På vei mot operativ drift ved Evenes flystasjon

Mange har sikkert sett at det foregår mye byggeaktivitet ved Evenes flystasjon, og forhåpentligvis
også sett et noe større nærvær av militært personell i lokalsamfunnet. Vi er ikke spesielt store her på
Evenes ennå, men ca. 75 ansatte og 125 vernepliktige har i dag sin daglige arbeidsplass på Evenes
flystasjon. Mitt inntrykk er at lokalbefolkningen er positive til Luftforsvarets tilbakekomst til Evenes.
Når vi nå gradvis får fullført flere og flere av byggeprosjektene vil samtidig vår aktivitet ved
flystasjonen og synligheten i lokalsamfunnet øke.
Fra sommeren 2021 starter vi opp med de første operative funksjonene ved flystasjonen. Da skal vi
ha luftvern på plass, og F-35 jagerfly vil starte treningsflyging ut fra Evenes som forberedelser til at de
fra januar 2022 skal være fast stasjonert ved basen. Samtidig vil vi også motta våre første to nye P-8
Poseidon overvåkingsfly. Mer enn 100 ansatte skal ankomme basen før utgangen av neste år. Som
dere skjønner er vi i full gang med å etablere Luftforsvarets nye hovedbase i nord selv om det fortsatt
er noen år til vi kan si oss ferdig.
Mye av vår aktivitet er i sin natur skjermet innenfor gjerdet på flystasjonen. Noe av aktiviteten vil
imidlertid også foregå på utsiden av basen med uniformert og bevæpnet personell. Det kan være
uvant for enkelte. Vi ønsker imidlertid å være en positiv og naturlig del av hverdagen i Evenes, og jeg
kan love at våre soldater er meget godt utdannet og reflektert norsk ungdom som utfører sin
tjeneste på en særdeles god måte. Ta gjerne kontakt med dem om dere har spørsmål eller
synspunkter.
Dere vil oppleve Luftforsvaret som en aktiv aktør som ønsker å benytte de tilbudene nærmiljøet
tilbyr av både aktivitet og opplevelser. Forhåpentligvis kan vi også gi noe tilbake i form av tilflyttere
og jobb- og utdanningsmuligheter til unge i nærmiljøet. Jeg håper også vi kan finne gode løsninger
slik at de belastninger vi legger på lokalsamfunnet kan bli så små som mulig i dialog med både
kommunen og innbyggere.
Jeg ser frem til samarbeidet!
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