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Bredt offentlig privat samarbeid – en del av løsningen for rekruttskole og brigade sør 
  
I Åmot og på Terningen Arena i Elverum har Forsvaret og det sivile samfunnet hatt et bredt og svært 
vellykket OPS samarbeid gjennom mange år med bruk av bl.a. felles idrettsfasiliteter, kulturbygg samt 
at private har bygget leiligheter for forsvarsansatte. 
  
I vår region blir det nå en stor aktivitetsøkning med beslutningen om etableringen av hærens 
rekruttskole og en mulig plassering av brigade sør. Vi mener et offentlig privat samarbeid er en 
vesentlig del av løsningen for å realisere denne store aktivitetsøkningen.  
  
Vi ønsker å legge til rette for et ennå nærmere samarbeid om felles infrastruktur som gir større 
fleksibilitet, høyere utnyttelse og samfunnsøkonomisk smarte løsninger. Infrastruktur kan legges tett 
på leir og gi rom for en langt større fleksibilitet ved endret behov fra Forsvarets side. Lokalisering tett 
på leir gjør også at leirgjerdet kan flyttes hvis sikkerhetssituasjonen skulle tilsi dette.  
  
Offentlig privat samarbeid muliggjør en raskere utbygging på arealer som er regulert til formålene ved 
at private stiller kapital og står for utbyggingen. Offentlig privat samarbeid betinger langsiktige 
kontrakter, men gir også større fleksibilitet. 
  
Det kan bygges anlegg som er til eksklusiv bruk for Forsvaret og anlegg som det sivile samfunnet og 
Forsvaret benytter i sambruk. Utnyttelsesgraden ved felles anlegg blir dermed høyere ved at 
anleggene benyttes fra tidlig morgen til sen kveld både på ukedager og i helger. Idrettsanlegg som 
brukes både sivilt og militært kan også gi rom for spillemidler og mva refusjon og dermed lavere 
leiekostnader for alle parter.  
  
I dag benytter Forsvaret idrettsfasilitetene på Terningen Arena og vi er i gang med et konkret prosjekt 
for en felles velferd mellom rekrutter på Terningmoen og studenter på Høgskolen campus Elverum. Vi 
ser også muligheter for ytterligere bruk av undervisnings- og konferansefasiliteter for Forsvaret i 
sambruk med Høgskolen i Innlandet.  
  
I et totalberedskapsperspektiv vil et økt samarbeid mellom Terningen Arena i Elverum og Forsvaret 
styrke beredskapen ved at partene samarbeider i det daglige om ulike aktiviteter og utnytter samme 
bygningsmasse. Partene vil da også kjenne hverandre godt og vite hva de ulike kan bidra med i fred, 
krise og krig.  
  
Vi mener at et bredt OPS samarbeid som vi kort har beskrevet ovenfor vil bidra til å realisere 
Forvarets og samfunnets endrede behov raskt og kostnadseffektivt. Med den store aktiviteten som 
allerede er på Terningen arena vil også et tettere samarbeid bidra til å skape et tryggere samfunn ved 
å hviske ut skillene mellom det sivile og militære.  
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