
 

 

U5: Styrk sikkerheten i nord.  1 

Fra 2018 ble Vardø radio nedlagt, etter nesten ett hundre års drift. Daværende 2 
justisminsister Per Willly Amundsen forsikret i spørretimen at Telenors løsning ville bli 3 
sikrere. Han tok feil! 4 

Denne vinteren har vist at skeptikerne hadde rett. I november holdt flere liv på å gå tapt da 5 
strømbrudd og kabelbrudd gjorde at det digitale nødnettet gikk ned. Siden har det vært flere 6 
fiberbrudd, der hele bygder står isolert, uten radio, uten fjernsyn og uten telefon. Dette er å 7 
leke med folks liv.  8 

Etter hendelsen har Telenor bekreftet at de ikke vil legge mer kabel enn det som er i dag. 9 
Det er ikke lønnsomt nok. 10 

Parallelt med at FM-nett er fjernet og Vardø radio/Kystradioen er flyttet er også Avinor i gang 11 
med å flytte ansatte fra flyplassene rundt om på kysten av Troms og Finnmark til Bodø. Med 12 
digital overvåkning er det ikke lenger bruk for bemannede tårn på kysten, hevder de. Slik er 13 
det ikke! Uten mennesker og om vi kun baserer oss på digital overvåkning, blir vi svært 14 
sårbare! 15 

Kysten av Troms og Finnmark er værhard og krevende. Fiskere og oljearbeidere henter opp 16 
store rikdommer for Norge. Det er helt uakseptabelt at det grunnleggende sikkerhetsnettet 17 
for kystens folk fjernes bit for bit. Videre er det en direkte skandale at så viktige 18 
samfunnsfunksjoner skal overlates til en privat bedrift, som Telenor nå er, og at sikkerheten 19 
kan settes til side for kortsiktig økonomisk vinning. 20 

Vi ser også en raskt økende skipsfart til våre kyster.  I disse dager går for første gang 21 
tankfartøy gjennom Nordøst passasjen. Russerne har bygd opp en voldsom 22 
produksjonskapasitet av olje og gass på Jamal-halvøya. Finnmarks fjorder blir benyttet som 23 
omlasting av dette, Bøkfjorden var i perioder Norges nest største "olje havn" i disse dager 24 
ligger det opp til seks LNG tankfartøy i fjordene innenfor Magerøya, Vi risikerer ikke bare tap 25 
av liv når sikkerhet bygges ned, vi risikerer også miljøkatastrofer i stort omfang. 26 

Troms og Finnmark har ikke en fisker, sjømann eller andre liv å miste. Det må umiddelbart 27 
settes i gang et arbeid for å skape en god og trygg beredskap, også i utkantene i Nord-28 
Norge. Første steg må være å gjenetablere Vardø radio snarest! Videre må man sikre at 29 
flytårna må forbli bemannet også i framtiden. Og sist, men ikke minst må myndighetene 30 
starte arbeidet med å sikre kommunikasjonsformer som er mindre sårbare enn enkle 31 
fiberlinjer.  32 
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