Takk for at du bidrar til forsvaret av Norge
Noen dager hvert år «låner» Heimevernet 40.000 arbeidstakere, studenter, ledere, ektefeller,
mødre og fedre for å trene på nasjonal beredskap. Det vil si at du som arbeidsgiver også bidrar
inn i forsvaret av Norge.
For å gjøre stas på soldatene arrangerer Heimevernet «uniform på jobben-dagen» der vi
oppfordrer de som har mulighet, til å komme på jobb iført HV-uniformen sin.
Dette gjør vi for å anerkjenne både arbeidsgivere og soldater og for å vise frem at HV-soldaten
er over hele landet.
I 2021 arrangeres dagen for andre gang i sammenheng med at HV er 75 år 6. desember. Dagen i
fjor ble en stor suksess fordi mange soldater og arbeidsgivere markerte dagen.
Blant annet på NAV i Tromsø, der det jobber 12 HV-soldater.
– Jeg mener enhver arbeidsgiver bør skjønne betydningen av Heimevernet. For oss er det
naturlig å sette av tid til at soldatene kan dra på øvelser. Det er en del av av den samfunnsdugnaden som er nødvendig til den dagen vi vil trenge HV, sa Geir Jakobsen, sjef for NAVkontoret i Tromsø, til avisa Nordlys i fjor.
Jeg vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på
jobben-dagen» vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at HV er en del av
den nasjonale beredskapen. Og på den måten får anerkjennelse for den innsatsen man gjør som
HV-soldat. Mandag 6. desember ønsker Heimevernet å vise arbeidsgivere at dere har en viktig
nasjonal beredskapsressurs på arbeidsplassen.
Derfor håper jeg at du som arbeidsgiver enten blir med for første gang i år, eller at du igjen
lar dine arbeidstakere feire dagen sammen med oss i grønt. Finn ut mer om «uniform på
jobben-dagen» på denne nettsiden: forsvaret.no/heimevernet/uniform-pa-jobben-dagen
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