
           
 
 
UTTALELSE FRA LO OG ARBEIDERPARTIET I SØR-TROMS 
 
FORSVARETS TILSTEDEVÆRELSE ER EN MEGET VIKTIG DEL AV 
NORDOMRÅDESATSINGEN 
 
LO og Arbeiderpartiet i Sør-Troms vil med dette komme med et innspill til den pågående 
behandling av ny langtidsplan for forsvaret. 
 
Forsvaret har gjennom generasjoner hatt en betydelig tilstedeværelse i Harstad og omegn. 
Selv om de senere års endringer har ført til reduksjoner, er forsvaret fortsatt meget viktig for 
denne regionen. 
Vi ser klart at de endringer som har funnet sted har vært nødvendig for å modernisere 
forsvaret og for å utnytte de tilgjengelige økonomiske ressursene best mulig. Ikke minst er 
dette viktig for å kunne nå målsettingene for forsvaret i nordområdene. I denne forbindelse er 
det viktig å merke seg formuleringene i Soria Moria erklæringen hvor det bl.a. heter:  
 

"Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene giennom alle tre forsvarsgrenene skal økes, 
som en del av nordområdesatsingen". 
Vi regner med at dette er formuleringer som det er bred politisk enighet om. 
 
I denne sammenheng synes det underlig at forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd foreslår å 
sløyfe all stasjonering av kampfly i nordområdene.  
Vi har forstått at det ikke kan bli aktuelt med to likeverdige baser - en i sør og en i nord, men 
vi mener at det uansett må etableres en løsning med fast stasjonering av kampfly også i nord.  
I den forbindelse vil vi henlede oppmerksomheten på basen som ligger i Evenes i Nordland, 
og som med forholdsvis lave kostnader raskt kan klargjøres for å ivareta en slik oppgave. 
Dette er landets nyeste flybase, og på grunn av sin beliggenhet er den velegnet som base for 
døgnkontinuerlig drift  
Vi minner i denne forbindelse om at ved behandling av forrige langtidsplan uttalte daværende 
forsvarssjef at Evenes var å foretrekke rent operativt. Vi regner med at dette ikke har endret 
seg siden da. 
 
Vi håper at dette innspillet blir tatt med, og at flybasen på Evenes blir vurdert som et reelt og 
godt alternativ som en tilleggsbase i nord med døgnkontinuerlig drift. . 
 
Vi ønsker lykke til med den videre behandling av saken, og vi håper at vi også i framtiden får 
et godt og moderne forsvar hvor det er samsvar mellom ambisjoner og økonomi, og hvor 
nordområdenes behov blir godt ivaretatt. 
 
 
 
Harstad, 22. januar 2012 
LO i Sør-Troms og Arbeiderpartiene i Sør-Troms 
 
 
 
Sendes: Statsministeren, Forsvarsministeren, Arbeiderpartiets fraksjon i utenriks- og 
forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet, LO sentralt, Lo Troms og Troms Arbeiderparti. 
 


