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Hovedstandpunkt 

Norges Offisersforbund (NOF) har helt fra fremlegges av FMR 2015 og LTP 2016 vært av den 

oppfatning av flytting av MPA-aktiviteten fra Andøya ikke var et tiltak som burde gjennomføres. Vår 

oppfatning og begrunnelse for denne står ved lag. Videre er det vår oppfatning at opplysninger som 

er fremkommet etter at vedtaket ble gjort, understøtter våre standpunkt. Således er det grunnlag for 

både be om å få presentert tall og planer for gjennomføring, samt be om en kvalitetssikring av disse.  

Begrunnelse for standpunkt 

De økonomiske forutsetninger 
Prop 151 S (LTP 2017-2020) har en begrenset redegjørelse for tallgrunnlaget som ligger til grunn for 
anbefalingen. Gjennom spørsmål og svar fra FD har dette blitt noe bedre kjent for allmenheten. 
Samtidig er disse ikke presentert helhetlig fra departementet sin side.  
Kjernespørsmålet, sett fra et rent økonomisk perspektiv, er hvor mye er det å spare på å samle 
driften ved en lokalisasjon vs to lokalisasjoner, og se dette opp mot nødvendige 
investeringskostnader for å realisere løsningen.  
Stortinget bør be FD for å redegjøre for disse to størrelsene separat, og med tilstrekkelig oppløsning i 
tallene.  
Vi tillater oss å minne om at driften ved Andøya gjelder understøttelse av MPA-aktivitet, og øvrige 
vedtatt aktivitet på Evenes er jagerfly. Selv om aktiviteten er lik, er den samtidig ulik av vesentlig 
betydning. Dette isolert sett gir redusert mulighet for synergier.  
Av forhold som er fremkommet etter Regjeringens fremlegg av Prop 151 S, vil vi særlig fremheve 
følgende: 

 Stortinget påla i Innst 62 S at det må opprettholdes en «lang flystripe» for understøttelse av 
ATC, samt andre tjenester/kompetanse fra Forsvaret som ATC måtte trenge til å drive sin 
virksomhet. Vi understreker viktigheten av å understøtte aktiviteten ved ATC, da vi mener 
denne er strategisk viktig for Norge. Samtidig vil dette medføre en kostnad som neppe er lagt 
inn i beregningene i Prop 151 S. 

 Det er etter fremleggelse av Prop 151 s blitt kjent at FSTA (E-tjenesten) vil forbli lokalisert på 
Andenes. Dette betyr at også i fremtiden vil det bli en militær avdeling både på Andenes og 
Evenes, og vil bl.a medføre behov for vakthold begge plasser. Vi er usikker på om dette er 
tilstrekkelig hensyntatt i de opprinnelige beregninger. Det er også et spørsmål om E-
tjenesten vil trenge en egen avd(satellitt) på Evenes for å ta i mot/behandle dataene fra P-8. 

 Kostnader ved etablering på Evenes. Vi konstaterer at FD selv har økt kostnadaestimatene 
ved etablering på Evenes etter at vedtaket er fattet. Med vår erfaring er vi langt fra trygg på 
at dette er tilstrekkelig. Det bør være samfunnets interesse at dette tallgrunnlaget kan 
vurderes kritisk av kompetent personell, inkl ansatte med kunnskap om drift av både MPA og 
jagerfly.  

 



I den offentlige debatten ifm vedtak av langtidsplan, ble behovet for Luftvern på både Evenes og 
Andøya løftet frem. Dette uten dette behovet er belyst i Prop 151 S. Et oppdatert tallgrunnlag fra FD 
bør også inneholde en vurdering av dette forholdet, og hvis Regjeringen mener at dette skal ivaretas, 
må tallgrunnlaget inkludere kostnader både til anskaffelse og drift, og en eksplisitt merkostnad ved å 
sikre Andøya en deployerbar enhet fra Evenes. Vår kjennskap til både konsept og kostnader til 
dagens luftvernavdelinger på Ørland, tilsier at dette forhold ikke alene skal avgjøre 
lokaliseringsspørsmålet.  
 
Videre mener vi at omstillingskostnader for Andøysamfunnet ved en eventuell flytting, må bakes inn i 
de samlede kostnadskalkyler, og at kostnyttvurderingen må vurderes i et samfunnsperspektiv.  
 
I forhold til det økonomiske grunnlag mener vi det er vesentlig lavere synergier økonomisk ved 
samlokalisering og vesentlig høyere investeringskostnader ved gjennomføring, enn det FD har lagt til 
grunn.   
 
Gjennomførbarhet av vedtaket / Muligheter på Evenes 
 
Det et andre hovedankepunktet vi har mot vedtaket og den opprinnelige innstillingen er den 
manglende vurdering av gjennomførbarheten av vedtaket, og da i særdeleshet muligheten til å 
lokalisere MPA-driften til Evenes på en hensiktsmessig måte, samtidig med drift av jagerfly.  
Vi tillater oss innledningsvis å vise til at drift av en MPA-base er relativt arealkrevende, og det fleste 
allierte flyplasser for MPA er lokalisert på flyplasser med mye tilgjengelig areal.  
Videre viser vi til at Evenes ligger i et relativt kupert område, med flere innsjøer rett i nærheten. Og 
at mye av tilgjengelig areal allerede er utnyttet til etablert kampfly infrastruktur, og selv disse har 
betydelige topografi utfordringer.  
Vår erfaring er at den informasjon og de utredninger som er gjort sålangt, tilsier at det blir krevende, 
og i alle tilfeller, meget dyrt å etablere MPA-aktiviteten på Evenes. Hvis det overhode er mulig på en 
hensiktsmessig måte.  
Vår anbefaling er at hvis Stortinget ber en melding/orientering til Stortinget med oppdaterte tall, 
inkluderer en forespørsel om en grov arealplan for etablering av MPA kapasitet på Evenes, og at 
denne inkluderer estimerte kostnader for å gjøre arealet tilgjengelig. Samt at miljømessigforhold 
vurderes.  
Videre at det vurderes om det må etableres ytterligere areal/infrastruktur for å understøtte alliert 
MPA drift både freds- og krigstid. Det fremstår også i fremtiden til å være et klart behov for å drive 
MPA samøvninger med våre allierte i Norge, (ref at Andøya skal være vertskap for to store MPA 
øvelser i 2018.) 
 
Infrastruktur til mottak av alliert støtte og aktivitet 
Vi viser til at Andøya flystasjon i dag har etablert infrastruktur for mottak og understøttelse av allierte 
jagerfly. Videre til at det ifm LTP ble vurdert å beholde Andøya som beredskapsbase, men at dette 
ble forkastet av kostnadsmessige årsaker.  
Ved nedleggelse av både Bodø og Andøya flystasjon, vil majoriteten av vår kapasitet til å ta imot 
allierte jagerfly i nord, med hensiktsmessig tilgjengelig infrastruktur som shelter mv, bli fjernet. Den 
resterende kapasiteten i nord, vil videre måtte bli benyttet delvis av egne jagerfly.  
Dette er en utfordring som vi mener er gitt for liten oppmerksomhet, og ikke omtalt i Prop 151 S. 
Videre har vi etter vedtaket ble gjort, erfart at våre allierte har benyttet fasilitetene på Andøya til en 
økende grad av operasjoner med utenlandske MPA. Dette er en dimensjon som vi også mener i for 
liten grad er belyst i Prop 151 S og i den offentlige debatten.  
Vi tillater oss også å peke på at den sikkerhetspolitiske situasjon snarere er blitt mer utfordrende 
fremfor bedre siden vedtaket ble gjort.  
 
 
 



Behov for å ivareta kompetanse ved eventuell flytting 
Vi viser til at det allerede har vært medieoppslag knyttet til utfordringer med å beholde tilstrekkelig 
kompetanse på Andøya for å kunne opprettholde tilstrekkelig kvalitet og omfang på de daglige 
leveranser.  
Vår første bekymring er at dette forhold i for liten grad har vært adressert av både militær og politisk 
ledelse. Noen som har vært medvirkende til forsterke utfordringene.  
I denne sammenheng mener vi at også kostnadene for å sikre dette, må tas med i den samlede 
vurdering av dette forhold. Stortinget bør be om at dette også tas med i en oppdatert tallgrunnlag.  
Konsekvensene kan bli at Norge står uten MPA leveranser i årene da P8 skal innfases. 
 
Uttalelser fra NTL  

NOF vil uttrykke støtte til høringsuttalelsene fra LO og NTL.  

 
Anbefaling 

Norge Offisersforbund anbefaler Stortinget å først be Regjeringen fremlegge oppdaterte tall og 

planer for flytting av MPA aktiviteten til Andøya til Evenes.  

Denne presentasjonen bør omhandle følgende: 

 Presentasjon av oppdatert tall separert mellom de tre elementene konsekvenser i innsparing 

drift, investeinger og kostnader til luftvern for hhv investering og drift.  

 En grov skissert arealplan for Evenes som i tilstrekkelig grad kan rettferdiggjøre at 

gjennomføring av tiltaket faktisk er mulig.  

 En vurdering Norges behov for infrastruktur for mottak og understøttelse av alliert aktivitet, 

både i freds- og krigstid, og både for jagerfly og MPA-fly.  

 En vurdering av merkostnader ved sikre kompetanse i overgansperioden ved gjennomføring 

av en eventuell flytting.  

Når dette er presentert Stortinget, bør Stortinget vurdere å iverksette en gjennomgang med ekstern 

kvalitetssikring av de oppdaterte tall som er lagt frem.  


