaffelser
• Kartlegge behov for evaluering og analyse av Heimevernets avdelinger og kapasiteter
• Forstå samabeidet med forsvarsgrener og deres planleggings- og utviklingsmiljø

Sjef planavdelingen 
Oberst Karl-Henrik Fossmann

Prosjekter i 2014
Heimevernet har fått midler til å sette i gang med to 
eksperimenter i 2014. Det ene er kommandoplass 
til innsatsstyrker og det andre er hvordan Heimev-
ernet kan utnytte kommersielt radiomateriell i om-
rådestrukturen.

Tekst: Karl-Henrik Fossmann

Jeg har i tidligere nummer av Heimevernsbla-
det skrevet om hva som skjer med struktur-
utviklingen i Heimevernet. Vi er i ferd med å 
avslutte arbeidet med våre KOP-er (Komplett 
operativ organisasjonsplan) for område- og 
innstasstrukturen.

Oppdragstilpassede avdelinger
Vår struktur skal bestå av 45 000 soldater 
fordelt på 3000 i innsatsstyrker og 42 000 i 
områdestrukturen. For områdestrukturen er 
KOP-ene i ferd med å bli lagt inn i vårt sentrale 
elektroniske system SAP. Mye godt arbeid fra 
mange bidragsytere har gjort at vi har klart 
denne prosessen ett år raskere enn normert 
tid. Det vil gjenstå arbeid med SHV-områdene 
og stabsområdene. At vi ikke har tatt disse av-
delingskategoriene, skyldes for SHV-område-
ne nødvendigheten av en fintuning opp mot 
det operative planverket. For stabsområdene 
må oppgaver og struktur ses opp mot vårt nye 
logistikk- og forsyningskonsept som blir fer-
digstilt på nyåret 2014. Uansett skal SHV-om-
rådene og stabsområdene få nye KOP-er fra 1. 
januar 2015. For den øvrige områdestrukturen 
blir KOP-ene iverksatt fra 1. januar 2014.

Områdestrukturen vil nå bestå av oppdragstil-
passede avdelinger. Alle vil ha dedikerte opp-
drag som det skal utvikles planer for, og ikke 
minst trenes på i forbindelse med årlig trening. 
Mange vil nikke gjenkjennende til dette gre-

pet. Det var slik HV tidligere var organisert og 
trent.

Innsatsstyrkene har også fått nye KOP-er. Styr-
ketallet er nå på 3000. Det er land-innsatsstyr-
ker i samtlige distrikter, og sjø-innsatsstyrke i 
hver av våre fire regioner.

Kommandoplass og radiomateriell
Innenfor konseptutvikling og materiellprosjek-
ter har det vært en utvikling til det bedre siden 
forrige nummer av Heimevernsbladet. Heime-
vernet har fått midler til å sette i gang med 
to eksperimenter i 2014. Det ene vil se på ny 
kommandoplass til våre innsatsstyrker. Vi har 
gode forhåpninger til at vi skal komme opp 
med et godt konsept for våre mest mobile av-
delinger. Det andre eksperimentet skal se på 
hvordan vi kan utnytte kommersielt radioma-
teriell i områdestrukturen. Det radiomateriellet 
som skal benyttes til samband internt i områ-
destrukturen er for det meste gammelt, som 
igjen krever mye vedlikehold. På noe av dette 
er vi enebruker. Forsvarets vedlikeholdsstruk-
tur må opprettholde kompetanse og delela-
ger på utstyr som få eller ingen andre bruker, 
og det er svært kostbart. Vi har videre erfart at 
militært spesifisert kommando-, kontroll- og  
informasjonssystemer (KKIS) er svært dyre å 
anskaffe, samtidig som driftsutgiftene er store. 
Det å arve KKIS fra forsvarsgrenene er for alle 
praktiske formål ingen farbar vei. Heimevernet, 

som er en organisasjon med stort volum, må 
derfor se på andre løsninger som er billigere, 
men gode nok. Begge eksperimentoppdrage-
ne vil ledes av Heimevernets skole- og kompe-
tansesenter, men vil selvsagt benytte innsats-
styrker og områder som test-bed. 

Småbåter
Vi har lenge hatt ambisjon om å få på plass 
prosjekt(er) som kan sikre oss nye båter/far-
tøyer. Heimevernet har fått skriv fra overordnet 
myndighet om at det blir prosjekt for småbå-
ter (RHIB eller tilsvarende). Det skal starte opp 
snarest mulig. Det er signalisert at midler er til-
gjengelig i 2014 og 2015. Vi har godt underlag 
fra utprøvinger, og konseptuelt er vi nå klare til 
å ta imot denne ressursen. Det er utarbeidet 
fordeling av disse båtene som innebærer at 
de blir å finne i både SHV-områdene og i SHV-
innsatsstyrkene. For å ivareta Heimevernets 
ansvar i dette prosjektet har Heimevernssta-
ben fått på plass en egen prosjektoffiser, kom-
mandørkaptein Johan Lefstad. Han vil holde 
tak i dette prosjektet, samt andre SHV-relaterte 
prosjekter, deriblant et som omhandler nye 
FBF-er.

Nye håndbøker
I og med at områdestrukturen nå blir opp-
dragstilpasset, må vi få på plass håndbøker 
som dekker vårt behov for hva som trengs for 
at den taktiske områdesjef kan løse taktiske 
oppdrag. Her er det behov for de tradisjonelle 
håndbøkene så vel som å få utarbeidet hen-
dige foldere á la troppssjefens huskeliste i felt. 
HVSKS og SHVUKS vil utvikle og føre denne 
dokumentasjonen i pennen. Allerede til høs-
ten 2014 bør vi kunne se de første eksemplarer 
av nye håndbøker for områdesjefer i land- og 
SHV-områder. 
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En kommende lege, en 
lærer og en planlegger i 
oljebransjen møttes på 
Værnes for grunnkurs 
lederskap.

– Jeg visste ikke mye om kurset på forhånd. 
Det eneste jeg hadde hørt var at det var bra, 
sier læreren og lagfører geværlag, Tore Løv-
strand, som er kontaktlærer for 5. klasse og 
gitarist i countrybandet Nashboots.

– Jeg visste at kurset var et grunnleggende 
befalskurs, med fokus på å gjøre deltakerne 
bedre rustet til å tjenestegjøre som lagfører/
nestlagfører for et lag. På forhånd fikk vi tildelt 
oppgaver på nettet, modul 1, noe som ga oss 
et lite innblikk i hva som skulle vektlegges, 
forteller Maiken Nordahl Selseth, som er lege-
student på femte året i Krakow, og er tiltenkt 
en stilling som lege i Trøndelag heimeverns-
distrikt.

– I forkant hørte jeg at det var mye fokus på å 
forberede og å holde leksjoner, forteller plan-
leggeren, Niklas Berg, som skal inn som båt-
fører i SHV.

Lærte dere noe dere kan ta med dere til det 
sivile?
– Ja, absolutt, sier lærer Tore. – Det dukket opp 
en del elementer som er nyttig å ta med seg i 
f.eks. gruppedannelsesprosesser. Kommunika-
sjonstrappa er et eksempel på dette. I starten 
av en gruppedannelse er alt «rosenrødt» og 
alle vil prøve å finne sin plass i gruppa. Alle er 
med på det som sies og vedtas. Etter hvert, når 
rollene har satt seg, vil folk mer og mer tørre 
å komme med kritikk til hverandre, dele sine 
innerste tanker og følelser og respondere på 
disse. Vi kom langt opp på trappa i laget vårt, 
vil jeg si.
– Jeg lærte mye om organisering av leksjoner, 
her har jeg fått noen gode hjelpemidler til det 
sivile, forteller planlegger Berg, som avtjente 
førstegangstjenesten i Kystvakten. Han liker 
spesielt de fem lederutviklingsområdene som 
tar for seg blant annet mestringstro.

– Det å ha tro på å lykkes er meget viktig, det 
kommer man langt med i det sivile også. Jeg 
likte også spesielt en av de fem lederegenska-
pene, evne til å ta initiativ, å være pådriver for 
å få ting til å skje.

– En av tingene som har festet seg er de seks 
fasene for oppbygging av en god leksjon, 
sier legestudent Maiken, som avtjente første-
gangstjenesten på Setermoen. – Vi hadde flere 

dager med instruksjonslære. Alle fikk forbere-
de og gjennomføre elevinstruksjoner, samti-
dig som vi fikk fortløpende tilbakemeldinger 
fra gruppen og fra veileder.

Er det store forskjeller mellom sivil og militær 
ledelse?
Det er egentlig ikke så stor forskjell mellom 
militær ledelse og sivil ledelse. Det handler om 
det samme. Lede noen mot et mål, informere 
om hvordan vi skal nå målet sammen og sørge 
for at alle har det som trengs av kunnskaper og 
deretter motivere for at hver enkelt går frem-
over mot målet, forklarer læreren.

– Mange har et bilde av at militær ledelse 
handler om at en person står foran en gruppe 
mennesker og roper ut ordrer. Dette er vel ba-
sert på erfaringer fra rekruttskoler og lignende, 
men militær ledelse handler ikke om dette. 
Det handler om å gjøre hverandre i stand til 
å utføre et oppdrag og å løse oppdraget, sier 
Tore.

– Jeg vil nok si at likhetene mellom sivil og mi-
litær ledelse er mer iøynefallende enn forskjel-
lene, poengterer Maiken. 

– Det å være klar og tydelig er egenskaper 
som er viktige både i militær og sivil ledelse. 
Det er ikke stor forskjell på militære og sivile 
ledere når det kommer til tilbakemeldinger og 
motivasjon, fortsetter Niklas.

Hvorfor velger dere å ta på dere mer ansvar i 
HV?
– Det er viktig for meg at jeg skal oppleve at 
HV-tjenesten gir meg noe. Jeg er opptatt av å 
utvikle meg, både faglig og personlig. Derfor 
ønsker jeg å få mest mulig ut av HV-tjenesten, 
forklarer Tore.

– Jeg er også opptatt av at de andre på laget 
skal ha det bra. Dette får jeg større mulighet til 
å påvirke gjennom mer ansvar. Jeg opplever 
at det er mange motiverte mennesker på la-
get mitt og det er en veldig takknemlig jobb å 
være lagfører for dem.

– Jeg ønsker å ha muligheten til å jobbe i For-
svaret etter endt utdanning. Dette er hoved-
grunnen til at jeg allerede nå ønsker å være 
med på øvelser og kurs, sier Maiken.

– Jeg ønsker også å få mest mulig ut av min 
tjeneste i Heimevernet og synes derfor kurse-

Tekst og foto: Rune Haarstad

Niklas Berg (planlegger), Maiken Nordahl Selseth (legestudent) og Tore Løvstrand (lærer) 
har gjennomført grunnkurs lederskap og tar med seg verdifulle erfaringer til sitt sivile liv.

ne som blir holdt er meget verdifulle, forteller 
Niklas.

Hvor står dere etter kurset?
– Jeg mener at jeg er bedre rustet i rollen som 
lagfører etter dette kurset og det tror jeg vil 
komme laget mitt til gode, forteller lærer Tore 
Løvstrand, som var i Hans Majestet Kongens 
Garde som vaktsoldat og sjåfør. Han har også 
vært to kontingenter i Libanon (UNIFIL 38-39).

– Jeg vil anbefale alle å ta på seg mer ansvar 
i HV-tjenesten. Kursene stimulerer til utvikling 
og en enda mer givende tjeneste.

Maiken legger vekt på at noe av grunnen til at 
dette ble en positiv opplevelse, var at instruk-
tørene var motiverte og grundig forberedt.

– Dessuten bestod laget mitt av mennesker 
med ulik sivil bakgrunn, noe som gjorde at vi 
utfylte hverandre og at vi fikk til et godt sam-
arbeid.

Planlegger Niklas Berg legger vekt på at kurset 
var utfordrende og lærerikt.
– Jeg ble hele tiden pushet litt ekstra. Jeg lærte 
mye om meg selv under uken med grunnkurs 
lederskap.

Bedre rustet til rollen som befal Farlige HV-soldater

«9.8, 9.8: Endex øvelse, endex øvelse.» 
Jubelen sto i det som er av tak i gapa-
huken laget mitt hadde som base litt 
før 02.00, slik det pleier. Likevel ble vi 
overrasket noen timer senere.

Under oppstilling fire dager tidligere ble vi ønsket velkommen av sje-
fen på Heistadmoen. Han hadde ett hovedbudskap: sikkerhet. Det 
viktigste er at vi kommer oss gjennom årets øvelse uten skader.

Økonomen, mekanikeren, industriarbeideren og direktøren har alle 
sagt ja til å sette det egentlige livet på vent i fire dager.

Selv om reaksjonen ikke er positiv når de finner innkallingen i post-
kassa, dukker de opp og gjør en god innsats. Vi ser at de soldatene 
som har vært negative, lite motiverte eller som ikke har møtt opp 
under tidligere øvelser, er tatt ut av listene. Det er en god ting. Vi tren-
ger soldater som gjør jobben med en positiv innstilling, og det har vi.

De krever svært lite. I bytte mot tap av jobb, penger og verdifull tid 
med familien, ønsker de seg kun to ting:

1. En meningsfull øvelse med markøraktivitet som oppleves som re-
levant for en mulig skarp situasjon.
2. At sikkerheten blir tatt på alvor, slik at vi kommer hjem uskadet.

Det siste ønsket ble ikke ivaretatt godt nok under siste øvelse. Den 
ble avsluttet når den pleier, noe før 02.00. Det som var nytt og uhel-
dig var at øvelsen ble satt i gang igjen 06.00. Flere lag i troppen var i 
felt hele natta og sovnet først ved 03.00-tiden på grunn av informa-
sjon etter befalsmøte. Mange fikk kun tre timers søvn.

For all del: Vi har ingen problemer med å gå lange vakter med lite 
søvn i felt. Problemet dukker opp når vi skal hjem samme dagen. Vi 
ble dimittert på ettermiddagen, og de aller fleste kjørte hjem i egne 
biler. En tur som for mange tar halvannen time. Jeg har hørt historier 
om en som våknet på vei ut i grøfta og en annen som måtte ringe 
til venner for å holde seg våken. Dette er like farlig som å kjøre med 
promille.

Det skal mye til for at vi som trener så lite blir kalt ut på et skarpt 
oppdrag. Jeg føler meg likevel sikker på at både økonomen, mekani-
keren, industriarbeideren og direktøren ville møtt opp hvis det skulle 
skje. Redde og usikre ja, men med et ønske om å bidra til å ta vare 
på landet vårt.

La oss derfor ta godt vare på dem.

Terje Nordkvelle,  
sersjant og lagfører i HV 03, 
Nedre Telemark

Lagføreren
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Tre Rettar i Felt

Dessert:

Sashimi av laks eller ørret
Til fire personer

100 gram fisk
Ein sjalottlauk
To vårløk
To spiseskjeier sylta ingefær
Tre spiseskjeier koriander
Wasabi
Soyasaus
Sesamfrø

Biff med småpoteter og blomkål
Til fire personer

4 biffer med indrefilet. ca 180 gram
600 gr halvkokte småpoteter
Ein blomkål
To sjalottlauk
Seks spiseskjeer creme fraiche
Salt
Pepper
Smør

Fruktpakke

Banan
Mango
Brunt sukker
Creme fraiche eller fløte
Aluminiumsfoliet
Smør

Løytnant Kristian Kjetland  
gir deg dei beste tipsa for  
kulinarisk nytelse i felt Kamoflasjekokken 

Kristian Kjetland

Skjær fisken i tynne skiver, finhakk 
vårlauk og sjalottlauk. Anrett på ein 
tallerken saman med ingefær. 

Rist sesamfrø i panne og strø over. 
Server med wasabi og soyasaus.

Krydre biffen og steik den i ei varm 
panne til kjøtsafta pipler fra. Snu 
og steik til safta piler fram igjen for 
medium gjennomsteika. La biffen 
få kvila.
Del potetene i to, og skjær små 
buketter av blomkålen. Finhakk 
sjalottlauken. Steik så poteter, 
blomkål og lauk fil dei vert gyllne. 
Ha over creme fraiche og bittelitt 
vatn og la det koke opp. Smak til 
med salt og pepper. Server.

Skjær frukten i terningar. Brett alu-
miniumsfoliet dobbelt og legg på 
ein klatt med smør. Strø litt sukker 
over smøret og legg frukta oppå 
smøret. Strø så litt sukker over 
frukta. Finhakk chilli og strø litt over 
frukta. Brett aluminiumsfolie over 
til ein tett pakke. Legg pakka på 
glør frå eit bål slik at den blir god 
og varm. La pakka ligge og trekke 
i fem minutt før du serverer. Server 
med piska krem eller pisk saman litt 
sukker i creme fraiche.

Middag:

Når du er ute og går tur  er det 
ikke alltid så mykje som skal 
til for å lage eit godt måltid.

Forrett:



Prestens  
hjørne

Ære være Gud i det høyeste og laveste

Vi skal snart feire det største av alle mirakler: At Gud ble menneske 
i et lite, hjelpeløst barns skikkelse. Født utenfor ekteskapet av ei 
tenåringsjente som etter datidens skikk kunne steines til døde for 
sin synd. Født under kår som bare var vanlige og akseptable for de 
aller laveste på rangstigen, fordi de ikke visste om annet. 

Og da Gud skulle plukke ut de aller første vitnene og budbærerne av evan-
geliet om Frelserens fødsel, spurte Han ikke etter CV, teologisk utdanning, 
høy sosial rang eller medlemskap i en forening for det vellykkede borger-
skapet. Han valgte gjeterne, som var blant de aller lavest rangerte etter 
datidens normer. De ble ikke engang sett på som så troverdige mennesker 
at de fikk lov å vitne i rettssaker. Men de ble valgt av Gud som budbærere 
for det største og viktigste av alle budskap. Dette lærer kirken oss om jule-
høytiden og Guds prioriteringer.

For en fantastisk beretning for alle oss som ikke er så flinke og vellykkede. 
For alle oss som ikke har så blanke og vakre fasader. For oss som ikke er så 
fromme som dagens fariseere og skriftlærde. For alle som ikke kan skryte av 
store moralske og trosmessige bravader. Gud ser oss, vil oss vel og bruker 
oss i sin daglige, vedvarende skapelse. Ikke på grunn av vår vellykkethet, 
men på tross av våre nederlag og vår tilkortkommenhet i vårt forhold til 
Ham, og dermed også i vårt forhold til våre medmennesker. For hva vi gjør 
mot en av Guds aller minste, det gjør vi samtidig mot Gud.

I vår tid, hvor alt skal være størst, raskest, blankest, flinkest og dyrest, 
er det åpenbart vanskelig å fatte dette budskapet. Men Gud 
har ikke sans for den nye norske «folkesykdommen», fordi 
Han ser tvers igjennom all menneskelig staffasje og sier: 
Du er velkommen til å være med på skaperlaget slik 
du er, uavhengig av tidligere meritter og prestasjo-
ner. Akkurat som Han inviterte ei enslig, usikker ten-
åringsjente og forskremte gjetere til å være med på 
det viktigste av alt! Gud vektlegger andre verdier enn 
lønnstrinn, boform og fornikling. Han vil mest av alt at 
vi elsker hverandre, oppmuntrer og støtter hverandre, 
snakker pent om hverandre og gjør mot andre det vi 
ønsker de skal gjøre mot oss. Da blir vi medskapere i en tid 
som trenger disse verdiene mer enn noen gang. Julebudska-
pet var revolusjonært og banebrytende. Det er dessverre tanker 
og hendelser i tiden som tyder på at «revolusjonen» har stilnet både i og 
utenfor kirken. Om en av våre aller minste kom krypende på alle fire i rus 
opp midtgangen under søndagsmessa, ville en kanskje ringt politiet? Eller 
i beste fall henvist til Kirkens Bymisjon. De passer ikke inn i det gode, vel-
kledde og veltilpassede selskap. Men så vidt jeg har skjønt, skal Gud være 
like glad i dem som i meg.

God jul!
Hilsen Elling Erichsen
Sjefsprest for Heimevernet

Etter en ide av mine gode venn Ragnar Otto Eriksen.



Hva skjer i 
HV-Norge?
Kontakt oss!

Kommunikasjonssjef
Nils Arne skaret: 48168010

nskaret@oslo.mil.no

HV-blad redaktør
siv iren Brænd:  40028135

siv.brand@hvbladet.no

Redaksjonen
desken@hvbladet.no

PIO Heimevernsstaben
ola K. Christensen: 47483703
olchristensen@mil.no 
 

Webmaster
Alexander sylte: 91355097
asylte@hvnett.no

PIO Nord
Rolf Kulseng Ytterstad: 99589510 
rytterstad@mil.no

PIO Vest
Tore Ellingsen: 48881975
brolt@mac.com

PIO Sør
Rune Haarstad: 95254010
rhaarstad@mil.no

FLyTTe?
Meld ny adresse til Folkeregisteret 
og posten.
skal du flytte ut av ditt distrikt? 
Husk: innlevering av våpen før 
avreise! 

Returadresse:
HeIMeVeRNSBLAdeT  
ACTIONCeNTeR
POSTBOKS 150, OPPSAL
0619 OSLO

www.facebook.com/Heimevernet

Les også våre nettsider:

hv.forsvaret.no


