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Ullensaker kommune 

Plan og næring 

 
 

 
 

SAKSUTSKRIFT 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

8/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.01.2012 

FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - HØRING 

 

Vedtak 

1. Ullensaker kommune tar ”Forsvarssjefens fagmilitære råd” til orientering, og er 

positiv til at DA-20 flyene planlegges overflyttet til Gardermoen. 

 

2. Ullensaker kommunen vil invitere Forsvarets Høyskole til å etablere seg i 

forsvarskommunen Ullensaker. Med de lange tradisjoner som forsvaret har her og med 

de omgivelsene som finnes i kommunen ligger det til rette for videre utvikling av 

Forsvarets Høyskole.  

 

3. Ullensaker kommuner er opptatt av at spesialenhetene som FSK, MJK og HV styrkes 

ytterligere for at nasjonen bedre skal stå rustet i fremtidige kriser. 

 

4. Ullensaker kommune ser av det fagmilitære råd at verneplikten opprettholdes. Det er 

viktig at verneplikten dersom denne videreføres faktisk gjør at norsk ungdom kan 

avtjene førstegangstjenesten. Nå er antallet per årskull alt for lite og ikke 

tilfredsstillende for at det kan omtales som en allmenn verneplikt. 

 

 

 

 

Rett utskrift 

 

 

Turi Kobbhaug 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Sendt: 

 Saksbehandler til videre forføyning 
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging - 23.01.2012  

Behandling: 

Av 11 representanter var 11 tilstede. 

 

Repr. Harald Espelund (Fp) fremmet flg. forslag: 

Pkt 2 i rådmannens innstilling strykes. 

 

Repr. Tom Staahle (Frp) fremmet flg. forslag om nye pkt. 3, 4 og 5: 

Nytt punkt 3. 

Ullensaker kommunen vil invitere Forsvarets Høyskole til å etablere seg i forsvarskommunen 

Ullensaker. Med de lange tradisjoner som forsvaret har her og med de omgivelsene som 

finnes i kommunen ligger det til rette for videre utvikling av Forsvarets Høyskole.  

 

Nytt punkt 4. 

Ullensaker kommuner er opptatt av at spesialenhetene som FSK, MJK og HV styrkes 

ytterligere for at nasjonen bedre skal stå rustet i fremtidige kriser. 

 

Nytt punkt 5. 

Ullensaker kommune ser av det fagmilitære råd at verneplikten opprettholdes. Det er viktig at 

verneplikten dersom denne videreføres faktisk gjør at norsk ungdom kan avtjene 

førstegangstjenesten. Nå er antallet per årskull alt for lite og ikke tilfredsstillende for at det 

kan omtales som en allmenn verneplikt. 

 

Votering: Rådmannens innstilling, pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

  Repr. Espelunds forslag vedr. pkt. 2 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

  Repr. Staahles forslag om nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt som pkt. 2. 

  Repr. Staahles forslag om nytt pkt. 4 ble vedtatt som pkt. 3 med 10 mot 1  

  stemme. 

  Repr. Staahles forslag om nytt pkt. 5 ble vedtatt som pkt. 4 med 10 mot 1  

  stemme.    
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RÅDMANNENS INNSTILLING 

1. Ullensaker kommune tar ”Forsvarssjefens fagmilitære råd” til orientering, og er 

positiv til at DA-20 flyene planlegges overflyttet til Gardermoen. 

2. Før det endelig besluttes å overføre DA-20 flyene til Gardermoen bør Forsvaret 

orientere om hvilke støymessige og andre konsekvenser flyttingen kan medføre. 

 

 

 

 

 

Ullensaker, 10.1.2012 

 

 

Siri Gauthun Kielland 

kommunaldirektør 
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Saksbehandler: Bjørn Hagen 

Vedlegg: Det kongelige Forsvarsdepartement, brev datert 29. november 2011 

Forsvarssjefens fagmilitære råd - rapport 

Saksdokumenter:  

 

SAKEN GJELDER 

Ved brev av 29. november 2011 har Forsvarsdepartementet sendt Forsvarssjefens fagmilitære 

råd ut på høring. Høringsfristen var satt til 6. januar 2012. På grunn av høringsfristen, har 

rådmannen oversendt saksframlegg og innstilling med nødvendige forbehold om HOPs 

vedtak til Forsvarsdepartementet. Dette har vært nødvendig i forhold til sakens framdrift i 

departementet. 

 

Rapporten er forsvarssjefens råd til Storting og Regjering vedrørende utvikling og drift av 

forsvaret fram mot 2024. I rapporten foreslår forsvarssjefen at DA-20 flyene (717 skvadron) 

flyttes fra Rygge til Gardermoen. For øvrig foreslås ingen endringer som berører Ullensaker. 

VURDERINGER/DRØFTINGER 

Ullensaker har tradisjonelt hatt stor forsvarsaktivitet. Forsvaret vil etter alt å dømme være 

sterkt til stede i kommunen også i framtida. Forsvarsjefen foreslår ikke å avvikle noen 

virksomhet i Ullensaker. Det vil si at aktiviteten på Sessvollmoen (Forsvarets sanitet), 

Trandum (FLO1/Vedlikehold/Romerike tekniske verksted) og Nordkisa 

(FLO/Forsyning/Forsyningsavdeling Østlandet) etter alt å dømme vil bli opprettholdt i 

overskuelig framtid.  

 

Aktiviteten ved Gardermoen flystasjon økes ved at DA-20 flyene (2+1 stk.) flyttes dit fra 

Rygge. I rapporten heter det: ”DA-20 med støttevirksomhet anbefales konsentrert innenfor 

dagens flystasjonsstruktur”. Dette er modifiserte tomotors, såkalte businessjetfly som brukes 

til elektronisk krigføring, kalibrering av navigasjons- og innflygningshjelpemidler (også for 

sivile flyplasser), og VIP-transport (Forsvarssjef, Kongefamilien o.a.). Denne endringen er 

foreslått gjennomført i løpet av perioden 2013 – 2016. 

 

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn Gardermoen (§ 3) gjelder også for militære 

flygninger med unntak av jagerfly og test-/øvingsflygninger. Militære flygninger er unntatt 

støyrestriksjonene som gjelder sivile fly (§ 10). Den nye aktiviteten bør imidlertid ikke 

medføre nevneverdig endring av støybildet rundt Gardermoen. I følge muntlige opplysninger 

fra skvadronens ledelse dreier det seg om ca. 400 flybevegelser pr år, altså i overkant av en 

bevegelse pr dag. Dette forholdet er ikke belyst rapporten. Kommunen bør informeres om 

hvilke konsekvenser, om noen, flyttingen kan medføre blant annet med hensyn til støy. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1 FLO: Forsvarets logistikk organisasjon 
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KONKLUSJON 

Rådmannen tilrår at kommunen tar rapporten ”Forsvarssjefens fagmilitære råd” til orientering 

og er positiv til at DA-20 flyene planlegges overflyttet til Gardermoen. 

Før det endelig besluttes å overføre DA-20 flyene til Gardermoen bør det fra Forsvarets side 

orienteres om hvilke støymessige og andre konsekvenser flyttingen kan få. 

 

Melding om vedtak sendes: 

  

 


