
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: E-postmøte 

Dato: 27.06.2016 

Tidspunkt: Kl 10:00 

Saker til behandling: 077/16 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

077/16 Uttalelse ang. Prop.151 S (Langtidsplan for 

forsvarssektoren) 

 

 
 

 

 

 

  



077/16: UTTALELSE ANG. PROP.151 S (LANGTIDSPLAN FOR 

FORSVARSSEKTOREN)  
 

Innstilling  
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte uttalelse ang. Prop. 151 S 

(Langtidsplan for Forsvarssektoren). Uttalelsen oversendes Stortingets utenriks- og 

forsvarskomite, politiske partier på Stortinget samt fylkesordfører/fylkestinget og fylkesrådet. 

 

27.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende uttalelse ble lagt fram: 

"Langtidsmeldingen for Forsvaret 

1.          Nedleggelse av Andøya flystasjon 

Vesterålen regionråd er meget overrasket over at regjeringen i Proposisjon 151 S 

(Langtidsplanen for forsvarssektoren) foreslår å legge ned Andøya flystasjon og flytte 333 

skvadronen til Evenes. 

Vesterålen regionråd mener utredningene som ligger til grunn for regjeringens konklusjon 

vedrørende Andøya flystasjon ikke er korrekte og krever derfor at grunnlaget for meldingen 

hva angår vurdering av investeringer og drift samt de samfunnsmessige konsekvensene gjøres 

tilgjengelig. 

Forsvaret har gjennom flere ti-år vært underfinansiert. Dette har medført at Forsvarets 

operative evne gradvis har blitt svekket. Når nødvendige endringer skal gjennomføres er det 

derfor av avgjørende betydning at grunnlaget for beslutningene er korrekte og etterprøvbar.  

Når regjeringens beslutninger i vesentlig grad er basert på analysene utført av 

Pricewaterhouse Coopers (PWC) etter oppdrag fra departementet, og en rekke av deres 

analyser har store mangler, må regjeringen og Stortinget sørge for at manglene blir rettet opp 

før langtidsmeldingen behandles i Stortinget.  

Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som etter oppdrag fra Andøy kommune har analysert 

konsekvensen av en nedleggelse av Andøya flystasjon, konkluderer med at Andøya flystasjon 

er den beste operative og den billigste løsningen for Forsvarets maritime patruljefly, dette 

være dagens P3-Orion eller fremtidens P-8 Poseidon. 

Vesterålen regionråd viser også til at tidligere utredninger utarbeidet for Forsvars- og 

Finansdepartementet viser at Andøya flystasjon er den beste operative og rimeligste 

løsningen.  

Vesterålen regionråd er svært kritisk til at regjeringen ikke har tatt hensyn til konsekvensene 

for Andøya Test Center (ATC) og Andøya Space Center (ASC) dersom Andøya flystasjon 

nedlegges.   

 



For ATC og ASC er Andøya flystasjon avgjørende viktig for å opprettholde og videreutvikle 

dagens unike kapasitet.  

Hvordan utredningsfirmaet PWC har kommet til en annen konklusjon vedrørende 

konsekvensene for ATC og ASC, til tross for at spesielt ATC klart har tilkjennegitt at en 

avvikling av Andøya Flystasjon med stor sannsynlighet vil bety avvikling av ATC og i tillegg 

medføre store driftsutfordringer for den ordinære driften ved Andøya Space Center, ser 

Vesterålen regionråd svært alvorlig på. 

Vesterålen regionråd registrerer også at PWC har en fundamental annen vurdering av de 

generelle samfunnsmessige konsekvensene av en nedleggelse enn hva Samfunnsøkonomisk 

Analyse AS har.  

Vesterålen regionråd mener regjeringen og Stortinget må avklare hvordan det er mulig å 

konkludere så forskjellig med hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene.  

2.          Kystvaktbasen 

Vesterålen regionråd er glad for at regjeringen har foreslått at Kystvaktbasen fortsatt skal 

være på Sortland. 

Kystvaktbasen på Sortland er lokalisert sentralt i forhold til sitt oppdrag. Når ledelsen til 

Kystvakten ble samlet på Sortland 1. januar 2012 var begrunnelsen at dette ville gi en enhetlig 

og effektiv ledelsesstruktur og beslutningene skulle foretas i et sterkt faglig miljø, og bidra til 

videre satsing i nordområdene. Det har hatt betydelige positive konsekvenser for kystvaktens 

utførelse av sine operative oppgaver. 

Den viktigste rollen som Kystvakta utfører i sitt daglige virke, er som politi, tollkontroll, 

grensekontroll, redning til sjøs, og ikke minst kontroll av eventuell ulovlig fiske er svært 

avgjørende for å forvalte nordområdene på en trygg og god måte.   

Vesterålen regionråd er fornøyd med at regjeringen ikke velger å samlokalisere Kystvakten 

med Marinen. Vi mener det vil føre til en unødvendig militarisering av nordområdene, og vil 

svekke et av de viktigste virkemidlene den norske staten har i sin politiske verktøykasse. 

Kystvaktas rolle i forvaltning av nordområdene har stor tillit. Både når det gjelder 

suverenitetshevdelse og som viktige aktører ved alvorlige hendelser. Det er svært viktig at 

Kystvakten i framtida også kan være de som forvalter disse.  

Vesterålen regionråd er bekymret for at det er foreslått en reduksjon av to fartøyer i 

Kystvakta. På grunn av klimaendringene er havområdene blitt mye større. Mer av havisen 

smelter og fiskeriene har spredd seg mer utover. Varmere sjø har gjort at det er blitt mange 

flere fiskearter, og fisket strekker seg over mye lengre tid. Det er da urimelig med to færre 

båter som vil innebære mindre tilstedeværelse i nord.  

Det faglige gode og viktige samarbeidet som er mellom Orion på Andøya og Kystvakten på 

Sortland er vesentlig. Vesterålen regionråd er som nevnt svært bekymret for konsekvensene 

for Vesterålen dersom Orion på Andøya blir faset ut. Vi kan ikke la være å nevne at over 300 

arbeidsplasser forsvinner fra Andøy kommune, og det vil ha store negative konsekvenser for 

Andøy kommune og for hele Vesterålen.  



 

Norge eksporterte sjømat for 5,7 milliarder i juli 2014–15 % økning fra året før. Svært mye av 

dette kommer fra Nordområdene. I de mest positive scenarioene i «Framtid i Nord» vil Nord-

Norges marine næringer ha en årlig omsetningsverdi på om lag 310 mrd. i 2050. Men, og det 

er et stort MEN, områdene i nord, våre naturressurser må overvåkes, passes på og beskyttes. 

Det er store verdier som har stor internasjonal interesse og Norge har et særskilt ansvar for å 

beskytte disse.    

Nordområdepolitikken handler om å styrke Norges posisjon i nord og bygger på pilarene 

kunnskap, aktivitet og nærvær.   

Nordområdene er en region preget av samarbeid mellom nasjoner, blant annet innen fiskeri, 

søk og redning og miljøvern. Vi har alle en felles interesse av å forvalte naturressursene på en 

god måte."  

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 077/16 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte uttalelse ang. Prop. 151 S 

(Langtidsplan for Forsvarssektoren). Uttalelsen oversendes Stortingets utenriks- og 

forsvarskomite, politiske partier på Stortinget samt fylkesordfører/fylkestinget og fylkesrådet. 

 

 

 

 

 

 


