Pressemelding fra Narvik kommune og HV-16
sendt til Fremover og NRK Nordland 7. mars 2016:

Øvelse på rådhuset i Narvik
Onsdag 9. mars blir det en større øvelse i det fungerende rådhuset i Narvik.
I forbindelse med øvelse Heimdall, som HV-16 gjennomfører denne uka, vil det
onsdag bli stor aktivitet ved det fungerende rådhuset i Narvik (havnene hus).
Her vil HV-16s innsatsstyrke Claymore og politiets utrykningsenheter trene på
samarbeid og koordinering av en vanskelig situasjon. Også HV-16s sjøinnsatsstyrke
Anklet, sammen med krisestaben i Narvik kommune og ambulansetjenesten ved
UNN Narvik, vil ta del i å løse situasjonen.
- Med bakgrunn i øvelsen onsdag anmoder vi publikum som har ærend på rådhuset
om å gjennomføre dette før klokken 11.30. Hvis man kan gjennomføre besøket før
eller etter denne dagen er det å anbefale, sier Iris Bartholsen, informasjonsansvarlig i
Narvik kommune.
Man kan nå Narvik kommune på telefon gjennom hele dagen på telefon 769 12000,
men det kan være noe ventetid.
- Vi beklager det bryet dette kan medføre, men det er viktig at vi øver på aktuelle
scenarioer for å ha en best mulig beredskap for fremtiden, sier Bartholsen.
Selv om øvelsen kan medføre ulempe for publikum, er Ole Kristian Karlsen, sjef for
HV-16, glad for at Heimevernet kan samarbeide med sivile etater.
- Under alle våre øvelser inviterer vi sivile etater og organisasjoner til å samøve eller
samvirke. Under øvelse Heimdall vil det bli etablert et samarbeid mellom politiet og
HV, samt Narvik kommune og UNN. Slike samtreninger bidrar til å styrke bånd, bli
kjent med hverandre og gjennom dette blir vi i bedre stand til å håndtere eventuelle
skarpe situasjoner, sier Karlsen.
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