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Mulig stenging av Torp Sandefjord Lufthavn
Norsk Flygerforbund oppfatter at Torp Sandefjord Lufthavn (TRF) ikke ble kompensert for inntektsbortfall som
følge av nedstenging av samfunnet ifm. revidert nasjonalbudsjett. Dette medfører at flyplassen har varslet at den
må stenge fra 8. juni 2020. Dette vil igjen få betydelige negative ringvirkninger.
Forbundet ser derfor med stor bekymring på den varslede stengingen som fører til at Avinor må permittere 8 av
10 flygeledere. Konsekvensen av manglende flysikringstjenester setter da de 3 kommersielle flyskolene på Torp
i en nærmest umulige situasjonen og gir dramatiske konsekvenser for svært mange flygerstudenter og ansatte
ved de tre flyskolene. Om dette blir stående vil nær 260 ansatte permitteres fra mandag. Kostnaden for både
fellesskapet og den enkelte blir i denne sammenheng svært stor. Det kan faktisk i ytterste konsekvens medføre
konkurser ved flyskolene som igjen vil spolere utdanningen for nær 500 flygerstudenter med en
lånekassefinansiert utdanningskostnad på kr. 1,2 millioner pr elev. Slik forbundet ser det blir totalkostnaden for
samfunnet uakseptabel dersom Torp tillates å stenge den 8/6.
Til orientering organiserer forbundet både studenter (320 medlemmer) og instruktører (70 medlemmer) ved de
tre flyskolene. Vi har ikke foretatt en ringvirkningsanalyse for øvrig næringsliv, utleiere osv, men finner det som
nevnt uakseptabelt å stenge en luftfavn når tiltaket får så dramatiske konsekvenser. Slik vi forstår det krever
normal drift 8-10 stillinger i flysikringstjenesten, men da det ikke er samme krav til redningstjeneste etc. for
skoleflyging betyr det at flyskoledriften muligens kan opprettholdes med noe færre stillinger hos Avinor.
Vi henstiller til statsråden å finne umiddelbare løsninger som sikrer at store samfunnsverdier
arbeids/studieplasser ved Torp ikke går tapt. Det er i denne sammenheng viktig å presisere at en eventuell
økonomisk kompensasjon til flyplassen må øremerkes med en forutsetning om en åpningstid i tårnet som er
tilpasset flyskolenes behov. Dvs. 07-23 mandag til fredag, men da det i dag er et betydelig etterslep i
utdanningsforløpet som følge av nedstengingen av samfunnet vil det også være behov for tårntjeneste i helgene
i et noe redusert tidsvindu.
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