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Utfordrer Erna og partiledelsen på landsmøtet:

- Dette er en sak som
må presses inn
Ørland-ordfører Tom Myrvold er en av Trøndelag Høyres
delegater til landsmøtet på Gardermoen denne helga. Der
skal han på talerstolen i håp om å få presset partiledelsen
til å satse mer på Forsvaret fremover.
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Tom Myrvold og Erna Solberg snakket om forsvar under markeringen av F-35s første landing på norsk jord og Fosen 10. november i
fjor. Nå vil Ørland-ordføreren og resten av Trøndelag Høyre legge press på statsministeren for å få landsmøtet til å garantere mer
penger til Forsvaret allerede i mai i år. FOTO: TERJE DYBVIK
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- Vi må realisere
toprosentsmålet. To prosent av
brutto nasjonalprodukt brukt
på Forsvaret hvert år. Vi i Norge
har forpliktet oss til NATOs mål
om at vi skal være på det nivået i 2024. Det er bare seks år til. Vi må øke bevilgningene
allerede ved revideringen av statsbudsjettet i mai, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) til
Fosna-Folket.
Han skal på talerstolen for å ta opp en resolusjon fra Trøndelag Høyre om at bevilgningene
til Forsvaret må opp, og avstanden opp til to-prosentmålet må halveres før neste valg.

Fylkesopprør
I 2014 forpliktet Norge og resten av alle NATOs medlemsland seg til å bruke to prosent av
brutto nasjonalprodukt på sitt forsvar innen ti år, det vil si 2024.
De siste dagene har statsminister Erna Solberg (H) måttet svare på hvorfor regjeringen ikke
har satset mer på Forsvar. I 2017 brukte Norge rundt 1,6 prosent av nasjonalproduktet på
Forsvaret. Regjeringens egne prognoser viser at vi vil komme lenger bort fra 2 prosent, ikke
opp til vår nasjonale forpliktelse til NATO mot fristen i 2024.
- Jeg føler partiledelsen kanskje undervurderer hvor mye kraft det er i denne saken. Det er
bare seks år til 2024. Tre av dem er i inneværende Stortingsperiode. Vi kan ikke utsette
opptrappingen til etter neste valg og skyve ansvaret foran oss, sier Myrvold.
I tillegg til Trøndelag, har Møre og Romsdal Høyre, Oslo Høyre, Troms og Finnmark Høyre
og Telemark Høyre lag opp til resolusjoner som øker pengebruken til Forsvaret allerede i år.
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- Dette er en sak som må presses inn. Den kommer litt på tvers av signalene til partiledelsen.
Vi har budskapet klart og skal jobbe hardt for å få gjennomslag for saken, sier Myrvold.
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Saken fortsetter etter annonsen
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Ansvar
Dette er den første gangen Trøndelag stiller som et samlet lag på landsmøtet som
representanter for ett fylke.
- Vi har hatt veldig gode møter og diskusjoner frem mot forslag til program. Vi har en
profesjonell organisasjon og skal gjøre det vi kan for å få gjennomslag for ønskene til de vi
representerer, sier Myrvold.
Som ordfører har han til daglig fokus på anliggende for Ørland kommune og den daglige
driften av et lokalstyre.
- Det er artig å jobbe med et regionalt og nasjonalt perspektiv og å sette seg inn i totaliteten.
Det er klart jeg har med meg perspektiver og eksempler fra Fosen for å underbygge mange
av de sakene vi er opptatte av nasjonalt også, sier Myrvold.
- Den uformelle biten på et landsmøte der man bygger nettverk og snakker sammen med
andre i partiet er også veldig viktig.

Troverdighet
Myrvold påpeker at Norge er det NATO-landet med grense til Russland som bruker minst
andel av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret.
- NATO er en allianse. For å være en troverdig del av et felles forsvar må vi gjøre vår andel. Vi
Saken
fortsetter
etter
må rydde
i eget reir
forannonsen
å ha troverdighet innad i alliansen, sier Myrvold.
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- Den internasjonale situasjonen gjør at vi må ha fokus på et troverdig forsvar av Norges
suverenitet. Dette er en viktig sak, ikke bare der vi har stor forsvarsaktivitet men i hele
landet.
- Om vi skal følge opp langtidsplanen for Forsvaret og samtidig landmaktsstudien for
bakkestyrker, må det mer penger på bordet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i
mai. Vi skal jobbe godt for å få gjennomslag for det i partiet så regjeringen får et tydelig signal
fra Høyre, sier Tom Myrvold.
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Bjugn eller Botngård?
Dette mener
politikerne

Stor leteaksjon: - Vi vet Dype hull og gjørme
ikke hva som skjuler
på kommunal vei: —
seg i dataene
Går i oppløsning

Flere politikere i Bjugn synes å være enige om
at sentrum og administrasjonssenter i
kommunen bør hete Bjugn.

Søndag 22. april 1977 forsvant ørlendingen
Olaf Ottersbos privateide småﬂy sporløst. Nå
har en ekspedisjon håp om å ﬁnne ﬂyvraket
på sjøbunnen.

Dype hull og gjørme preger Osveien på Nes i
Bjugn. Beboer Arne Petter Hansen mener det
er på høy tid med asfaltering.
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