
Kopier dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning! 
 

HV-11 bryter med menneskerettighetene! 
 
Møre & Fjordane Heimevernsdistrikt 11 (HV-11) bedriver trakassering og politisk 
forfølgelse ved å nekte eget personell fornyet kontrakt i Innsatsstyrken. Bjørnar 
Røyset fra Kristiansund, ble nektet ny kontrakt p.g.a. sitt engasjement i organisa-
sjonen Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI).  
  
Røyset har tjenestegjort i Heimevernet siden 1987, siden 2005 i HV-11s Innsatsstyrke 
Archery. Han hadde sagt seg villig til å tegne ny kontrakt høsten 2008, men tilbudet ble 
trukket tilbake av sjef Innsatsstyrke Ole Johan Sæther (Isfjorden) under en telefonsam-
tale i desember s.å., med begrunnelsen: ”dine holdninger til et inkluderende fellesskap”, 
altså p.g.a. sine meninger vedrørende norsk innvadringspolitikk gjennom sitt verv i FMI. 
Dette til tross for at han var sikkerhetsklarert av Forsvarets Sikkerhetstjeneste, på 
bakgrunn av en samtale med HV-11s ledelse i mai 2008 vedr. sikkerhetsklarering. Major 
Sæther hadde krevd en slik samtale p.g.a. Røysets engasjement i FMI. 
 
Under en telefonsamtale i januar 2009 bekreftet Distriktssjef Oberstløytnant Ove 
Staurset (Åndalsnes) begrunnelsen som Sæther ga Røyset da tilbudet om ny kontrakt 
ble trukket tilbake. I tillegg skal det ha foregått tillitsbrudd mellom Røyset og Sæther, i 
følge Staurset. HV-staben var også innkoblet. HV-staben er HVs øverste organ. 
 
Under et møte i Distriktsrådet på Setnesmoen i mars 2009, ble saken til Røyset forsøkt 
tatt opp til diskusjon i plenum av et Distriktsråd-medlem, men avvist da tillitsvalgt for 
Innsatsstyrken Rune Forberg (Ålesund) - som også er medlem i Distriktsrådet - reagerte 
spontant og ble svært aggressiv da saken ble brakt på bane. 
 
Røyset fikk muntlig begrunnet avslaget om ny kontrakt som politisk relatert, men 
skriftlig benektet Distriktssjef Staurset for at Røysets engasjement i FMI har hatt 
betydning for avslaget. Røyset får heller ikke vite hva et eventuelt tillitsbrudd består i. 
Staurset benektet i tillegg skriftlig at HV-staben har vært innkoblet. Røyset har et 
prikkfritt rulleblad, har aldri tidligere fått signaler fra verken overordnet befal, offiserer 
eller områdesjefer om at hans virke i Heimevernet har vært klandreverdig. 
 
HV-11 brøt med anerkjente demokratiske og menneskerettslige prinsipper da Røyset ble 
nektet fornyet kontrakt i HV-11s Innsatsstyrke. Våre demokratiske rettigheter er nedfelt i 
Grunnlovens § 100, samt Verdenserklæringen om menneskerettighetene Art. 19 og 20.1.  
 

Folkebevegelsen Mot Innvandring 
Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N. 

E-post: fmi@fmi.no – Hjemmeside: www.fmi.no 
Telefon: 977 06 152 (Man. og ons. kl. 18.00-21.00.) 

Politisk forfølgelse HV-11 020310                   Bankgiro: 0530.40.68169 


