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Informasjonen vi gir i presentasjonen er ugradert. Referanse til «unntatt fra offentlighet»
informasjon er generalisert. Still gjerne spørsmål underveis.

I fredstid driver Forsvaret utdanning/trening mot situasjoner der det vil bli krevet militær
handlingsevne. Utdanning og trening er derfor det viktigste Forsvaret gjør i fredstid. Vi opplever
at (teknisk) utdanning stadig oftere defineres som støttefunksjon. Støttefunksjoner er ikke
kjernevirksomhet og kan settes ut.
Tidsforløpet for avvikling av Luftforsvarets virksomhet på Kjevik er (ihht LTP og
iverksettingsbrevet):
• 1/8-2017: Befalsskolen overføres nye Forsvarets høyskole
• innen 2019: Skoleledelsen flytter til Værnes.
• innen 2025: Teknisk spesialist utdanning legges til de operative basene.
• innen 2025: Teknisk grunnutdanning settes ut.
• innen 2025: Avdeling for teknologi og læring avvikles.
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Det blir 250 MNOK lavere fornyelsekostnad på Kjevik enn det LTP legger til grunn.

Det blir umulig å realisere LTPs driftsbesparelser, på 35 MNOK årlig, uten betydelig personell
reduksjon. (Skoleledelse og teknisk skole bruker årlig: 20 MNOK på husleie, resten går til lønn.)

Mulighetsstudien for Værnes (referert av F.min. i dok.15) er unntatt fra offentlighet. Vi tolker den
generelt til at:
• Det kommer investeringskostnader på Værnes utover det som beskrevet i LTP.
• Økt virksomhet på Værnes har forbrukt ledig kapasitet – ledig kapasitet var begrunnelsen
brukt i LTP for å flytte Kjevik til Værnes.
• Virksomhet (f.eks. Kjevik) som ikke er knyttet til mottak av allierte flyttes til Værnes.
• Ikke all militær virksomhet i Trøndelag som naturlig hører hjemme på Værnes, og som derfor
er relevant å flytte dit, får plass.
• Mulighetsstudien for Værnes beskriver ikke situasjonen på Kjevik.
Ukjente ekstrakostnader tilkommer hvis LTP tiltaket om utsetting av grunnutdanning må
reverseres til hjemhenting. Hjemhenting er av FFI identifisert som det effektiviseringstiltaket i
Forsvaret som gir mest varig effekt.

Luftforsvaret advarte i 2013 FD mot for tidlig oppsplittelse av Kjevik, mot utsetting av
utdanningsoppgaver og å blande utdanning med operativt virksomhet. Luftforsvarets utredning er
forankret i faglige og økonomiske vurderinger.
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Det ble akkurat forhindret at man tok vekk bedriftshelsetjenesten fra Kjeviks +200 ansatte som
nå er truet av nedleggelse.
Incentiver rettet mot skoleansatte (i hele Forsvaret) fjernes.
Frivillig beordring til Kjevik synker.
Flere instruktører slutter, eller ønsker å slutte, ved Kjevik i den nærmeste tiden:
• Søker seg vekk fra utdanning til tjeneste ved en ikke-RØD avdeling.
• Søker seg til videreutdanning i Forsvaret eller sivilt.
• Slutter til sivil jobb.

I tillegg til personellsituasjon:
• Ingen elever startet på flyteknisk utdanning i 2016. For 2017 blir tallet 10. Dette genererer et
etterslep fordi det er utredet at det må utdannes 48 i året.
• Luftforsvarets aldersbetingede avgang 4-dobles i de kommende 10 årene og kompliserer
situasjonen ytterligere.
• Avdelinger i Luftforsvaret som utdanner teknisk personell i utlandet, fremfor på Kjevik, har
utfordringer fordi denne er dyr og vanskelig å oppdrive.

Kjevikfakta, og Luftforsvarets ledelse før oss (2013), har advart mot å endre teknisk utdanning for
tidlig. 2025 regnes som knekkpunktet mht innføring av nye kapasiteter og omorganisering.
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