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Høringsinnspill til rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny 

bistandsinstruks 
Styringsgruppen for Rygge beredskapssenter viser til høringsbrevet fra Forsvarsdepartmentet (deres ref. 

2015/3706) som omhandler rapporten fra arbeidsgruppen som har utarbeidet et forslag til ny 

bistandsinstruks. Styringsgruppen for Rygge beredskapssenter anerkjenner departementets holdning til 

åpenhet i denne prosessen og at det inviteres til å gi innspill.  

Prosjektet Rygge beredskapssenter er et prosjekt som drives i samarbeid mellom kommunene i 

Mosseregionen og Østfold fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av Justis- og 

beredskapsdepartementet og har til hensikt å se på mulighetene for å etablere et øvings- og 

treningssenter på Rygge flystasjon. Kjernen i dette senteret er samvirke mellom beredskapsaktørene.  

Styringsgruppen, som består av ordfører i Rygge kommune, ordfører i Råde kommune og varaordfører i 

Østfold fylkeskommune, ønsker med dette å kommentere relevante sider av rapporten. 



Opplæring og trening 

I rapporten, under punkt 8.5, skrives det at: «god trening og opplæring er grunnlaget for å opprettholde 

en god beredskap i både politiet og Forsvaret».  Videre skriver arbeidsgruppen at «det er rom for mer 

felles opplæring og samtrening mellom politi og forsvar. Det handler om å videreutvikle operative 

taktikker og andre ferdigheter i fellesskap slik at politi og forsvar i større grad bygger opp en felles 

forståelse og tilnærming til operativ virksomhet der også bistandsoperasjoner kan inngå». 

Styringsgruppen for Rygge beredskapssenter, støtter Røksund-utvalgets grunnholdning til spørsmålet 

om mer felles opplæring og samtrening mellom politi og forsvar. Samtidig ønsker vi å understreke et 

bredere samvirke med også de andre beredskapsaktørene er svært viktig.  

Videre i samme punkt står det følgende i rapporten: «I et samfunnsøkonomisk perspektiv, med vekt på 

bedre utnyttelse av samfunnets samlede beredskapsressurser, er økt vekt på felles opplæring og trening 

også meget viktig. Det vil kunne gi store synergier og åpne for bedre utnyttelse av kostbar infrastruktur, 

utstyr og det operative personellet». 

Også her ønsker vi å gi vår støtte til arbeidsgruppens konklusjoner. Vi ønsker å underbygge dette 

argumentet ved å vise til to relevante dokumenter som er utarbeidet i tilknytting til vårt 

satsingsprosjekt.  

For det første viser den samfunnsøkonomiskeanalysen «Et felles beredskapssent på Rygge – de 

samfunnsøkonomiske gevinstene»1 at gevinstene ved å samle treningsaktivitetene til Rygge er estimert 

til 90 millioner årlig.   

For det andre viser rapporten «Veien mot bedre samvirke»2, utarbeidet av en ekspertgruppe på oppdrag 

fra Rygge beredskapssenter, at det er avgjørende å fylle samvirkeprinsippet med mer substans. Vår 

rapport konkluderer med at det bør etableres et nasjonalt kompetansesenter for dette. Vår 

ekspertgruppe mener det også er behov for andre regionale trenings- og beredskapssentra hvor 

beredskapsaktørene møtes for å trene de konseptene som er utviklet i fellesskap på dette nasjonale 

kompetansesenteret.  

Avslutning 
Vi mener at det er åpenbare operative, beredskapsmessige og økonomiske fordeler ved mer felles 

opplæring og samtrening mellom politi og forsvar. Ikke minst når man også inkluderer samtrening og 

samvirke med øvrige beredskapsressurser.   

Styringsgruppen for prosjektet Rygge beredskapssenter, er positive til hovedtrekkene i den fremlagte 

rapporten og arbeidsgruppens vurderinger knyttet til opplæring og trening.   

                                                           
1 Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 3-2013 (2013). Kilde: http://ryggeberedskapssenter.no/wp-
content/uploads/2013/06/R3-2013-Gevinster-ved-beredskapssenter-pa%CC%8A-Rygge1.pdf  
2 «Veien mot bedre samvirke», ekspertgruppe nedsatt av Ryggeberedskapssenter (2015). Kilde: 
http://ryggeberedskapssenter.no/wp-content/uploads/2013/06/Rygge-ekspertrapport-2015_FINAL.pdf  



Styringsgruppen for prosjektet Rygge beredskapssenter står til disposisjon for Forsvarsdepartmentet for 

videre dialog knyttet til Røksund-utvalgets rapport, vårt høringsinnspill og ikke minst mulighetene Rygge 

beredskapssenter kan gi denne sammenheng. 

 

Med vennlig hilsen 

Styringsgruppen for Rygge beredskapssenter  

 

 

 


