
Åpent brev til Forsvarsministeren – MPA i Nordområdene 
De tillitsvalgte ved Andøya Flystasjon er sterkt bekymret for utviklingen i det økonomiske grunnlaget 

knyttet til en tilstedeværelse i Nordområdene. 

Iht. Stortingsprop. 1S (2013-2014) er Nordområdene regjeringens fremste strategiske 

satsingsområde. Regjeringen viderefører i 2014 denne satsingen også innenfor forsvarssektoren, 

både hva gjelder operativ aktivitet, vedtatte struktur- og organisasjonsendringer og investeringer i 

fremtidsrettet infrastruktur. Regjeringen har i forsvarsbudsjettet styrket den operative aktiviteten 

med 29,4 millioner kroner, og den ønsker med dette å legge til rette for økt tilstedeværelse i nord.  

Innstilling fra Utenriks- og Forsvarskomiteen 388S (2011-2012) sier blant annet:  

«Komiteen viser til at Forsvaret utfører en lang rekke løpende oppdrag i Nordområdene, knyttet til 

suverenitetshevdelse, overvåking og etterretning, jurisdiksjonshåndhevelse, tilsyn, øvelser, trening og 

løpende operasjoner. Forsvaret løser i tillegg egne militære oppgaver, oppdrag på vegne av flere 

offentlige myndigheter. Sjøforsvarets og Kystvaktens fartøy og Luftforsvarets maritime patruljefly 

(MPA) er særlig viktige kapasiteter i norske interesseområder til havs.» 

Komiteen uttaler videre: 

«Komiteen vurderer Forsvarets MPA-kapasitet og personellets særskilte kompetanse innen området 

som strategiske kapasiteter for Norge. I tillegg til oppdragsløsning for Luftforsvaret dekker de 

maritime patruljeflyene viktige behov for FOH, Etterretningstjenesten, Sjøforsvaret, Hæren og for 

justissektoren i forbindelse med søk og redning (SAR) … Særlig i nordområdene er P-3 Orion, med stor 

rekkevidde og evne til tilstedeværelse over tid, en avgjørende kapasitet, både for gjennomføring av 

normale fredstidsoppgaver og i skarpere situasjoner. Komiteen anser at beredskapsutfordringene i 

norske interesseområder i nord vil øke i takt med aktiviteten i disse områdene. Robust MPA-kapasitet 

vil være en betydelig faktor for å oppnå god nok beredskap. En rekke hendelser de siste årene har vist 

viktigheten av at den kapasiteten MPA utgjør er raskt tilgjengelig i søk og redningsoperasjoner.» 

De tillitsvalgte ved 133-Luftving er meget bekymret for dagens og neste års situasjon. Ut fra de 

politiske signalene tolker vi at Norge skal ha mer tilstedeværelse i Nordområdene, og at MPA er en 

avgjørende kapasitet i Nordområdesatsingen. Realiteten er at den operative tilstedeværelsen for 

perioden 2012-2013 er betydelig redusert. Vi opplever at Luftforsvaret ikke evner å prioritere MPA 

slik at målene med økt tilstedeværelse blir nådd. Budsjettkutt har gjort at vi i 2012 og 2013 har hatt 

15-20% nedgang i operativ tilstedeværelse, og i perioder vært helt uten operativ tilstedeværelse av 

MPA i nordområdene. I løpet av den siste måneden har vi kun hatt en operativ tur med 

tilstedeværelse i nordområdene, noe som er langt unna de operative pålegg. Prognosen for resten av 

2013 og første halvdel av 2014 ser ikke ut til å oppfylle pålegget om operativ tilstedeværelse. Det 

ligger ann til i overkant av 30 % reduksjon i operativ tilstedeværelse i Nordområdene i 2014.  

Det er alarmerende at operative krav i Iverksettingsbrevet (IVB) fra Forsvarsdepartementet ikke ser 

ut til å bli oppfylt. 

I Stortingsprop. 1S (2013-2014) har Regjeringen styrket den operative aktiviteten med 29,4 millioner 

kroner, og den ønsker med dette økt tilstedeværelse i nord. MPA har av Luftforsvaret fått vesentlig 

reduserte driftsmidler i 2014, noe som vil resultere i en ytterligere redusert tilstedeværelse i 

Nordområdene på et lavere nivå enn de siste 2 år.  



Luftforsvaret har vært igjennom en nødvendig omstilling de siste årene, noe som også har berørt 

MPA-kapasiteten. Komiteen har i innstilling 388S (2011-2012) uttalt følgende: «Komiteen støtter at 

Andøya flystasjon med 333 skvadron og P-3C/N maritime overvåkingsfly videreføres, og forutsetter at 

eventuelle tiltak for mer rasjonell drift og organisering av flystasjonen for å redusere driftsutgiftene 

ikke går ut over operative kapasiteter og evne.»  

Statistikken viser at den operative tilstedeværelsen er redusert, noe som ikke var Stortingets 

intensjon. Dagens bemanning er som følge av omstillingen redusert til et kritisk nivå, noe som 

medfører at personellet må jobbe mer enn et årsverk. På grunn av økonomiske innstramminger er 

det for lite midler til merarbeid, noe som fører til redusert tilgjengelighet på fly og dermed mindre 

tilstedeværelse i Nordområdene. I tillegg har det kommet signaler om et mulig internasjonalt 

oppdrag, noe som blir en utfordring med tanke på oppøving mot oppdraget. 

Videre uttaler komiteen:  

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre mener derfor at MPA bør gis en dedikert 

rolle innen SAR-beredskapen så snart som mulig, og tilføres ressurser til dette». Det blir meget 

vanskelig å ha en 24- timers beredskap med dagens bemanning, både med hensyn til Brann-, 

redning- og plasstjeneste (primært brøyting), samt teknisk og operativt personell. Med de 

bevilgninger og den prioritet Luftforsvaret gir MPA er det urealistisk å ha SAR-beredskap. Det skal 

relativt lite midler til for å få en betydelig økt SAR- og terrorberedskap i norske interesseområder. 

For videre dialog ønsker vi deg velkommen til Andøya Flystasjon for mer informasjon om MPA og 

flystasjonens kapasiteter. 
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