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Til  

Forsvarskommisjonen 

Fra  

Distriktsrådet HV-08        6 desember 2022 

Et bidrag i deba+en om vårt fram2dige totalforsvar. 

Innledning 

Vårt demokra& og våre innbyggere er truet av den pågående krigen i Europa. EFer lang &ds 
nedrus&ng og reduksjoner i Forsvaret er vi bekymret over landets evne &l å motstå de kreGer som 
truer oss. 

Trusselbildet for Norge har endret seg på kort &d eFer at Forsvarssjefen la fram siF fagmilitære råd i 
2019. Vår landsdels anlegg med kraG-, olje- og gassinstallasjoner som er så vik&g for landet vårt, og 
for Europa for øvrig, oppleves å være truet.  

Det ambisjonsnivået som ble lagt &l grunn i det fagmilitære rådet har i &llegg bliF underbudsjeFert 
helt fram &l siste halvdel av 2022. 

Samfunnskri2ske oppgaver 

En sikring av funksjoner og objekter er nødvendig for å ivareta våre innbyggeres interesser og behov 
for energi. Forsvaret må samarbeide med sivile etater om deFe og Heimevernet, som med sin 
egenart har en god forankring i det sivile Norge, må styrkes. 

Distriktsrådet i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt HV-08 mener at Forsvaret fysisk må være &l 
stede i hele landet. DeFe innebærer også en evne &l å håndtere trusler fra sjøen. 

Distriktsrådet minner også om at Heimevernet i Norge ble redusert med 5000 befal og mannskaper 
fra 1. januar 2019. Sam&dig hadde vi debaFen om objektsikring, som avslørte at sikring av gass, olje, 
og vannkraG i Agder og Rogaland ble Sernet på grunn av denne reduksjonen av Heimevernet. 

For oss i vår landsdel ble Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 redusert med 2500 soldater av en 
oppsetning på 6500. DeFe reduserer vår evne &l å ivareta forsvaret av de overnevnte 
energiinstallasjonene og &l å bidra ved eventuelle sivile kriser og naturkatastrofer. 

De geografiske forutsetningene for våre allierte har endret seg ved at Sverige og Finland eFer hvert 
blir medlemmer av NATO. Vi ønsker derfor å ta vare på Evjemoen skyte- og øvingsfelt, som har stor 
betydning for Heimevernet og våre allierte, ved et eventuelt moFak av disse.  

LuGforsvarets skolesenter på Kjevik, Kris&ansand, er besluFet flyFet &l Trøndelag. En flyYng av LS 
Kjevik vil medføre et økt EBA-behov (Eiendom, Bolig, Anlegg) for Heimevernet i Rogaland og Agder, 
samt medføre en redusert evne for Forsvaret &l å kunne støFe Poli&ets krisehåndtering i Agder. 

Anbefaling 



Sensi&vity: Internal

Distriktsrådet HV-08 anbefaler at Forsvarskommisjonen tar med i sin utredning 

• Forsvaret (HV) med fysisk &lstedeværelse i hele landet 

• Kapasitet &l å håndtere trusler fra sjøen 

• Tilbakeføre ressurser for ivaretagelse av objektsikring forbundet med kri&sk infrastruktur 

• Tilbakeføre ressurser med tanke på støFe &l det sivile samfunn og poli& 

• Beholde Evjemoen 

• Dekke nødvendig EBA behov i Agder  
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