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UTTALELSE OM FLYFAGLINJE TIL FOSEN
Kommunene i Fosenregionen støtter, gjennom det interkommunale
politiske rådet, arbeidet med å få opprettet en flyfaglinje ved Fosen
videregående skole.

Det har vært jobbet med å få en flyfaglinje til Fosen vgs. siden 2012. Når tiden
endelig har kommet for å opprette den 5. landslinjen i flyfag, så er det uklarhet
omkring lokalisering.
Flyfaglinjen må legges til Fosen videregående skole!
Luftforsvaret uttalte i 2013, ved generalinspektør Finn Kristian Hannestad at de
ville inngå et samarbeid med Fosen videregående skole, og bidra med mye av
det som skal til for å få etablert en slik linje på Fosen.
Næringsliv og synergier i Fosenregionen
Næringsliv og industri er tett på den økende aktiviteten på Ørland flystasjon.
Bedriftsnettverk og FoU-institusjoner, deriblant MIDSEC, NTNU og SINTEF,
samarbeider i dag med Forsvaret på Ørland.
Innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI), forsvarsklyngen MIDSEC og flere
andre næringsklynger jobber med sivil-militært samarbeid i regionen.
Samfunnsutvikling
Et flyfagtilbud ved Fosen vgs. vil bidra til å øke elevtallet med over 20 prosent
Dette medfører større forutsigbarhet for videregående opplæring i
Fosenregionen
Økt attraktivitet og utvikling i hele regionen
Lokalisering av flyfaglinjene påvirker hvem som søker
Lærlingers hjemsted påvirker valg av både skole og tjenestested
Flyfaglinjen opprettes for å dekke Forsvarets behov
Lokal rekruttering er langsiktig rekruttering
Tjenestetid hos teknisk personell har direkte sammenheng med lokal tilhørighet
Behovet for flyteknisk kompetanse er ved Ørland flystasjon
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«LærlingeLab» er allerede etablert i Hangar B ved Ørland flystasjon
Ørland har Norges største militære flytekniske miljø
Lærekrefter er enklest rekruttert fra Norges største militære flytekniske miljø
Denne landslinjen er ikke opprettet for å konkurrere på det sivile markedet
Det finnes allerede en F-35 relatert kontingent fra Luftforsvarets skolesenter ved
Ørland flystasjon
Bedriftsnettverk MIDSEC med 34 medlemsbedrifter har operert fra Fosen siden
2012

Sitat fylkesordfører Tore Sandvik, 2020;
«Ved å etablere en flyfaglinje på Fosen videregående skole vil vi ta et ansvar
for utdanning av flyteknikere. God lokal rekruttering av personell med riktig
kompetanse er en forutsetning for å styrke Forsvaret.»

Lærekontrakter per november 2020. En 5. landslinje for flyfag opprettes for å dekke Forsvarets behov!
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