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Rygge beredskapssenter - Invitasjon til å delta i utviklingsarbeidet
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Østfold fylkeskommune i oppdrag å utrede
mulighetene for et beredskapssenter på Rygge. Prosjektet har fått tildelt midler over
statsbudsjettet i to omganger, senest i revidert nasjonalbudsjett for 2017. Fylkeskommunens
engasjement i prosjektet er forankret i rollen som regional utviklingsaktør. Mulighetene for
økt verdiskaping i fylket må utnyttes. Fasilitetene på Rygge er godt egnet for samordnet
trening for beredskapsetatene. Fylkeskommunen har også en rolle som leder av det regionale
partnerskapet. I den sammenheng er det relevant å engasjere seg for å sikre gode øvingsforhold
for de regionale beredskapsaktørene og dermed øke trygghet for befolkningen i kriser.
Som et resultat av arbeidet så langt er det dokumentert behov og muligheter for
beredskapsetatenes øving og trening på Rygge. Dette er også prøvd ut gjennom øvelser. Politiets
behov og deres bruk av Rygge i dag er beskrevet. Rygge beredskapssenter har engasjert seg for å
sikre politiets tilgang til treningsfasilitetene. Videre har Rygge beredskapssenter arbeidet tett opp
mot statlige myndigheter for å tydeliggjøre fordelene ved å samle helikopterberedskapen på
Rygge.
I tillegg til bevilgningen på 2 millioner kroner til videre utvikling av Rygge beredskapssenter, er
det i Justisdepartementets budsjett avsatt 3 100 000 kroner til bygging av skytebane for
politiet. Fylkesutvalget vedtok 14. september å videreføre arbeidet med Rygge
beredskapssenter, og ønsker at Politiet, Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Østfold deltar i det
videre arbeidet.
Bevilgningen gir muligheter for bedre uttesting og synliggjøring av Rygges muligheter som
trenings- og øvingsarena. Prosjektet vil arbeide etter følgende modell:
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Arbeidet med prosjektplanen for 2018 er i gang. Vi vil derfor invitere Forsvarsbygg til å delta i
det videre arbeidet så snart som mulig. Vennligst gi beskjed til toreh@ostfoldfk.no hvem som
kan delta i arbeidet. Vi vil så snart dette er avklart innkalle til et møte.
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