
STILTE MED BANNER: Ansatte i Myrulla  
barnehage med klart budskap til forsvars- 
ministeren.

tema



>
Når forsvarsministeren vil legge ned flystasjonen 
på Andøya, blir det ikke uten kamp fra de 5 000 
innbyggerne på øya.
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Det norske Luftforsvaret har seks 
maritime overvåkings� y. Alle sta-
sjonert i 333 skvadron på Andøya 
� ystasjon. Flyene er utstyrt med 
avanserte overvåkningssystemer 
for å rekognosere, lokalisere og an-
gripe undervannsbåter.  Flytypen 
egner seg godt i søk- og redningso-
perasjoner.

– Her har vi vært, og her – og her!
Dag Jørgensen peker på steder i 

nord og i sør på verdenskartet. Pe-
ke� ngeren stopper på Svalbard, i 
Barentshavet og Russland. 

Etterretning fra nordområdene 
er etterspurt. Orion samler inn en 
stor del av informasjonen NATO 
har behov for, og overvåker russisk 
aktivitet. 

– Nordmenn er litt naive. Vi som 
er i lufta ser tydelig behovet for over-
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– Andøya � ystasjon er Andøya!
Ansatte i Myrulla barnehage på 

Andenes er kampklare. Med friske 
kommentarer og latter samler de 
� este seg ute på dumpa. De viser 
fram de nyinnkjøpte, røde t-skjorte-
ne med budskap som ikke kan mis-
forstås: Æ E ANDVÆRING og «Bevar 
Andøya � ystasjon». 

– Alle kjenner vi noen som jobber 
på � ystasjonen. Noen av oss � yttet 
hit fordi vår bedre halvdel � kk jobb 
på stasjonen. Vi har barn her med 
foreldre som jobber på stasjonen, 
sier styrer Hilde Karlsen. Hun me-
ner en nedleggelse av stasjonen vil 
få konsekvenser for drifta av barne-
hagen. 

Slo ring om fl ystasjonen
Det var tirsdag 21. juni. Forsvarsmi-

nister Ine Eriksen Søreide (H) var på 
et, ifølge andværingene, altfor kort 
besøk på Andøya � ystasjon. I løpet 
av en brie� ng fortalte ministeren 
hva som lå i langtidsplanen for for-
svarssektoren:

Regjeringen foreslår å kjøpe nye 
maritime patrulje� y. Basen på And-
øya legges ned, og � yene � yttes til 
Evenes. 

På � ystasjonen sto plutselig 
rundt 300 arbeidsplasser i fare for å 
forsvinne. Indirekte snakkes det om 
at 1 av 5 innbyggere kan bli berørt på 
øya med totalt 5 000 innbyggere.

Da de ansatte kom ut av stasjo-
nen etter å ha lyttet til ministeren, 
ble de møtt av rundt halvparten av 
innbyggerne på Andøy. 2 500 inn-
byggere dannet en � ere kilometer 
lang menneskelig rekke som for-
svarsministeren måtte kjøre langs 
da hun dro. 

Folkeaksjonen «Bevar Andøya 
� ystasjon» var i gang. 

Ansvar i nord
Orion-� yet tar av. Om bord er 10 
personer med en lang arbeidsdag 
foran seg. De er ikke tilbake igjen 
før langt ut på ettermiddagen. Hvor 
de skal og hva de ser, får ikke be-
søkende vite. Det er militære hem-
meligheter. 

– Det er et problem at så få vet 
hva vi holder på med, sier Dag Jør-
gensen. Han har bakketjeneste 
denne dagen. Når han er om bord 
i � yet, er han maskinist. Jørgensen 
begynte ved stasjonen i 1985. 
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 BEHOV: Dag Jørgensen, ansatt på 333 Skvadron, mener det er 
viktig at Norge er tilstede i nord.

Andøy 
 ✔ Kommune i Vesterålen i 
Nordland fylke.

 ✔ Kommunesenteret er Ande-
nes.

 ✔ 5 000 innbyggere.

 ✔ Ordfører Jonni H. Solsvik (H).

Andøya fl ystasjon
 ✔ Ligger på Andenes sammen 
med Andøya lufthavn.

 ✔ Etablert i 1956.

 ✔ Stasjon for Luftforsvarets 6 
P-3 Orion overvåkningsfl y.

 ✔ Nær 300 ansatte.

aaaaaLO UTFASES: På sikt 
skal Orion-fl ye-

ne byttes ut, men 
fortsatt er de nes-

ten daglig i lufta fra 
Andøya fl ystasjon.
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våking og etterretning, ikke minst i 
Barentshavet. Men, mens nabolan-
dene våre ruster opp, så skal vi re-
dusere og sentralisere. Vi har jobbet 
i mange år med omstilling og har 
vært best i klassen. Når flystasjonen 
er blitt kompakt og billig i drift, da 
skal vi legges ned og flyttes. Det vir-
ker meningsløst, sier Jørgensen. 

Puben neste?
Han er Bleikindianer. Det er det de 
kalles, innbyggerne på Bleik, tett-
stedet et-par mil unna Andenes. 
Hvorfor det er slik, er en annen his-
torie, men hva som er tilfelle er at 
Bleik huser mange av dem som job-
ber på flystasjonen. 

– For de som allerede pendler, for 
eksempel fra Sør-Norge og til And-
øya, spiller det ingen rolle om de 

pendler hit eller til Evenes. Noen 
syns det vil bli enklere å pendle hvis 
stasjonen flyttes til Evenes. For oss 
som bor her, stiller det seg annerle-
des. Hvis flystasjonen blir nedlagt, 
pensjonerer jeg meg, sier Jørgensen.

Han blir på Bleik. Jobbe kan han 
gjøre på puben som han allerede 
driver på fritida. 

Hus blir hytte i fjæra?
Morten Sørlundsengen, nestle-
der i Norges Offisersforbund avde-
ling Andøya, er også blant dem som 
ikke vil forlate øya. Han tok over 
barndomshjemmet på Bleik i fjor. 
Her er kona og to barn godt etablert. 
Et tredje barn er på vei. De har brukt 

UREDD: Stein-Håkon Eilertsen,  
leder for NOF på flystasjonen. >
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penger på å pusse opp hjemmet. 
– Vi snakker ikke om så mye an-

net, for en nedleggelse vil gå ut over 
hele samfunnet. Det som gjør oss 
mest forbanna er at forslaget er bygd 
på bare løgn. Analysene og tallene 
det opereres med når det for eksem-
pel gjelder boligpriser og støy-bil-
det, er bare tull. Det lyser av bestil-
lingsverk, sier Sørlundsengen.

Og her ligger kjernen i opprøret på 
øya. Ingen opplever at de har blitt 
hørt. Det er også avdekket � ere feil 
i tallene som regjeringen har lagt 
fram i forbindelse med forslaget om 
å legge ned � ystasjonen. 

– Ikke hyllevare
Sørlundsengen jobber på FLO Base 
Andøya, hvor militært og sivilt an-
satte jobber side om side. De er NOF-
ere og medlemmer i Fellesforbun-
det. Her � kses alt som trenges på � y-
ene og på stasjonen. 

– Vi står i fare for å miste kritisk 
kompetanse. Det er ikke hyllevare 
det vi snakker om. Det tar seks til 
åtte år med opplæring før du egent-
lig kan det du bør kunne, sier Finn-
Allan West� ord. Han har jobbet på 
stasjonen siden 1987, og har mange 
år bak seg som tillitsvalgt i Fellesfor-
bundet. 

– Det er ikke første gangen noen 
forsøker å legge oss ned. Dette har 
vi holdt på med i 20 år. At vi klarer 
å holde motet oppe, er helt utrolig. 

Ingen lokalsamfunn har vært utsatt 
for slike påkjenninger opp igjen-
nom årene, mener West� ord.

Tilbake til det sivile
Allerede har ungdommer på And-
øya, som har sett for seg en framtid 
på stasjonen, begynt å snakke om å 
ta andre utdanningsvalg. 

– Jeg omskolerer meg hvis � ysta-
sjonen forsvinner, sier Geir Atle Jo-
hansen. Han jobber på brannstasjo-
nen og er plasstillitsvalgt for Norsk 
Tjenestemannslag. Selv om brann-
stasjonen også er til for den sivile 
luftfarten, så vil en nedleggelse av 
� ystasjonen ramme dem. Behovet 
for beredskap vil bli mye mindre. 
Da Johansen begynte i 2012, kom 
han fra jobb i det sivile. Han vurde-
rer å søke seg tilbake dit.

– Jeg liker ikke det jeg ser av pro-
sesser, eller mangel på prosesser, i 
Forsvaret. Det er ikke sånn det skal 
være, sier Johansen. 

INTERESSERTE: Folk samlet seg for å se og høre på stortingshøringa som ble direkte overført på TV. 

Langtidsplan for 
forsvarssektoren

 ✔ Presentert av regjerin-
gen 17. juni.

 ✔ Forsvaret får 165 milliarder 
kroner mer i de neste 20 åre-
ne.

 ✔ Kutter baser for 10 milliarder 
kroner, blant annet Andøya, 
Harstad, Kjeller og Kjevik.

 ✔ Stortinget behandler langtids-
planen i november.

aaaaaLO
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SYNLIG: Under-
skriftslister ligger 
overalt i Andenes. 
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Det er langt til Oslo
På pauserommet på brannstasjo-
nen sitter kolleger og ser på TV.  I nær 
sagt hvert rom på stasjonen der det 
er en skjerm, vises overføringen fra 
Stortinget. I Oslo er det høring i Uten-
riks- og forsvarskomiteen om lang-
tidsplanen.  

– LO og forbundene klarte seg bra. 
De har tatt et klart standpunkt og ar-
gumenterte veldig godt for det, kom-
menteres det. 

LO ønsker seg en delt løsning mel-
lom Evenes og Andøya, der Andøya 
kan være base for maritime overvå-
kingsfly og beredskapsbase for ja-
gerfly.

I lobbyen på et av Andenes’ hotel-
ler er det også fullt av folk. Noen er 
grønnkledde, men de fleste er inn-
byggere på Andøya og engasjert i fol-
keaksjonen for å bevare flystasjonen 
på Andøya. De følger også direkteo-
verføringen fra komiteen og venter 
spent på hvordan øyas representan-
ter vil klare seg. Knappe 20 minutter 
får de til rådighet i komiteen. Hver og 
en har bare et par minutters taletid. 

– De var flinke og ikke minst sam-
kjørte. De argumenterte på sak og 
det er viktig. Ikke minst Odd Roger 
gjorde det bra! Stortingsrepresen-
tantene må sitte igjen med mange 
spørsmål, mener tilhørerne.

– Det er feil!
Odd Roger Enoksen, tidligere stor-
tingsrepresentant og minister, men 
også tidligere varaordfører i And-
øy kommune, er i dag sjef for And-
øya Space Center. Her ligger også 
Andøya Test Center (ATC), som er 

et anerkjent skytefelt i internasjo-
nal sammenheng. Tidligere brukte 
det norske forsvaret store summer 
på å reise til andre kanter av verden 
for å utføre skarpskyting og våpen-
testing. Det samme gjaldt mange av 
Norges allierte i NATO. Nå kommer 
de til Andøya. 

– Samarbeidet mellom flystasjo-
nen og vårt senter på Andøya, gjør 
at NATO setter tydelige fotavtrykk 
på Andøya, sier Gunnar Jan Olsen, 
direktør for ATC, og understreker at 
det er helheten som er viktig.

– Det er viktig at vi har en opera-
tiv flystasjon, ellers kan det bli nær-
mest umulig å ta imot våre kunder, 
sier Olsen. 

I analysen som ligger til grunn for 
forsvarsministerens forslag om å 
legge ned flystasjonen, har forholdet 
til ATC fått liten oppmerksomhet.

– Det skrives til og med at vi me-
ner det ikke får noen konsekvenser. 
Det er feil! Det har vi aldri sagt og hel-
ler ikke ment, sier Olsen.

Stoler ikke på staten
– Jeg får masse telefoner og folk 
på døra, som forteller at de frykter 
for arbeidsplassene. De føler de blir 
ofret på et feilaktig grunnlag. Vi må 
kunne stille krav til at ting er pre-
sist. Men denne gangen virker det 
på meg som om en del ikke bryr seg 
om at tallene er feil, bare de får det 
som de vil. Det går bare ikke an, 
sier ordfører Jonni H. Solsvik (H). 
Han har vært ordfører i Andøy si-
den 1999. 

– Andøy har vært vertskap for 
Forsvaret i mange år. Vi har vært 
igjennom flere omstillingsproses-
ser, og selv om beslutningene tid-
ligere har vært smertefulle, har vi 
hatt forståelse for endringene. For-
svarets ansatte har stilt seg lojalt 
bak dem, og også vi som politikere 
har skjønt at det har vært til det bes-
te for Norge og landets forsvarsev-
ne. Men sånn er det ikke denne gan-
gen, sier han. 

Solsvik understreker at for kom-
munen er ikke dette en kamp mel-
lom Evenes og Andøy, men en kamp 
for å sikre Norge og NATO den bes- >

ERFAREN: Finn-Allan Westfjord i Fellesforbundet frykter for at kri-
tisk kompetanse forsvinner.

BLIR PÅ ØYA: For Morten Sørlundsengen i NOF er det uaktuelt å 
pendle eller flytte.

FORLATER FORSVARET?  Geir Atle Johansen i NTL er usikker på 
om Forsvaret er noe for han.

PÅ TV: Ordfører Solsvik var i Oslo på høring 
på Stortinget.



60 LO-AKTUELT 14|2016 

te løsningen, økonomisk og for sik-
kerheten.

– Derfor går vi for en delt løsning 
mellom Evenes og Andøya, sier han.

Solsvik vil ikke snakke mer om lo-
kaliseringsdebatten. Han vil snakke 
om demokratiet.  

– Det er et demokratisk problem 
når en kommune får framlagt en 
analyse fra staten som vi ikke kan 
stole på.

Kommunen har sett seg nødt til å 
bestille en egen rapport om flysta-
sjonen og om konsekvensene av en 
nedleggelse. 

– Det plager meg at kommunen 
må bruke penger og tid på dette. Jeg 
vil bruke ressursene våre på barne-
hager, skoler og eldreomsorg, sier 
han. 

Oppgjør med ukultur
Når Orion-flyene er vel på bak-
ken igjen og personalet de-briefet, 
skrifter Stein-Håkon Eilertsen til si-
vilt, tar fram telefonen, sjekker e-
post og leser mange hyggelig tilba-
kemeldinger på et innlegg han har 
på trykk i Klassekampen. Han er yr-
kesmilitær luftoperatør og har iføl-
ge han selv vært tillitsvalgt «i hele 
sitt liv». Det er 140-145 medlemmer 
i Norges Offisersforbund på flysta-
sjonen. 

– Jeg er opptatt av at vi skal være 
redelige og ærlige. Når jeg opple-
ver at det ikke er sånn, blir jeg for-
banna, og jeg er ikke redd for å si 

ifra. Det er ikke alle som liker det 
jeg skriver og sier, men jeg opple-
ver uansett at jeg blir respektert, 
sier han. 

De fleste på øya, også Eilertsen, 
tror at Andøya flystasjon blir et vik-
tig kort i forhandlingene når de poli-
tiske partiene er i gang med behand-
lingen av langtidsplanen. De tror og 
håper på forlik og at flystasjonen 
berges. 

– Engasjementet er fantastisk. 
Samholdet på øya har aldri vært 
bedre. Jeg får masse energi av det, 
sier Eilertsen.

Ikke nok t-skjorter
Det er et uttrykk som heter «Stor i 
kjeften, snar å spring», men Ken-
neth Pettersen løp ikke fra ansva-
ret. Pettersen, ungdomsarbeider i 
kommunen i arbeidstida og leder i 
Norsk Folkehjelp på Andøya på friti-
da, er en av primusmotorene i folke-
aksjonen. Siden 21. juni har han kun 
hatt én oppgave og ett klart mål: Å 
jobbe for at politikerne må forstå at 
det, ifølge han, er galskap å legge 
ned flystasjonen.

Kenneth Pettersen er alltid på vei. 
På det meste har han kjørt fem gan-
ger mellom hjemstedet på Dverberg 
og Andenes i løpet av en dag. 

På sportsbutikken på Andenes tas 
han vel imot, ikke minst er de glade 
for esken med t-skjorter. De ansatte 
forteller om lange ventelister av folk 
som ønsker t-skjorter. 

IKKE HØRT: Gunnar Jan Olsen, direktør for Andøya Spacesenter, mener flystasjonen er av-
gjørende for senterets framtid.

Avviser kritikk
Forsvarsminister Ine Eriksen Sørei-
de mener valget av Evenes er den 
beste løsningen.
– Jeg har full forståelse for at forslaget om å legge 
ned Andøya flystasjon skaper følelser hos de som 
blir berørt. Vi mener at vi har gjennomført en åpen 
og ryddig prosess, og har på alle mulige måter søkt 
å forklare hvorfor vi mener at den operativt bes-
te løsningen er å samle F35 og maritime patrulje-
fly på én beskyttet base: Evenes. I langtidsplanen 
er de fem alternativene vi har vurdert, grundig 
beskrevet. I tillegg ligger alt av relevant informa-
sjon på departementets nettsider. Jeg besøkte selv 
Andøya fire dager etter fremleggelsen av langtids-
planen, og inviterte umiddelbart ordføreren og de 
han ville ta med seg til å komme til departementet 
for å stille alle spørsmål de ønsket. Vi har ikke re-
gistrert at det er flere spørsmål som ikke er besvart, 
selv om dette er en påstand som gjentas, men at 
svarene er andre enn de man ønsket, sier forsvars-
minister Ine Eriksen Søreide (H) til LO-Aktuelt.

Flytter i 2022
– Utfordringen er at følelsene rundt dette er så ster-
ke at det er vanskelig å få de involverte til å forhol-
de seg til fakta i saken. Vi opplever stadig at regje-
ringens motiver mistenkeliggjøres, og at det  snak-
kes om bestillingsverk og løgn. Det er det overho-
det ikke grunnlag for. Det fremste argumentet fra 
Andøya synes å være at det går så bra i dag at det 
ikke er grunn til å endre på noe. Vi skal operere da-
gens P-3 fra Andøya så lenge flyene opereres, vur-
dert til rundt 2022-23. Men vi skal samtidig bygge 
en basestruktur for fremtiden, og i dagens sikker-
hetspolitiske situasjon og med dagens trusselbilde 
kan vi ikke lenger bygge baser som bare kan ope-
reres i fredstid. Dette var til en viss grad aksepta-
belt under andre sikkerhetspolitiske rammebetin-
gelser, men det er ikke akseptabelt i dag, sier mi-
nisteren.

– Det er svært ressurskrevende å beskytte en 
base, både økonomisk og teknologisk. Vi må der-
for samle virksomheten på færre steder, og vi må 
se på effekten som beskyttelsen har også for an-
dre viktige baser og installasjoner, og for evnen til 
mottak av alliert støtte. Forsvarssjefen og regjerin-
gen har etter grundige vurderinger kommet til at 
den nye basen for maritime overvåkingsfly og nye 
kampfly skal legges til Evenes. Dette er den beste 
løsningen for forsvaret av Norge. At dette er van-
skelig for Andøysamfunnet å akseptere, har jeg 
forståelse for, men jeg har lite forståelse for måten 
argumentene nå fremmes på, sier Eriksen Sørei-
de. a



14|2016 LO-AKTUELT 61

– Alt som kan hjelpe på for å be-
holde flystasjonen er bra, sier Pre-
ben Olsen, eier av butikken. I tillegg 
til at de selger t-skjortene, støtter 
butikken folkeaksjonen økonomisk 
og har kjøpt t-skjorter til de ansatte. 

– Det vil få store konsekvenser 
for oss hvis flystasjonen legges ned. 
Både ansatte og familier og Forsva-
ret, er våre kunder. Vi har ikke mer-
ket noe så langt, men vi følger spesi-
elt godt med på økonomien for tida, 
sier Olsen. 

Når vi vinner…
Facebookgruppa «Bevar Andøya 
flystasjonen» har over 13 000 med-
lemmer og flere tusen har skrevet 
under oppropet om å bevare flysta-
sjonen. Da det ble altfor stille i riks-
mediene, gikk andøyværinger i og 
utenfor Andøy og folk som sympa-
tiserer med dem, sammen og splei-
set på 10 helsides annonser i VG. Her 
har de vært opptatt av å formidle 
fakta, fordi de mener det er det bes-
te for saken. 

– Vi vet at politikere «spiser» avi-
ser til frokost. De må ha sett an-
nonsene, kommenteres det på et 

kveldsmøte der folkeaksjonens folk 
møter tillitsvalgte på flystasjonen 
og LO-folk fra Vesterålen. 

På dagsordenen står planlegging 
av en storstilt markering 28. sep-
tember. Ideen er å få blant andre 
LO-leder Gerd Kristiansen og samt-
lige partiledere til å besøke flysta-
sjonen og Andøy. 

– LO-lederen bør absolutt kjenne 

sin besøkelsestid. Hun er riktignok 
fra Harstad, men denne gangen må 
hun stå på flystasjonen og snakke 
for de ansatte og Andøya-samfun-
net, sier Stein-Håkon Eilertsen. 

Når – ikke hvis – de vinner fram 
– så har de forresten nok en invita-
sjon på gang: 

– Da blir det dans på flystripa! 
Dere kommer vel? a
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a

BRUKER KON-
TAKTNETT: Ken-
neth Pettersen job-
ber døgnet rundt 
for folkeaksjonen.

POPULÆRE: Kenneth Pettersen i folkeaksjonen «Bevar Andøya flystasjon» stikker innom sportsbutikken med en eske t-skjorter. Det er populært, for her er lange 
ventelister på folk som vil ha.


