
Evenes Arbeiderparti 
 
 

Høringsuttalelse til utredningsrapporten ”Vurdering av 
lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly” av 
190310 
 
Evenes Arbeiderparti stiller seg bak høringsuttalelsen gitt av Ofoten og Sør-Troms regionråd.av 
19.05.10, og vil med dette gi sin støtte til arbeidet med etablering av ny hovedflybase for Norges 
nye kampfly, F-35, lokalisert ved Evenes flystasjon. 
 
Evenes Arbeiderparti er sterkt bekymret for at deler av faktaunderlaget oppfattes å være 
mangelfullt, til tider feil, og at det har vært nødvendig å bruke betydelig tid og ressurser på å få 
tilgang til nødvendig grunnlagsdokumentasjon. 
 
Det er en demokratisk svakhet i en omfattende og viktig prosess at mangelfullt høringsgrunnlag 
og tidsbegrensninger, legger rammene for en del av de svarene som foreligger.  
 
I lys av den viktige beslutningen for landet som vi nå står ovenfor, burde det være en selvfølge at 
de ulike lokasjonene fikk stilt til rådighet nødvendig bakgrunnsmateriale på et tidligst mulig 
tidspunkt.  
Dette kunne etter vår mening bidratt til å ytterligere kvalitetssikre den helhetlige prosessen som 
grunnlag for Stortingets beslutning. 
 
Evenes Arbeiderparti framhever de åpenbart operative fordeler for Forsvaret med en lokalisering 
av kampflybasen på Evenes, der samhandling mellom sjø, luft og land kan videreutvikles 
tilpasset de krav som fremtiden forsvar stiller, samt det geografiske utgangspunktet for løsning 
av de oppgavene som følger av rollen Norge har og vil ha i Nordområdene, kanskje spesielt 
knyttet til sivil myndighetsutøvelse. 
 
Evenes Arbeiderparti merker seg høringsuttalelsens vurdering av kostnadsaspektet ved valg av 
Evenes som lokasjon, og finner det naturlig at kostnader vil være et sentralt vurderingstema i 
prosessen videre. Vi antar at Arbeiderpartiets velgere forventer at kostnadseffektive løsninger 
legges til grunn i denne saken, som i samfunnet for øvrig. 
 
Evenes Arbeiderparti merker seg videre at høringsuttalelsen framhever den sentrale 
beliggenheten til Evenes, midt imellom byene Harstad og Narvik, i en avstand som gir gode 
muligheter for familie, for et bredt arbeidsmarked og et rikt kulturtilbud, men samtidig ikke 
legger begrensinger på aktiviteten ved flystasjonen. 
 
Evenes Arbeiderparti mener at uttalelsen gitt av Ofoten og Sør-Troms regionråd er balansert, 
grundig og velbegrunnet, og legger grunnlaget for å hevde at Evenes flystasjon er det beste 
alternativet operativt, økonomisk og personellmessig for Norges nye kampflybase, både som 
enebase eller som del av en tobase-løsning. 
 
Bogen I Ofoten 19. mai 2010 
 
For Evenes Arbeiderparti 
 
Jan Egil Strand (sign) 
Leder  


