28.2.2018

Mener de bør jobbe for å få flyteknisk utdanning til Fosen -Fosna-Folket
MENY

▼ ANNONSE

Mener de bør jobbe for
å få ﬂyteknisk
utdanning til Fosen
Tore Kristiansen (FrP) vil under Trøndelag fylkestings
samling onsdag denne uka, legge fram en interpellasjon
vedrørende ﬂytekniske fag på videregående skole på
Fosen.
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F-35 i luftrommet over Ørlandet.
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Tore Kristiansen opplyser til
Fosna-Folket at han vil
framlegge følgende under
onsdagens møte:
«Det er i dag ﬁre skoler i Norge som tilbyr opplæring i ﬂytekniske fag. Alle disse skolene
ligger i nærheten av sivile og militære ﬂyplasser. Forsvaret holder nå på med å bygge opp
Norges største kampﬂybase på Ørland hovedﬂystasjon. I tillegg er det også en kommunal
lufthavn på Ørland.
Kampﬂybasen skal blant annet huse de nye F-35 kampﬂyene som Norge nå har investert i.
Det vil da være naturlig at det blir et stort behov for ﬂyteknikere på basen i framtiden. Den
ﬂytekniske utdanningen starter etter endt Vg1 elektrofag, som de nå allerede har på Fosen
videregående skole. Resten av utdanningen baseres på Vg2 ﬂyfag, Vg3 ﬂytekniske fag og Vg4
som spesialiserer seg i enten ﬂymotor, ﬂystruktur eller ﬂysystemmekanikerfag.
Trøndelag FrP mener at skoleeier, ved Trøndelag fylkeskommune, må se nytten av at det
utdannes elever i nærheten av de mange fremtidige arbeidsplassene som er i ferd med å
etableres på Ørland. Dette vil forhåpentligvis gi gode ringvirkninger på hele Fosenhalvøya.
Nestkommanderende ved Ørland hovedﬂystasjon har også bemerket viktigheten av at et
slikt utdanningsløp i tilknytning til Ørland. Fremskrittspartiet ber fylkeskommunen gå i en
dialog med Forsvaret så raskt som mulig, for å eventuelt involvere forsvaret i en oppbygging
av et slikt utdanningsløp på Fosen om det er hensiktsmessig.

På denne bakgrunn vil han stille fylkesordføreren følgende spørsmål:
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Kan fylkesordfører være enig med Trøndelag FrP om viktigheten med en slik type
utdanning også i Trøndelag?

MENY

Vil fylkesordføreren ta initiativ til å be fylkeskommunen i Trøndelag om å igangsette jobbing
for at en slik utdanning blir igangsatt så raskt som mulig på eventuelt Fosen videregående
skole?»
▼ ANNONSE
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