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Høring av rapport - Forsvarssjefens fagmilitære råd 
 
Fylkesutvalget i Østfold behandlet saken i møte 15. desember 2011 og har gitt følgende uttalelse: 
 
Generelt: 
 
Østfold fylkeskommune mener at forsvarssjefes fagmilitære råd langt på vei framstår like mye som 
en økonomisk mulighetsstudie, som rene fagmilitære råd. Det er den totale beredskapen for hele 
landet som bør ligge til grunn for valg av løsninger. På den bakgrunn ønsker Østfold 
fylkeskommune å komme med følgende innspill: 
 

1. Østlandsområdet er strategisk viktig for Norge med tanke på kongehus, viktige 
statsinstitusjoner og befolkningstettheten. I Østfold har vi de to viktigste 
grenseovergangene i Norge. Dette tilsier at det bør være en øremerket base for kampfly i 
dette området, i tillegg til en eller to fase baser, for å garantere den luftmilitære 
beredskapen og den territorielle integriteten. 

 
2. En redusering og sentralisering av Heimevernet vil kunne svekke forsvarsviljen i folket, ved 

at den militære tilstedeværelsen forsvinner fra områder hvor befolkningstettheten er stor. 
Dette har også en beredskapsmessig uheldig side.  

 
3. Det er positivt med base for Bell-412 og redningshelikoptre på Rygge da denne 

lokaliseringen ivaretar en stor befolkning og viktige korridorer for infrastruktur til lands, til 
vanns og i lufta.  

 
4. Det bør ikke fattes endelige beslutninger som berører beredskapen i Norge, før regjering 

og Storting har behandlet 22. juli-komiteens rapport. 
 
 
Mer konkret om Rygge: 
 

Østfold fylkeskommune mener, i tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd, det er gode grunner 
til å videreføre lokaliseringen av luftforsvarets ledelse med generalinspektøren for Luftforsvaret 
og Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat på 
Rygge.  

 
Det er også positivt med base for Bell-412 og redningshelikoptre på Rygge, noe som er svært 
viktig i beredskapsmessig sammenheng.  

 

   
Vår ref.:  2011/13153 - 82517/2011  Deres ref.:  Dato: 22.12.2011 



 2 

Andre forslag medfører imidlertid svekkelse av flystasjonen og sentralisering av heimevernet. 
Ut fra ovenstående går Østfold fylkeskommune mot følgende punkter i forsvarssjefens 
fagmilitære råd:  

a. Avvikling av Rygge flystasjon med flytting av forsvarets EK-støttesenter/VIP- 
/kalibreringsflyging DA-20 og baseforsvarstaktisk skole,  

b. avvikling av distriktsstab HV- distrikt 01. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
 
Ole Haabeth 
fylkesordfører 
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