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Fylkesrådslederens innstilling til vedtak: 
 

1. Fylkesrådet støtter forsvarssjefens innstilling om å velge Ørland som lokaliseringssted 
for våre nye kampfly. 
 

2. Fylkesrådet støtter forsvarssjefens innstilling om å videreføre aktiviteten ved HV-12, 
Fylkesrådet vil fraråde en så drastisk reduksjon i mannskapsstyrken som 
forsvarssjefene legger opp til 
 

3. Fylkesrådet gir fylkesrådslederen fullmakt til å slutte seg til deler av eller hele 
høringssvaret fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
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Fylkesrådslederens vurdering: 
 
Når jeg velger å legge fram en relativt begrenset saksutredning i en såpass omfattende 
høringssak, har dette sammenheng med at vi ønsker å stille oss bak høringsuttalelsen til Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Deres store engasjement i saken har naturlig nok sammenhengen 
med forsvarssjefens råd om å benytte Ørland hovedflystasjon som lokaliseringssted for våre 
nye kampfly. De har derfor brukt mye ressurser på å lage en omfattende og grundig uttalelse, 
som dessverre ikke kunne ferdigstilles tidsnok til det siste fylkesrådsmøtet før høringsfristen 
går ut. På bakgrunn av dette ber jeg om en generell fullmakt fra fylkesrådet til at Nord-
Trøndelag fylkeskommune kan slutte seg til høringsuttalelsen fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 
 
Jeg foreslår i tillegg at Nord-Trøndelag fylkeskommune uttaler seg på enkelte områder som 
omtales i rapporten fra forsvarsjefen. Bakgrunnen for dette er å synliggjøre viktigheten av 
forsvarets tilstedeværelse i fylket, spesielt på Værnes.  
 
 
 
 
 
Steinkjer, 3. januar 2012 
 
 
Ingvild Kjerkol 
fylkesrådsleder 
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Saksutredning for fylkesrådet 
 
Referanse for saken: Høring av rapport;  Forsvarssjefens fagmilitære råd 
   Høring av rapport;  Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye  
      kampfly F-35 
 
 
Utredning: 
 
Innledning/bakgrunn 
Bakgrunnen for denne saken er at Forsvarsdepartementet har lagt ut rapportene 
”Forsvarssjefens fagmilitære råd” og ”Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-
35”, på høring med frist 6. januar 2012. Da førstnevnte rapport også har i seg hovedtrekkene 
fra den sistnevnte rapporten, vurderes det som formålstjenlig å kun uttale seg i forhold til 
rapporten ”Forsvarssjefens fagmilitære råd”. Det legges i denne saken opp til en meget 
kortfattet behandling av rapporten, som igjen vil danne grunnlaget for en kort uttalelse fra 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, på områder som vurderes som viktig fra vår side. I tillegg til 
vår uttalelse, legges det opp til at Nord-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til høringssvaret 
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, som vil ha en langt mer omfattende karakter. 
 
Rapporten ”Forsvarssjefens fagmilitære råd” er en bestilling fra regjeringen. Denne rapporten 
forventes å utgjøre et av de mest sentrale innspillene til regjeringens og Stortingets arbeid med 
ny langtidsplan for forsvarssektoren. Rapporten gir anbefalinger på tre hovedområder: 

- Organiseringen av Luftforsvaret som følge av anskaffelse av F-35 kampfly. 
- Kvalitetsforbedringer innenfor landforsvaret (Hæren og Heimevernet). 
- Kostnadseffektiv drift gjennom styrket fokus på fornying og forbedring av hele 

Forsvaret. 
 
Den samlede vurderingen av de alternative basene for Forsvarets nye kampfly, tilsier at flyene 
lokaliseres på Ørland. Ørland som én-baseløsning vil ifølge forsvarssjefen være 
kostnadseffektivt, samtidig som det vil gi gode treningsfasiliteter. Etableringen av en 
kampflybase på Ørland er beregnet til å gi en årlig driftsinnsparing på omkring 210 millioner 
kroner. 
 
Det foreslås også endringer innenfor landforsvaret. I hæren foreslås 2. bataljon i Brigade Nord 
lagt ned. Innenfor Heimevernet foreslås det å avvikle 4 HV-distrikt og redusere 
mannskapsstyrken fra 45 000 til 30 000. Distriktsstaben ved HV 12 på Værnes foreslås 
videreført. 
 
 
Saksframstilling/problemstillinger 
Lokalisering av hovedflyplass for luftforsvaret er en politisk sak som har pågått over lang tid. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ved tidligere anledninger støttet forslaget om delt 
baseløsning for kampfly i Norge. Dette er imidlertid blitt gjort under forutsetning av at det skulle 
være en tilstedeværelse av kampfly i Nord-Norge. Når det nå fra forsvarsjefens side såpass 
klart anbefales en én-baseløsning på Ørland, synes det naturlig at Nord-Trøndelag 
fylkeskommune slutter seg til denne. Bakgrunnen for dette er først og fremst at det er det mest 
kostnadseffektive alternativet. Videre at det høyst sannsynlig vil gi positive ringvirkninger for 
næringslivet i regionen. Det tillegges også vekt at løsningen med Ørland som én-baseløsning 
og militær hovedflyplass, kan gi positive ringvirkninger for aktiviteten ved Værnes. 
 
Fylkestinget har ved tidligere anledninger vært kritiske til nye reduksjoner innenfor 
Heimevernet. Det er derfor noe betenkelig at det nå foreslås såpass store reduksjoner av 
mannskapsstyrken. Det vurderes imidlertid som positivt at aktiviteten ved HV-12 på Værnes 
videreføres. 
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I rapporten fra forsvarssjefen omtales ikke forhåndslagrene av militært materiell spesifikt. Det 
er derfor vanskelig å anta hvordan disse vurderes. Med tanke på de forhåndslagrene som pr i 
dag finnes i fylket, vurderes det som formålstjenelig for Nord-Trøndelag at aktiviteten knyttet til 
disse videreføres på minst samme nivå som i dag.  
 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av saksutredningen anbefales det å støtte forsvarssjefens forslag om at Ørland 
velges som én-baseløsning for forsvarets nye kampfly. Videre en positiv holdning til at 
aktiviteten ved HV-12 videreføres, men det uttrykkes en viss skepsis til den store 
mannskapsreduksjonen innenfor Heimevernet.  
 
Ellers anbefales det at Nord-Trøndelag fylkeskommune gir sin tilslutning til høringsuttalelsen 
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
--- 


