
Resolusjon nr 10. 

Styrk Heimevernet 
 
Rogaland Senterparti er bekymret for totalforsvaret i Norge. 
De objekter som Forsvaret – dvs. HV – skal sikre er nesten utelukkende objekter som 
Forsvaret selv primært er avhengige av.  HV-områder som skulle sikre objekter som var 
viktige for det sivile samfunn og totalforsvaret er lagt ned. 
  
For at Forsvaret skal fungere må det også ha et fungerende sivilt samfunn i ryggen. På 
samme måte som det sivile samfunn i en krise- og krigssituasjon må ha støtte av et 
fungerende maktapparat. 
  
I en krisesituasjon vil ikke politiet alene ha ressurser til å sikre befolkningen eller en mengde 
kritiske objekter mot terror og sabotasje.  De er avhengige av å få bistand fra HV, det eneste 
maktorganet som er i stand til å gi en slik fullgod bistand. 
  
HV har for eksempel ingen sikring av energiproduksjon (elektrisk og petroleum).  En fiende 
kan enkelt forhindre at det norske samfunnet får levert den energien det har behov for.  Vi 
vil heller ikke kunne garantere energileveransen til andre land, land som er avhengig av 
energi fra oss.  
  
HV har i dag ingen kapasiteter for sikring av ISPS anlegg fra sjøsiden (havneanlegg). En fiende 
kan enkelt lamme viktige forsyningsledd for det norske samfunnet da vi i en krise vil være 
avhengig av sikre havner og anlegg. 
 
Styrking av HV vil være effektivt og billig. HV sin del av forsvarsbudsjettet er på 2,3% (ca 2/3 
av antall i forsvaret). Det er små midler som skal til.  
Økt treningsstandard og mer og bedre utstyr vil i større grad gjøre HV i stand til å løse sine 
oppdrag på en bedre måte. 
 
Rogaland Senterparti vil 

• Øke antall HV-soldater fra dagens 40.000. 
• Øke antall årlige treningsdager. 
• Sørge for at soldatenes og avdelingenes utstyr og materiell oppdateres slik at 

avdelingene gjøres i bedre stand til å løse sine oppdrag. 
• Gjenopprette sjøheimevernet 
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