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Møte i:
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Sak:

SR-sak 58/11
Uttalelse Kampflybase i Bodø

Enstemmig uttalelse:
I Forsvarssjefens anbefaling foreslås Bodø som kampflybase nedlagt og samtlige fly
lokalisert til Ørlandet. Dette er ikke i tråd med de føringer Storting og Regjering har lagt.
Salten Regionråd stiller det som et absolutt krav at Norges nye kampflyvåpen lokaliseres i det området det primært var tiltenkt da beslutningen om anskaffelsen ble gjort.
For å sikre nødvendig styrkeproduksjonskapasitet og militær tilstedeværelse over hele
landets areal vil Salten Regionråd at Norges nye kampfly lokaliseres på to baser, hvor
hovedbasen må legges i Bodø.
I 2008 besluttet Stortinget at dagens jagerfly F-16, skal fases ut og erstattes av F-35.
Dette er Norges største fastlandsinvestering noensinne. I beslutningsgrunnlaget ble
flere forhold vektlagt, men særlig fremhevet var flyvåpenets rolle i territorial suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking. Nordområdene ble utpekt som
nasjonens viktigste sikkerhetspolitiske og strategiske satsingsområde. Dette har blitt
understreket i samtlige sikkerhetspolitiske dokumenter fra regjeringen i ettertiden.
83% av Norges totale land- og sjøareal ligger i nordområdene. Det sikkerhetspolitiske
bildet er entydig – verdens oppmerksomhet er rettet mot nord.
F-35 multirollefunksjoner gjør den til det viktigste redskapet i norsk suverenitetshevdelse. Skal Norge kunne opprettholde en tydelig tilstedeværelse og imøtekomme forpliktelsene til våre allierte i NATO, må kampflyvåpenet være operativt og kunne dekke
hele landets land- og havområder.
Salten Regionråd minner om at flybasen i Bodø er en svært viktig samfunnsinstitusjon
og arbeidsplass for hele Salten. En evt. nedlegging vil få store følger for utviklingen i
hele Nordland, og særlig de 9 kommunene i Salten. I tillegg understrekes at bygging av
ny flystripe er viktig for en fremtidsrettet utvikling av sivil luftfart fra flyplassen i Bodø.

Salten Regionråd krever at Norges nye kampfly lokaliseres på to baser,
hvor hovedbasen fortsatt ligger i Bodø.
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