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Høring av rapport - Forsvarssjefens fagmilitære råd

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet med hjemmel i delegeringsreglementet punkt 1.2.3. å 
fatte slikt vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til ordførerens uttalelse i brev datert 3.1.2012 til 

Forsvarsdepartementet, som Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til Forsvarssjefens 
fagmilitære råd for langtidsplan for forsvarssektoren.

Fredrikstad, 4.1.2012

Formannskapets behandling 12.01.2012:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 12.01.2012: (Med hjemmel i delegeringsreglementet 

punkt 1.2.3.)

1. Formannskapet slutter seg til ordførerens uttalelse i brev datert 3.1.2012 til 
Forsvarsdepartementet, som Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til Forsvarssjefens
fagmilitære råd for langtidsplan for forsvarssektoren.

Fredrikstad, 16.01.2012
Rett utskrift.

Yvonne Meidell
møtesekretær

Utskrift til: saksbehandler Steinar Vingerhagen
kommunalsjef Ole-Petter Finess

Sammendrag

Kommunen har fått Forsvarssjefens fagmilitære råd til langtidsplan for forsvarssektoren til 
høring. På grunn av korte tidsfrister har ordfører sendt en høringsuttalelse. I denne legges 
det vekt på å beholde og utvikle Rygge som militært anlegg for å opprettholde beredskap og 
sikkerhet. Formannskapet anbefales å slutte seg til uttalelsen som kommunens 
høringsuttalelse.
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Vedlegg

1. Ordførers brev til Forsvarsdepartementet: Høring av rapport – Forsvarssjefens 
fagmilitære råd, datert 3.1.2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

2. Høringsdokument: Forsvarssjefens fagmilitære råd 
http://www.regjeringen.no/pages/36267892/Forsvarssjefens-fagmilitaere-raad-
2011_Hoeringsnotat-FMR-langversjon.pdf

Saksopplysninger

Regjeringen tar sikte på å legge fram ny langtidsplan for forsvarssektoren i 2012. I den 
anledning har forsvarssjefen lagt fram et helhetlig fagmilitært råd som forventes å utgjøre et 
av de mest sentrale innspillene til Regjeringens og Stortingets arbeid med langtidsplanen. 
Forsvarsdepartementet har besluttet å sende Forsvarssjefens fagmilitære råd ut på 
alminnelig høring.

Fredrikstad kommune mottok henvendelse om høringen 30.11.11, med frist for å avgi 
høringsuttalelse 6. januar 2012.

Det er utarbeidet et brev som ordføreren har sendt Forsvarsdepartementet, som høring fra 
Fredrikstad kommune.

Ordfører oversendte et utkast til høringsuttalelse til partienes gruppeledere, med oppfordring 
om å gi støtte til å formulere endelig uttalelse. 3 av gruppelederne ga innspill til ordfører. 
Disse innspillene er vurdert ved endelig utforming av høringsuttalelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Ansattes medbestemmelse

Ikke aktuelt i saken.

Vurdering

Rådmannen mener det er viktig å opprettholde et sterkt militært engasjement i området for å 
opprettholde beredskap og sikkerhet. Dette ivaretas ved å opprettholde og utvikle de 
militære anleggene en har i distriktet. Rygge flyplass er i dag det viktigste militære anlegget i 
området og det er derfor viktig å beholde dette anlegget.

Det var viktig å få formidlet kommunens syn på den langsiktige planen for forsvaret innen 
høringsfristen. Med den tidsfristen en hadde for å avgi høringsuttalelse var det ikke mulig å 
legge den fram for politisk behandling før uttalelsen ble sendt. Ordfører har derfor valgt å 
sende en høringsuttalelse innen fristen og legge den fram for politisk behandling i ettertid. 

Med de tilbakemeldingene som er kommet fra gruppelederne, synes det ikke å være stor 
uenighet om hovedinnholdet i uttalelsen, men forslag til litt varierende måte å formulere seg 
på.

Rådmannen anbefaler at formannskapet slutter seg til uttalelsen som er sendt, som 
Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til Forsvarssjefens fagmilitære råd til langtidsplan for 
forsvarssektoren.


