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Høringsuttalelse fra Salten Regionråd vedrørende 

Forsvarssjefens Fagmilitære råd datert 24. nov 2011 og Forsvarsdepartementets rapport 
”Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35” datert 25. nov 2011. 

 
Det vises til Salten regionråds resolusjon datert 25. nov. 2011, og til Bodø kommunes 
høringsuttalelser datert 6. jan. 2012.  

Salten Regionråd gir gjennom denne høringsuttalelsen sin uforbeholdne støtte til Bodø kommunes 
uttalelser slik den foreligger. 
 

Følgende momenter vektlegges spesielt: 

1. Nordområdepolitikken 

 Forsvarssjefens forslag, som i realiteten innebærer at samtlige kampfly trekkes ut av Nord-
Norge, tar ikke hensyn til dagens uttalte forsvars-, sikkerhets og utenrikspolitikk, som i all 
hovedsak peker på Norges behov og ansvar for tilstedeværelse, overvåkning, sikkerhet og 
suverenitetshevdelse i nord.  

 Forsvarssjefen har ikke vektlagt betydningen av luftforsvarets daglige tilstedeværelse, 
overvåkning og suverenitetshevdelse i nord. I praksis legges store deler av Nord-Norge og 
hele korridoren mellom Nord-Norge og Svalbard åpen. 

Disse fakta representerer etter vår mening en alvorlig utfordring for norsk nordområdepolitikks 
troverdighet og legitimitet. 
 

2. Rekruttering av personell og kompetanseutvikling 

 Forhold knyttet til rekruttering av personell og kompetanseutvikling er lite vektlagt i 
Forsvarssjefens forslag. Ved flytting av virksomheten fra Bodø til Ørland blir risikoen for tap 
av kompetanse svært stor. Den foreslåtte løsningen vil i liten grad være egnet til å 
rekruttere og/eller legge til rette for tokarrierefamilier og kvinner i Forsvaret.  

 Bodøs generelle flymiljø med tilgang på flyfaglig utdanning, kompetanse, 
samarbeidspartnere og differensierte yrkes- og karrierevalg innenfor luftfart bør tillegges 
større vekt. 

 Ved pendling vil det generelt være lettere å pendle til Bodø sammenliknet med Ørland. 

 På samme måte som Trondheim trekkes inn som bosteds-/ og rekrutteringsområde for en 
kampflybase på Ørland, vil Salten-kommunene spille den samme rollen overfor Bodø. 

 Det nyetablerte Universitetet i Nordland vil både direkte og indirekte være en viktig 
rekrutteringsfaktor for alle typer virksomheter i området, også for kampflybasen i Bodø. 
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Bodø og Salten-regionen har etter vår mening det aller beste utgangspunkt mht rekruttering og 
utvikling av kompetansearbeidskraft i forbindelse med en fortsatt lokalisering av kampflybasen i 
Bodø. 
 

3. Støy-, miljø- og andre risikovurderinger 

 En ny rullebane i Bodø vil gi en vesentlig forbedret støysituasjon, hvor ingen innbyggere 
havner i rød støysone (mot ca 2000 i dag). På Ørland vil ca 650 boliger havne i rød sone. 

 Flystasjonens nærhet til Bodø by problematiseres i for stor grad. Dette er verken en ny eller 
unik situasjon, og representerer ingen nye utfordringer for Bodø. 

Det er så langt vi kan se ingen støy-, miljø- eller andre risikovurderinger som vil gjøre Bodø uegnet 
som fortsatt lokaliseringssted for landets kampflybase i nord. 
 

4. Distriktsmessige konsekvenser 

 Dersom man regner inn hele Trondheim-regionen (inkl Trondheim by) som et mulig 
rekrutteringsområde, må også det samme regionområdet trekkes inn når man ser på 
distriktsmessige konsekvenser. I dette perspektivet blir de relative konsekvensene for 
Ørland vesentlig lavere. 

 På samme måte bør hele Salten-regionen telle inn for Bodø-alternativet.  

 Ringvirkningene fra flystasjonen i Bodø vil i stor grad havne i Bodø, men også i 
omkringliggende småkommuner. På Ørland vil vesentlige ringvirkninger havne i 
storkommunenTrondheim. 

 En evt nedlegging av flystasjonen i Bodø representerer en svært stor flytting med store 
samfunnsmessige konsekvenser for Bodø og hele Salten. 

Alle distriktsmessige forhold tilsier at Bodø sammen med Salten-kommunene for øvrig, også i 
fortsettelsen vil være det beste alternativet som lokaliseringssted for landets kampflybase i nord. 

 
Denne uttalelsen er behandlet og enstemmig vedtatt i Salten Regionråds AU den 6. jan. 2012.  

 

 

Hilsen Salten Regionråd 

  

Rolf Steffensen (s) 
leder/ordfører Hamarøy kommune 
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