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Kjetil By-Rise, Marit Knutshaug Ervik, Sissel Eide Fremstad og Erling Eriksen. Foto: Snorre Berg

Slår et slag for veteranene
8. mai blir det fagsamling på Ørland kultursenter for folk innen helse og
skole om veteraner fra internasjonale operasjoner. – Datoen er ikke
tilfeldig valgt, sier Erling Eriksen i Næringsalliansen.
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Næringsalliansen på Fosen går i bresjen for å ta et løft for veteranene fra
Internasjonal tjeneste på Fosen. Det gjelder både de som har vært ute med
Forsvaret og i Politiet. De ﬁnansierer kompetanseheving innen området
helse og skole i kommunene for å ivareta de mange veteranene i regionen.

 LESES NÅ

De har blant annet vært på besøk på veteransenteret til Forsvaret på Bæreia i
Kongsvinger, forteller Erling Eriksen. Han arbeider i Næringsalliansen.

 NYHETER

Mange veteraner
Trøndelag har tradisjonelt vært et område med mange som har vervet seg i
Forsvaret. Sjøl om mange av de gamle militæravdelingene i Midt-Norge er
lagt ned i løpet av de siste åra, har trønderne fremdeles vært ivrige til å
melde seg til tjeneste. Fosen, med den siste store operative basen til
Luftforsvaret har vært solid representert, i særdeleshet den ytterste delen av
halvøya. Nå skal det altså arrangeres en samling av fagfolk innen helse og
skole der en skal ta for seg hvordan en skal ivareta utenlandsveteraners tarv.

Mistet alt i brann: Jeg kan alltids bo i
bilen
Lørdag morgen mistet Magne Dønnesen (80)
både huset og campingvogna i brann. Huset
på Nordli på Leira var overtent innen
brannvesenet ankom. LES MER

Flybasen

Ferjelem falt i sjøen:

Ved Ørland ﬂystasjon jobber Sissel Eide Fremstad for veterantjenesten til
Forsvaret. Den har etablert kontakt med fagfolk innen det sivile. Kjetil ByRise er kommunalsjef for oppvekst i Bjugn kommune og Marit Knutshaug
Ervik har tilsvarende jobb i Ørland kommune innen helse og velferd.

- Det har vært en
sliten ferjekai
Statens vegvesen har engasjert SINTEF for å
forsøke å ﬁnne ut av årsaken til at en del av
ferjelemmen falt i sjøen. LES MER

I og med at de ennå ikke veit hvor mange som kan tenkes å ville delta på
fagdagen, har de reservert storsalen i Ørland kultursenter.

Politiet i Fosen
opprettholder
bevæpning

– Hovedtemaet blir familie, ektefelle, barn, foreldre og andre pårørende av
veteraner, sier By-Rise.

En ressurs
Knutshaug Ervik sier de er opptatt av at veteraner må ses på som en ressurs.
De aller ﬂeste veteranene klarer seg meget bra, men fosenkommunene
ønsker å arbeide forebyggende. 8. mai er veterandagen, og det er ﬂere
markeringer for dem. Det største er på Erkebispegården i Trondheim.
Fagseminaret vil bli åpnet av Ørlands ordfører, Tom Myrvold (H), og ordfører
i Rissa Ove Vollan (H). Sistnevnte er der i egenskap av sitt verv som leder av
Fosen Regionråd. By-Rise sier veteranarbeidet i området er i startgropa.
Likevel har en kommet lenger enn andre steder i landet. Blant annet har
kommunene i Fosen vedtatt sin egen veteranplan. Sektorsjefen mener det
er naturlig i og med at regionen er en av tre i landet med stor
forsvarsaktivitet i tillegg til Indre Troms og Rena.

- Vi har til enhver tid minst to patruljer på
vakt i påska, sier politioverbetjent Hallgeir
Stjern ved Fosen lensmannsdistrikt.
LES MER

Kontrollerte 30
sjåfører mandag
morgen
Mandag morgen holdt politiet en
traﬁkkontroll ved Tinbua i Bjugn. LES MER

Slik blir overgangen
fra F-16 til F-35

– Vi håper mange vil melde seg på, sier Erling Eriksen.

I november kommer de første
av Norges nye kampﬂy til Ørland. På å år
blir F-16 byttet ut med F-35. LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:
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