
Uttalelse til Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite 

uten ri ks-forsva r. postmotta k@storti nget. no 

Forslaget ti/ ny /angtidsplan i Proposisjon 625 «Vilje ti/ beredskap - evne ti/ forsvar» 

Haugaland Vekst IKS vii med dette gi felgende uttalelse pa vegne av Regionradet for 
Haugalandet som representerer 10 kommuner i Haugesundregionen. 

Styrk forsvaret i servest-Norge ! 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er skjerpet, tonen mellom stormaktene er blitt 
krassere, trusselbildet tydeligere og kapasiteten til a bista pa tvers av landegrensene 
er mindre. Erfaringene med Korona pandemien tilsier ogsa et utvidet fokus pa 
samfunnssikkerhetsberedskap hvor forsvaret sine kapasiteter integreres bed re mot 
den sivile beredskapen. 

Disse driverne aktualiserer behovet at Norge i sterre grad ma utvikle evne og 
kapasitet til a takle utfordringer i grasonene mellom sivil krise og vaspnet konflikt. 
Dagens forsvar er ikke nok til a mete de utfordringene Norge vii kunne fa framover. 
Det er ogsa viktig at befolkningen i hele landet har tillit til og slutter opp om 
forsvaret. 

Vi vii gi ros til Forsvarssjefen for a i sitt fagmiltzere rad ha tatt fatt i de utfordringene 
som en endret omverden gir Norge. Norge ma kunne mete utfordringene i forhold 
til ambisjonene om a kunne forsvare eget territorium, og ha tilstrekkelige kapasitet 
til a lese det. 

Forsvaret har de siste arene jobbet rnalrettet med a sikre et ekt norsk innhold i 
forbindelse med forsvarsanskaffelser. Likevel er det ikke nok, gjenkjepsordningen 
evner ikke a bli tilgjengelige for mer enn et lite antall bedrifter, og 
beslutningsprosessene er for langdryge. Anerkjente kompetanseklynger over hele 
landet ma koples pa disse prosessene. Viser ogsa muligheter for a kunne eke det 
regionale bidraget til forsvarsleveransene, blant annet med kompetanse fra 
petromaritim sektor. Haugalandet har sterke fagrniljeer pa vertfts- og 
teknologisiden. Forsvarssektoren ma seke mot kostnadseffektive og standardiserte 
iesnlnger dersom det skal bygges mer kapasitet pa materiellsiden 

Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt HV08 

Heimevernet far en stadig viktigere strategisk rolle, og er den eneste styrken som til 
stede i hele landet. Var oppfatning er at langtidsplanen ma bli mer spesifikk pa 
hvordan en serger for et tilstrekkelig sterkt Heimevern i Ser-Vest Norge. 
Heimevernet er den mest kostnadseffektive maten a skape bade kapasltet og 
oppslutning om forsvaret i hele landet. 
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Vi er alvorlig bekymret vedrerende mangelen pa drefttng og avklaring av 
samfunnssikkerhetsberedskapen og forsvarets rolle. 
Heimevernet er na det eneste landsomfattende verktevet samfunnet har ved sterre 
kriser og katastrofer. Sivilforsvaret rapporterer om store utfordringer med kapasitet, 
kompetanse og materiel!. Ved sterre kriser og vedvarende beredskapssituasjoner er 
hverken politi eller de and re ncdetatene er satt opp til a kunne takle dette over tid. 

Vi er fornevd med at Heimevernet vii bli tilfert kapasiteter som kan bevokte og 
patruljere objekt i neere farvann og havner i en krisesituasjon. Nedleggelsen av 
Sjeheimevemet etterlot et gap som ikke er tettet, som forslaget til langtidsplan kun i 
begrenset grad adresserer. 

Pa strekningen fra Lista til Mere ligger viktige anlegg som er kritiske deler av den 
europeiske energiforsyningsinfrastrukturen for elektrisitet og gass. Pa Haugalandet 
har vi Karst(I) og Gassco. Dersom disse blir satt ut, kan det destabilisere en stor del av 
energiforsyningen til en rekke land rundt Nordsjeen, Videre har vi i regionen ogsa 
svzert viktige kraftanlegg, strernforsvningsnett og stremkabelforbindelsen North Sea 
Link fra Ryfylke til England, som vii koble de nordiske og britiske markedene, samt 
etter hvert ogsa unik nasjonal internasjonal datafiber-infrastruktur. 

Karst(I) prosessanlegg i Tvsvzer kommune i Nord-Rogaland er Europas sterste i sitt 
slag. Anlegget spiller en nekkelrolle nar det gjelder transport og behandling av gass 
og kondensat/lettolje fra viktige ornrader pa norsk kontinentalsokkel. 
Rundt 30 felt er knyttet opp til Karst(I) via rerledninger. Daglig strernrner millioner av 
kubikkmeter gass og kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre 
komponentene skilt ut. Resten, som kalles terrgass eller salgsgass, blir sendt videre i 
rer til kontinentet. 

Like ved Karst(I) ligger ogsa Haugsneset som i dag er det ferste anlegget i Norge som 
er bygget for a forsyne flere ornrader pa sokkelen med strern fra land. 
Elektrifisering av sokkelen innebeerer a legge kabler fra fastlandet til de omradene 
hvor det vii veere mest hensiktsmessig a erstatte gassturbinene som Johan Sverdrup- 
feltet, men ogsa alle feltene pa Utsirahevden, 

Gassco er operator av det norske transportsystemet for naturgass. Naturgass fra den 
norske kontinentalsokkelen transporteres gjennom et stort nettverk av rerledninger. 
Det er det sterste av sitt slag i verden og omfatter over 8000 km rerledninger. 
Rerledningene kobler sammen produksjonsfeltene i Nordsjeen med { 

prosesseringsanlegg pa land i Norge og med gassterminaler i Tyskland, Belgia, 
Frankrike og Storbritannia. 
Equinor er teknisk tjenesteyter (TSP) for operateren av rerledningsnettverket og 
ansvarlig for den tekniske driften for de fleste av disse. 

Ansvaret for sikring ligger i dag til politiet, som ma be om bistand fra HV for a kunne 
sikre anleggene. HV ble fratatt de kapasitetene som var disponert for disse 
oppdragene under en egen omorganisering i 2018. Nye slkkerhetsforskrlfter vii 
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bestemme hvordan disse objektene ska I sikres, dette er ogsa en prosess som ma 
akselereres og ses i sammenheng med langtidsplanen og dimensjoneringen av HV. 
HV-08(Rogaland og Agder), HV-09(Bergenhus) og HV-ll(M(l)re og Fjordane) ma fa 
tilfert mer ressurser for a ivareta sikkerheten til disse anleggene. 

Totalforsvars og samfunnssikkerhetsaspektet 

Forsvaret spiller en stor og viktig rolle i forbindelse med uenskede hendelser, som 
setter samfunnssikkerhet og beredskap pa preve. Vi mener at 
totalforsvarskonseptet, og den gjensidige avhengigheten av sivil og rnlliteert 
samarbeid, ber fa sterre fokus. Korona pandemien viser tydelig dette. 

I tillegg til beskyttelse av kritisk infrastruktur og samfunnsviktige objekter, er HV en 
nedvendig innsatsfaktor for a beskytte befolkningen i vart ornrade. Et aktuelt 
scenario vii veere at det ma iverksettes beredskapstiltak mot en uforutsigbar trussel 
over hele landet samtidig. I en slik situasjon har vart omrade altfor lav kapasitet til 
overvaking, kontroll og innsatsberedskap av beveepnede mannskaper. Det vii i en 
slik situasjon kun v<Ere lokalt politi med stette fra HV sine lokale mannskaper som er 
relevante til a gjennornfere langvarig beveepnet innsats i ornradet. I en slik situasjon 
kan vi ikke forvente overferinger av mannskaper fra and re regioner og det er derfor 
avgjerende viktig at HV har en lokal oppsetning som har tilstrekkelig kapasitet og 
utholdenhet til a opprettholde beredskapsinnsats i hele vart ornrade over tid. 

Haugesund 06.05.20 

sign. 
Arne-Christian Mohn 
Leder av Regionradet for Haugalandet 

K. Tormod risen 
adm.dir. Haugaland Vekst 
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