
Høringssvar fra Harstad kommune på  ” Forsvarssjefens fagmilitære råd ”. 

 

Harstad kommune mener det er påkrevet at Forsvaret styrker sin tilstedeværelse i den nordlige 

landsdelen innenfor alle forsvarsgrenene, og dette må skje for å sikre beredskap og sikkerhet i 

nordområdene.  Regjeringen uttrykkelig har også uttalt at nordområdene skal være 

Regjeringens strategiske satsningsområde. Dette er også viktig med tanke på den beredskap 

som må til i fht olje- og gass installasjoner som mulige terrormål. Utviklingen i Barentshavet 

og langs Norskekysten krever en økt beredskap fra Forsvarets side, og tilstedeværelsen i nord 

er viktigere enn noensinne. 

 

Harstad kommune støtter anskaffelsen av F-35 jagerfly som erstatning til dagens F-16, og vi 

forutsetter at det opprettholdes daglig tilstedeværelse av jagerfly i Nord-Norge. Vi forutsetter 

at utredningen om Evenes som lokaliseringssted for de nye kampflyene også legges frem for 

Stortinget, slik Bodø og Ørlandet blir. Dette var Stortingets opprinnelige mandat. 

 

Vi vil anbefale at Alliert Treningssenter ved Åsegarden leir blir benyttet fullt ut. Her ligger 

alle fasiliteter med en ny moderne leir, utbygde skyte- og treningsområder like ved, klar til 

utnyttelse. Dette er en stor fordel under de store vinterøvelsene som NATO avholder i vårt 

område. 

 

Harstad kommune mener det er helt avgjørende at dagens og fremtidens jagerfly underlegges 

et kommando- og kontrollsystem som er hensiktsmessig. Vi viser til at stasjonen i Sørreisa 

(CRC) gjennomfører betydelige moderniserings- og oppgraderingsprogram og mener det ikke 

er operativt eller økonomiske grunnlag for flytting til Bodø.  

Likeledes støtter vi de som er bekymret for at de fremlagte forslag vil medføre en betydelig 

nedbygging av Hæren i Troms og Nord-Norge. Dette mener vi strider mot Regjeringens 

nordområdestrategi. 

 

Harstad kommune ser det positive i at Trondenes ved Harstad videreføres og utvikles for å 

støtte Kystjegerkommandoen. Kystjegerkommandoen har de siste årene vist sin berettigelse 

ved sine utenlandsoperasjoner i Afghanistan.  

Kommunen er også meget tilfreds med at Forsvarets Musikkorps Nord Norge samt Forsvarets 

Lønnsadministrasjon videreføres i sin nåværende form. 
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