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F-35 lander:

- Målet er at penger inn
i vårt samfunn brukes
så mange ganger på
Fosen som mulig
Dagen før dagen, 9. november inviterer Næringsalliansen
på Fosen til Fosenmøtet for å snakke næring, jagerﬂy og
hvordan Fosen kan gripe sjansene F-35 ved Ørland
ﬂystasjon bringer.
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9. November, dagen før Kongen og en håndfull ministre kommer til storstilt markering, inviterer Næringsalliansen Fosen på Fosen til
MENY
Fosenmøtet for å snakke om fly, forsvar, næring og fremtid på Ørland kultursenter. FOTO: JAKOB ELLINGSEN
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- Det blir aldri så mye oppmerksomhet som nå. De første ﬂyene er det store. Det er ikke like
spennende når det kommer nye ﬂy i årene fremover. Man trenger ikke være næringslivstopp
eller politiker for å møte opp til Fosenmøtet. Det er åpent for alle som vil høre mer om
utbyggingen fremover, om næringsarbeidet, om selve ﬂyet eller alle de andre temaene, sier
Arne Martin Solli i Ørland kommune.
Det blir et stort program på Ørlandet i forbindelse med at oppmerksomheten er festet mot
Fosen i forbindelse med at Norge får sine første F-35 på norsk jord 10 november.
Dagen før dagen arrangerer Næringsalliansen Fosen møte fra morgen til kveld, ikke bare for
næringslivet, men for alle som er interessert.
LES OGSÅ: F-35 lander: Markerer krigsﬂyenes ankomst med fredsuke

Fly, forsvar, fremtid
Næringsalliansen har tidligere hatt ﬂere arrangement der næringslivet på Fosen har møtt
andre aktører og utvekslet erfaringer samtidig som de har fått faglig påfyll. I fjor var
Fosenkonferansen fokusert på blå næring, og et liknende arrangement ble holdt på
Stokkøya i Åfjord året før.
- Tanken med å kalle det Fosenmøtet, er at det er et liknende arrangement som
Trøndelagsmøtet, der ikke bare næringslivet møtes, men at politikere og andre også mingler
og snakker med hverandre, sier Solli.
Han forteller at årets arrangementskomité tidlig bestemte at årets arrangement skulle ha
forsvarsrelatert næringspreg.
- Det er veldig naturlig å ha fokus på det som er litt forsvarsrelatert. Det er et av
satsningsområdene til Næringsalliansen, og timingen for temaet kan vi vel si er god.
LES OGSÅ: Minister-skred til F-35 markering
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Næringssjef Arne Martin Solli i Ørland kommune. FOTO: JAKOB ELLINGSEN

Mange pauser
Solli sier det selvfølgelig er mange spennende poster på programmet, og trekker frem blant
annet Morten Hanche som skal presentere F-35 fra perspektivet som en pilot med over 200
ﬂytimer i det hypermoderne jagerﬂyet.
- Men vi har også lagt opp til mange pauser. Det er ofte i pausene at folk møter nye og bygger
bekjentskaper og forbindelser som blir viktige for næringslivet på Fosen i fremtiden, sier
han.
Gjennom mindre formelle sofaintervju, vil tilhørere også får høre hvilke erfaringer bedrifter
på Fosen har som leverandører og underleverandører til forsvarsrelaterte prosjekter.
- Hva har oppdrag i forbindelse med forsvaret betydd for denne lokale bedriften? Hva har de
fått ut av det? Vi skal også få høre direkte fra Fly Viking hvordan de tenker rundt ﬂytilbudet.
Det er et utrolig viktig tema for næringslivet. Det er sikkert en del spørsmål, og mulighet til å
få svar, sier næringssjefen på Ørlandet.
LES OGSÅ: F-35 lander: - Det viktigste for å få mer vekst, er å vise frem det vi har i området,
og at alt er klart for å ﬂytte bedriften hit

To faser
Byggefasen ved Ørland ﬂystasjon er godt i gang. Selv om de første kampﬂyene lander, skal
byggeaktiviteten fortsette i mange år fremover for å ferdigstille hele den nye kampﬂybasen
og økt aktivitet på ﬂystasjonen.
- Byggefasen er godt i gang, med mange ferdigstilte prosjekter. Det er også mye som skal
bygges. Vi får en oppdatering fra Forsvarsbygg. Byggefasen er en vitamininnsprøytning for
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byggenæringen. Om noen år går den aktiviteten ned. Da skal vi sørge for at vi har fått i gang
næring i forbindelse med driftsfasen på ﬂystasjonen, sier Solli.
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- Vi må ha ambisjon om å levere tjenester og andre ting så vi får mer ut av opptrappingen
enn bare ekstra soldater. Målet er at penger inn i vårt samfunn brukes så mange ganger på
Fosen som mulig. Når penger brukes på Fosen skaper de lokale verdier i stedet for at
pengene ender opp et annet sted, fortsetter arrangøren.
LES OGSÅ: F-35 lander: Slik tror piloten at fosningene vil merke F-35

For alle
Store tunge aktører innen forsvarsindustrien, som Kongsberg og AIM Norway deltar i en
paneldiskusjon om forsvarsrelatert næringsutvikling, som også er del av møtedagen på
Ørland kultursenter.
- Hele programmet er for alle som synes programmet virker spennende. Om de kommer på
bare et eller to tema, eller sitter i salen hele dagen. Det er ingen krav om dress og slips.
Arrangementet er for alle som har lyst til å komme, sier Solli.
Han forteller at målet er en årlig gjennomføring av et liknende arrangement, starten på en
tradisjon om man vil.
- Vi har allerede tanker om neste år, men satser fullt på gjennomføringen nå før vi evaluerer
veien videre. Vi er en del av fredsuka. På kvelden er det påmelding til middag. Hele resten av
Fosenmøtet er gratis og for alle. Jeg tror dette blir steikbra, og er viktig for næringslivet på
Fosen når så mange øye er rettet hit, sier Arne Martin Solli.
LES OGSÅ: Tre F-35 lander på Ørlandet torsdag
LES OGSÅ: - For å oppleve ﬂyet litt må man vente til 10. november
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F-35 lander:

Hun avslører
hemmeligheten om
skatten i enden av
regnbuen

Ber om at
Helsebussen hopper
over Rissa
Åfjord kommunestyre hadde før helga
Helsebussen på sin saksplan.
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