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FRONTPAGE / PLUSS / –Ørland blir viktigst i Norge

Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (t.v.) hadde med seg en stor delegasjon fra Høyre hjem til Ørland. Bak f.v: stortingsrepresentant
Elisabeth Aspaker, Therese Mossing Eidsaune i Ørland Høyre og politisk rådgiver Vetle Wang Soleim. Foran f.v: stortingsrepresentant Elin
Agdestein, stortingsrepresentant Hårek Elvenes og Ørland-ordfører Tom Myrvold. Helt til høyre sitter stortingskandidat Guro Angell Gimse
Foto: Jakob Ellingsen

–Ørland blir viktigst i Norge
Høyres utvalg for forsvar og beredskap tok det viktigste på
Norgesturneen sin først: å besøke Ørland.
Anbefal

Del 99 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

Annonse:

PLUSS

Jakob Ellingsen
Mobil: 90941033

Publisert: 16 mars 2017 19:30 PM

Sist oppdatert: 17 mars 2017 08:14 AM

E-post: jakob.ellingsen@fosna-folket.no
Annonse:

 LESES NÅ

- Vi ønsker å treﬀe folk der de
er, ikke bare i de lukkede rom

– Det er opplagt å komme hit til Ørland, som blir landets viktigste
forsvarsinstallasjon når F-35 kommer på plass i november, sier Hårek
Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Høyres utvalg for
forsvar og beredskap.

En sekk full av aktivitet

Ikke hverdagskost
Torhild Aarbergsbotten hadde med seg tre partikolleger fra Stortinget hjem
til Ørland. Hårek Elvenes, Elisabeth Aspaker og Elin Agdestein. Delegasjonen
fra Høyre besøker Ørland for å lære mer om samspillet mellom store
nasjonale interesser og lokalsamfunnet på Fosen.
– Det er ikke vanlig at ﬁre stortingsrepresentanter bruker en hel dag på å lære
om et enkelt lokalsamfunn. Ørland er utrolig viktig for hele regionen og
forvalter utrolig viktige interesser på vegne av hele landet, sier Elin
Agdestein, som sitter i Forsvarskomiteen og representerer Nord-Trøndelag
på Stortinget.

Lære fra de lokale
Onsdag lanserte Høyre sitt partiprogram for høstens stortingsvalg. Det er
startsskuddet for at Høyres utvalg for forsvar og beredskap skal besøke
forsvars- og beredskapsknutepunkt over hele landet i månedene fremover.
– Luftforsvaret har en helt annen betydning i Trøndelag enn tidligere. Jeg er
glad for å ha ៜ�ått med meg så mange kolleger som har ៜ�ått se Fosen fra sin
beste side i dag, sier Aarbergsbotten.
– For min egen del var jeg ikke klar over at aktiviteten er så stor her. En ting
er å sitte i Oslo. Det er viktig å se om kartet stemmer med terrenget og å lære
fra de som har skoene på og kjenner aktiviteten fra innsiden, sier Elvenes.

Ber om ﬂere
parkeringsplasser

- Mange ﬁne unghester var å
se
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Slik blir overgangen
fra F-16 til F-35
I november kommer de første
av Norges nye kampﬂy til Ørland. På ៜ�å år
blir F-16 byttet ut med F-35. LES MER

Politi og beredskap
I de senere år har det vært snakk om både ﬂytte av Fosen tingrett og
vurderinger av lensmannskontoret i Brekstad som del av nærpolitireformen.

Saken fortsetter etter annonsen.
Delegasjonen besøkte også beredskapshelikoptrene ved ﬂystasjonen for å
lære mer om den ikke-militære delen av beredskapen som ligger på
Ørlandet.
– Fosen gjorde endringene og sammenslåingene vi har lagt opp til i
politireformen før den ble gjennomført. Vi var først med den reformen her
på Fosen og det har gitt gode resultater for innbyggerne, sier Aarbergsbotten.

Med denne nysatsingen
skal de trekke over 2000
tilskuere i sommer
Stjørna teaterlag er stinne av
selvtillit og optimisme etter første leseprøve
på det som skal bli en av sommerens
desidert største kulturbegivenheter på
Fosen. LES MER

Inviterer fosningene
til stor
fotokonkurranse
Austråttborgen på Ørlandet er et av de mest
fotograferte byggene i Fosen opp gjennom
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tidene. I tida framover vil mange ﬂere bilder
bli tatt nettopp her. LES MER

Slår et slag for
veteranene

FosnaFolket
12 265 likerklikk

Likt

Morten «Dolby» Hanche fra den første ﬂyturen med en nordmann bak spakene i et
F-35. Han og de første ﬂyene kommer hjem til Ørland i November.
Foto: Det amerikanske luftforsvaret

Del

Du og 107 andre venner liker dette

Medlemsmøte
Flere av stortingsrepresentantene deltok også på et medlemsmøte for Ørland
Høyre samme dag.
– Jeg ser frem til å lære mer om byutviklingen og situasjonen på Brekstad og
denne delen av Fosen i kveld, sier Agdestein.
– I dag har vi sett betydningen av Ørland i nasjonal sammenheng og også den
viktige posisjonen Ørland har i NATO-alliansen. Vi ser ringvirkningene av
aktiviteten som følger med det over hele Fosen. Den pågående utvidelsen av
kampﬂybasen er det største utviklingsprosjektet i vår region. Det er viktig at
forståelsen på Stortinget av området rundt Norges viktigste
forsvarsinstallasjon er god, sier hun.

Utvikler Forsvaret
I november skal de første F-35 ﬂyene komme til Ørland. Agdestein trekker
frem Fosen innovasjon som en viktig pådriver for å utvikle samspillet
mellom Forsvaret og private aktører som kan løse oppgaver som for
eksempel vedlikehold.
– Forsvar og beredskap opptar folk mer enn de gjorde for et par år siden, sier
Hårek Elvenes.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

Del 99 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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