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AVTALE FORSVARSKOORDINATOR 2021-22
Kommunedirektørens innstilling
Avtalen i Vedlegg 1 tas til orientering
Sakens bakgrunn og innhold
Ørland kommune har siden 2016 hatt en avtale med Fosen Innovasjon om forsvarskoordinatorfunksjonen. Målsettingen med stillingen var å få lokalsamfunnet og regionen rundt
kampflybasen i Ørland til å framstå som et attraktivt sted å bo, jobbe, lokalisere
næringsvirksomhet og å besøke i næringsøyemed.
Avtalen ble opprinnelig finansiert med kr 700.000 fra Ørland kommune, kr 400.000 fra SørTrøndelag fylkeskommune, kr 50.000 fra Fosen Regionråd, kr 50.000 fra Næringsalliansen i
Fosen, og kr 50.000 fra Bjugn kommune. Avtalen, ble i likhet med alle andre avtaler, sagt opp i
forbindelse med kommune-sammenslåingen. Funksjonen ble videreført i 2020 gjennom en
avtale hvor Ørland kommune halverte sitt bidrag til kr 350.000 (pluss tilgang på kontorlokaler i
Næringens Hus verdt kr 50.000) og funksjonen ble satt ned til 60%. Trøndelag fylkeskommune
bidrar fortsatt kr. 400.000 og Fosen Regionråd bidrar kr 100.000.
Trøndelag fylkeskommune vurderer nå en videreføring av støtte til de to
forsvarskoordinatorrollene (Ørland og Stjørdal/Trondheim). Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er
et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland,
Stjørdal og Trondheim. FFT skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til
Forsvarets aktivitet i Midt-Norge. I dette forumet var saken om videreføring oppe til
behandling den 16. september 2020. Her ble det vedtatt å anbefale et opplegg hvor de to
forsvarskoordinatorstillingene fortsetter noenlunde som i dag («en tilpasset videreføring»),
men at de begge blir delprosjekter under ett hovedprosjekt og ett budsjett. Slik ser man for seg
bedre koordinering og effektiv bruk av ressursene ved at man:
 Innfører et likt styringssystem der koordinatorene rapporterer til FFT
 Oppdaterer og samkjører mandat og oppgaver til koordinatorene med regionale
tilpasninger
 Ukentlige møter inngår som del av sekretariatarbeidet

Vedtaket i FFT lyder som følger:
Forvarsforum Trøndelag (FFT) anbefaler eierkommunene i FFT å forankre en
videreføring av forsvarskoordinatorfunksjonene i egne politiske organ, slik som skissert i
saken og beskrevet i følgenotat (Vedlegg 2).
Administrasjonens vurdering
Forsvarskoordinatorens positive bidrag er godt dokumentert i årsrapporter fra Fosen
Innovasjon. Kopi av siste års (2019) rapport i Vedlegg 3. De har fungert som en liaison mellom
flystasjonen og kommunen. De har holdt kommunen orientert om forsvarsrelaterte saker av
betydning både lokalt, regionalt og nasjonalt. De har representert og synliggjort kommunen i
fora som Norsk militært logistikkforum, luftmaktseminar, Forsvars- og Sikkerhetsindustriens
Forening (FSi), INFO/ERFA-seminaret og ikke minst Norges største forsvarsmesse som
sistnevnte arrangerer årlige på Akershus Fort.
Siden Ørland kommune har engasjert et firma, ikke en person, har man tilgang til alle
ressursene i innovasjonsselskapet. Viktigst kanskje MIDSEC (Middle Norway Defence and
Security Cluster), men også andre ressurser som næringshageprogrammet og andre klynger
administrert av FI (autonomiklyngen som et eksempel).
Ørland kommune er hjemsted til et stort antall veteraner. Forsvarskoordinatoren har vært med
på planlegging og gjennomføring av fagdag-arrangement 8. mai, Veteranplan Fosen og
veterantreff (NVIO - Norges Veteranforbund for Internasjonale Organisasjoner).
Forsvarskoordinatoren har lagt ned mye arbeid i det å få opprettet en flyfaglinje ved Fosen vgs.
Her gjenstår det fortsatt endel arbeid før man er i mål, men man er optimistisk at dette kan bli
en realitet.
I flere år har forsvarskoordinatoren planlagt og arrangert «Jobb for 2»-prosjektet som er et
tiltak som skal gi medflyttere, pendlere og enkeltindivider et faglig påfyll for å heve deres
mulighet til å konkurrere seg inn i jobbmarkedet på Fosen. Målsettingen er å få flere til å
bosette seg og forbli bosatt i kommunen.
I tillegg har forsvarskoordinatoren mange andre oppgaver som er fastlagt i avtalen mellom
kommunen og FI (Vedlegg 1). Avtalen blir først signert etter at finansiering er vedtatt gjennom
budsjettprosessen.
Det er kommunedirektørens vurdering at som Trøndelags største forsvarskommune er det
viktig at Ørland ikke bare følger med på utviklingen i sektoren, men at kommunen blir hørt og
at man aktivt ser etter muligheter for å få mest mulig ut av forsvarets tilstedeværelse. Ørland
kommune skal være det beste vertskapet til forsvaret og kommunedirektøren vurderer det
dithen at det er i kommunens interesse å videreføre forsvarskoordinatorens arbeid som
foreslått av Forsvarsforum Trøndelag.
Vedlegg
1 Avtale Forsvarskoordinator 2021-22
2 Følgenotat Forsvarsforum Trøndelag -- videreføring av forsvarskoordinator
3 Årsrapport 2019 Forsvarskoordinator
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