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Følgende deltok i e-postbehandlingen:  

 Ida Maria Pinnerød 
 Rune Berg 
 Marlen Rendall Berg   
 Bjørn Magne Pedersen 

 Sigurd Stormo 
Rolf Kåre Jensen 
 Tordis Sofie Langseth    

 
Saken ble sendt ut til Styrets medlemmer og varamedlemmer pr. e-post onsdag 29. april 
2020 med anmodning om tilbakemelding innen torsdag 30. april  kl. 12:00.  
Ingen tilbakemelding anses som aksept på forslag til vedtak. 
 
Det framkom ikke ønske om å behandle saken i eget møte, evt. telefonmøte.  
 
Ut fra ovennevnte protokolleres følgende: 
 
 
 
STYRE-SAK 15/20 STØTTE TIL UTTALELSE VEDRØRENDE  FRAMTIDIG REKRUTT-
SKOLE – DREVJAMOEN MILITÆRLEIR  
 
 
Det vises til dokumenter sendt ut på e-post 29. april 2020. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd støtter uttalelsen og stiller seg bak initiativet. 
 

Uttalelse vedrørende framtidig rekruttskole - Drevjamoen militærleir. 
Regionrådene på Helgeland har sammen med Vefsn kommune fulgt debatten angående 
fremtidig organisering av rekruttutdanningen i forsvaret med stor interesse.  
Vi ønsker å spille inn fordelene og viktigheten med at et fremtidig rekruttskoleløp også ivare-
tar Nord-Norge perspektivet. Derfor ønsker vi at langtidsplanen for forsvaret legger opp til en 
desentralisert rekruttskolestruktur, der Brigade Nords rekrutter utdannes i nord (Drevjamoen) 
og Brigade Sørs rekrutter utdannes i sør.  
HV 14 er i dag lokalisert på Drevjamoen i Vefsn kommune, og ligger midt i sitt ansvarsområ-
de som strekker seg fra trøndelagsgrensen i sør til Tysfjord i nord. Vi vil spesielt trekke frem 
aktualiteten av at det for de fire nordligste heimevernsdistriktene legges opp til ett rekruttsko-
leløp, der det rekrutteres tungt fra nærområdet til en desentralisert rekruttskolestruktur, og 
fylles opp med rekrutter fra Sør-Norge til hærens behov er nådd. Utover hærens behov for 
rekrutter, må rekruttskolene i nord være store nok til å dekke det enkelte heimevernsdistrik-
tets netto årlige behov for nytt tilført mannskap. Med tanke på antatt frafall under første-
gangstjeneste, samt flytting ut av regionen for studier og arbeid, basert på historisk tallmate-
riale. 
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I dag er det 44 fast ansatte på Drevjamoen (HV-14, FLO, CYFOR). Flere av disse har ikke 
bostedsadresse i Vefsn, men i omkringliggende kommuner som bl.a. Rana og Hemnes. 
Drevjamoens geografiske beliggenhet gjør at ca. 60 000 mennesker av de omkringliggende 
kommuners innbyggere når leieren innen 60.min. med bil. 
Ny FV 78 går like ved Drevjamoen og det er kort vei til E6. Nordøstlige inngang på Toven 
tunellen som binder sammen kyst og innland på Helgeland, ligger kun 3 km fra Drevjamoen. 
Nordlandsbanen har også sin trasé i umiddelbare nærhet av Drevjamoen. Til nærmeste by, 
Mosjøen, med 11.000 innbyggere er det 15. minutters kjøring med bil. Til Helgelands største 
by, Mo i Rana, er det 45. minutters kjøring. I denne sammenhengen er det også verdt å nev-
ne at det er flyplass både i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.  
Siden Sjøheimevernet er nedlagt er Drevjamoens nærhet til kyst et viktig poeng. Vår region 
som det skal rekrutteres til, har svært mye kyst. Å ha øvingsforhold i umiddelbar nærhet som 
både ivaretar kyst- og innenlandsklima anser vi som et godt argument for etablering av re-
kruttskole på Drevjamoen.  
Avhengig av soldatbehov som skapes, må det regnes med noe etablering av bygningsmas-
ser for å kunne ivareta økt antall soldater. I dag er det i indre leir stort ubenyttet areal for vi-
dereutvikling. 
Skyte - og øvingsfelt (SØF) er i dag en knapphetsressurs i forsvaret og nyetablering skaper 
stor friksjon lokalt. SØF på Drevjamoen har kapasitet til å ta imot alle rekrutter som skal til 
Brigade Nord, og det kan skytes med alle typer våpen som heimevernet disponerer, inkludert 
84 MM rekylfri kanon. Samtlige SØF ligger i gangavstand fra indre leir. Drevjamoen SØF er 
eneste skytefelt mellom Sætermoen i Troms og Frigården i Trøndelag. Drevjamoen er de 
siste ti år modernisert og har stor kapasitet for økt volum, pr. i dag er 8 500 mål regulert til 
SØF på Drevjamoen.  

 

 
 

Regionrådene på Helgeland og Vefsn kommune ønsker at det i langtidsmeldingen til forsva-
ret vil komme frem at vi har mulighet for å utvikle en fremtidig rekruttskolestruktur i Norge, 
der behovene til Nord-Norge også blir belyst og ivaretatt. En rekruttskole med beliggenhet på 
Drevjamoen for Brigade Nord sine soldater, vil sikre regional og nasjonal ivaretakelse i sam-
funnskritiske situasjoner samt ivareta landsdelen sine interesser i et politisk perspektiv.  
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Vi viser også til Nordland fylkeskommune sin enstemmige uttalelse om fremtidige rekruttsko-
ler i Norge vedtatt på fylkestinget 26.2.2020.  
 

 

Bodø, den 30.4.2020 

 

Salten Regionråd 

 
 
Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
leder daglig leder/referent 
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