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Innspill til ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap 

Regjeringen ønsker å legge frem en ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap i 2016. I den 

forbindelse har samferdselsdepartementet bedt om innspill til dette arbeidet. Bodø – Norges 

sikkerhets og beredskapshovedstad har følgende innspill til det kommende arbeid. 

Sikkerhets- og beredskapshovedstaden Bodø 

Bodø har en betydelig kompetanseklynge innenfor sikkerhet og beredskap. Bodø er vertskap for 

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Bodø hovedflystasjon og redningshelikoptrene ved 330- 

skvadronen. Stortinget har vedtatt at det skal etableres et nasjonalt Luftoperasjons- og 

programmeringssenter på Reitan. I tillegg skal Generalinspektøren for Luftforsvaret med stab 

(GIL), Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI) flyttes til 

Reitan.  

Bodø er også vertskap for store beredskapsaktører som Luftfartstilsynet, Hovedredningssentralen 

Nord-Norge (inkl. Norwegian Mission Control Centre (NMCC)), Avinor Kontrollsentral (ATCC), 

og ledelsen i Helse Nord. Som administrasjonssentrum i Nordland har Bodø også en rekke 

regionale og statlige funksjoner (Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Salten 

politidistrikt og det interkommunale Salten Brann, for å nevne noen). 

Universitetet i Nordland (UIN) og Nordområdesentret har startet opp flere forskningsprogrammer 

innenfor sikkerhet og beredskap og startet høsten 2013 opp mastergradsstudier innenfor 

samfunnssikkerhet og beredskap.  

Bodø har videre viktige funksjoner knyttet opp mot sjøberedskap. Salten IUA har beredskapsansvar 

for kommunene i Salten, samt Værøy og Røst. Salten Brann ved RITS- og dykkertjenesten, 

Sivilforsvaret, Redningsselskapet, Kystverkets oljeverndepot, samt Bodø videregående skole og 

maritime fagsskole. I tillegg er det inngått intensjonsavtale om at en av 4 brønnkapslingsenheter 

som skal utplasseres i verden, skal ha lokaliseringssted Bodø. 
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Alle de nevnte sikkerhets- og beredskapsfunksjoner plasserer Bodø på sikkerhets- og 

beredskapskartet både lokalt, regionalt og nasjonalt, og kommunen er stolt av å med rette kunne 

omtale seg som sikkerhets- og beredskapshovedstaden Bodø.  

Sikkerhets- og beredskapshovedstaden Bodø vil i årene som kommer ta bevisst ansvar for 

beredskap i nordområdene. Dette skal Bodø gjøre gjennom å ta vare på de fag- og forskningsmiljø 

som finnes i byen, bygge oppunder og videreutvikle dem. Bodø skal samtidig legge forholdene til 

rette for at ytterligere aktører, både private så vel som offentlige, vil velge å etablere seg i byen og 

dermed ytterligere forsterke Bodø som sikkerhets- og beredskapshovedstad.  

Bodø kommune har gjennom nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel satt sikkerhet og 

beredskap som ett av tre hovedsatsningsområder frem mot år 2030. 

Beredskapsfylket Nordland 

 

Mange miljøer rundt i Nordland er bygget opp rundt samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt 

innenfor brannvern, oljevern, overvåking og søk og redning. Disse virksomhetene utgjør 

hjørnesteiner i sine lokalsamfunn og er i verdenstoppen innenfor sine fagfelt. En nasjonal styrkning 

av Bodø som nav i den nasjonale sikkerhets og beredskapsarbeidet vil også være med å støtte opp 

under de andre miljøenes virksomhet i nord. 

 

Utviklingstrekk 

Det er forventet en kraftig økning i trafikk gjennom Arktis når havisen trekker seg tilbake grunnet 

klimaendringene. I Arktis forventes det økt skipstrafikk grunnet økte fiskerier, økt olje- og 

gassutvinning, økt mineralutvinning og økt turisme. 

 

En slik økning i trafikk gjennom norske farvann stiller strengere krav til Norske myndigheter om en 

robust beredskap for nordområdene og Norskekysten. I arbeidet med stortingsmeldingen er det 

derfor viktig å ha fokus på å dimensjonere beredskapen i nord slik at hendelser som oppstår kan 

håndteres både i forhold til å redde folk men også for å berge sårbar natur mot forurensing. 

Transport av radioaktivt materiale langs Norskekysten er et område som også bør ha fokus i 

arbeidet med stortingsmeldingen. Et uhell med radioaktivt materiale kan ha store konsekvenser for 

kommunene langs hele kysten. 
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Utredninger 

Beredskapen i Norge har blitt satt på mange prøver de siste årene. Gjennom hendelser som flom, 

ras, terror, brann og skipsulykker har det blitt avdekket styrker og svakheter i den Norske 

beredskapen. På bakgrunn av dette har det blitt satt i gang prosesser innenfor de fleste 

beredskapsområdene med politianalysen og brannanalysen som de kanskje viktigste. 

Bodø kommune er opptatt av at det fjerde prinsipp innenfor beredskapsarbeidet nemlig 

samvirkeprinsippet har en fremtredende rolle i omorganisering av Beredskapsnorge. Dette har Bodø 

kommune gitt innspill på gjennom høringsuttalelser blant annet til ovennevnte analyser. Bodø 

kommune vil gjenta noen viktige poenger fra begge analysene som er viktige i forhold til å bygge 

en best mulig beredskap for kysten og Nordområdene. 

Bodøs kommunes høringssvar på Politianalysen 

«Bodø kommune er som nevnt vertskap for både Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og 

hovedredningssentralen Nord-Norge. Hovedredningssentralen for Nord-Norge har ansvaret for 

redningstjenesten for hele Norges sjø- og landareal nord for 62. breddegrad. Dette utgjør ca. 80 % 

av det totale ansvarsområdet for nasjonen Norge. HRS Nord-Norge ledes i dag av politimesteren i 

Salten. Ny instruks for redningstjenesten sier at ledelsen for de to hovedredningssentralene skal 

samles under én redningsdirektør. Bodø kommune anmoder at prosessen med ny redningsdirektør 

blir sett i sammenheng med omorganiseringene i politiet.  

I nordområdeutvalgets sluttrapport som ble overlevert regjeringen 14. august 2013 slås det fast at 

«Nordområdeutvalget oppfatter det som positivt at det nå tas grep for å samle og koordinere 

redningstjenesten på en måte som kan håndtere den økte industrielle og menneskelige aktiviteten i 

nord. Utvalget vil likevel understreke at innsatsen må økes betydelig for å komme opp på et 

akseptabelt nivå» I en fremtidig struktur for redningstjenesten vil politimesteren fortsatt ha en 

sentral rolle. Bodø kommune mener derfor at det er essensielt i en fremtidig politiorganisering å se 

på samvirket mellom politimester, redningsdirektør og sjef forsvarets operative hovedkvarter.» 

Bodø kommunes høringssvar på Brannanalysen 

«Nasjonale oppgaver 

Salten Brann har i dag nasjonale oppgaver gjennom redningsinnsats til sjøs (RITS) og 

dykkerberedskap. Bodø er sammen med Stavanger eneste sted der RITS-brannvesen er 

samlokalisert med helikopterbase (330-Skvadronen). Denne samlokaliseringen gjør at Salten Brann 

vil dekke hele kysten fra Trondheim i sør til Finnmark i nord innen 90 minutter med de nye 

helikoptrene som er valgt. Innenfor samme tidsrom vil Salten Brann kunne sette inn mannskaper i 

hele Nord-Sverige og deler av Nord-Finland slik at RITS-styrken til Salten Brann kan nå ut til store 

hendelser innen 90 minutter i et område som omfatter 1,8 millioner mennesker.  

Brannanalysen anbefaler at RITS-ordningen tas opp til vurdering for å sikre et helhetlig konsept for 

særskilte nasjonale beredskapsordninger. Bodø kommune vil påpeke at en slik vurdering må 

vektlegge den unike kunnskapen som finnes i Sikkerhets- og beredskapshovedstaden Bodø gjennom 

samlokaliseringen av Salten Brann, 330-skvadronen og hovedredningssentralen Nord-Norge. 
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Bodøs sentrale plassering både langs kysten og i nordkalottsammenheng må også vektlegges i en 

slik vurdering. Bodø kommune legger til grunn at Bodø også i fremtiden skal være vertskap for 

RITS-tjenesten. Konseptet for RITS-tjenesten kan også videreutvikles for å dekke hendelser knyttet 

til kjemikalier, naturhendelser og tilføring av spesialkompetanse ved sammensatte og krevende 

hendelser.» 

I en krisesituasjon i nordområdene er det essensielt at de ulike aktørene er godt trente, er godt 

utstyrt og kan samvirke optimalt. Etter Bodø kommunes syn gjøres dette best hvis de ulike aktørene 

kan treffes i det daglige gjennom å være samlokalisert i samme geografiske område. Det gjør det 

lettere å delta i planlegging, samøving, forskning og utvikling. En stortingsmelding må derfor ta 

opp i seg det arbeid som justisdepartementet holder på med innenfor viktige 

beredskapsorganisasjoner for å sikre godt samvirke. 

Forskningsprosjekter 

Universitetet i Nordland og Nordområdesenteret arbeider med flere forskningsprosjekter innenfor 

sikkerhet og beredskap til sjøs. De to viktigste er MARPART og SARINOR prosjektene. 

 

MARPART 

Marpart (Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene), skal bidra til å styrke 

organiseringen av beredskapen i nord og skape tettere nettverk mellom de viktigste 

beredskapsinstitusjonene og forskningsmiljøene på fagfeltet. Marpart vil blant annet se nærmere på 

koblingene mellom offentlig forvaltning, militære ressurser og kommersielle aktører, og hvordan 

man kan sikre mest mulig effektiv koordinering av felles operasjoner på tvers av landegrensene. 

 

Det treårige prosjektet ledes av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i 

Nordland. I tillegg deltar forskere fra universitetene i Grønland, Island, Arkhangelsk, Murmansk, 

Tromsø, Universitetssenteret på Svalbard samt Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. Midlene 

kommer fra Utenriksdepartementets tilskuddsordning Barents 2020. I tillegg bidrar Nordland 

fylkeskommune med 3 millioner kroner. 

 

SARINOR 

Som prosjekt har SARINOR en visjon om å gjøre Norge verdensledende på søk og redning i 

nordområdene. Sikkerhet til sjøs er også en helt avgjørende faktor for videre verdiskaping innen 

maritim næring i Nord-Norge. 

  

Fra Utenriksdepartementet heter det at Norge som arktisk kyststat, med råderett over store 

havområder, har et stort ansvar for å styrke maritim sikkerhet og beredskap i nordområdene. 

  

SARiNOR ønsker også å se på nye tekniske løsninger knyttet til redningsoperasjoner. 

Målet er å skape en samarbeidsarena for private og offentlige aktører innen søk og redning for å 

bidra til en felles situasjonsforståelse. I tillegg skal det utarbeides et veikart med konkrete forslag til 

tekniske og organisatoriske forbedringer i ulike faser av en søk- og redningsaksjon til havs. Et 

systematisk arbeid gjennom SARiNOR kan redusere risikoen for ulykker og styrke næringens 

redningskapasitet. 
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Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen mellom Arktisk råds medlemsland, er Norges 

ansvar for søk og redning utvidet helt opp mot den geografiske nordpol. SARiNOR vil søke å 

benytte den integrerte kunnskapen og kompetansen som det norske samfunn besitter innen sikkerhet 

og beredskap i nordområdene. 

 

Både i MARPART og i SARINOR prosjektene er regjeringen gjennom Utenriksdepartementet 

sterkt involvert. 

 

Bodø kommune vil anbefale departementet å se på resultater på disse to prosjektene i det videre 

arbeid med stortingsmeldingen. Behovet for forskning er stort og det er nå bygget opp en unik 

kompetanse innenfor sjøsikkerhet og beredskap på Universitet i Nordland og Nordområdesenteret. 

Bodø kommune vil derfor anbefale at dette forskningsmiljøet blir involvert i det videre arbeid. 

 

Bodø sin sentrale plassering. 

Bodø sin sentrale plassering langs Norskekysten og Nordområdene gjør at Bodø er et naturlig 

tilholdssted for internasjonale beredskapsfunksjoner for Arktis. Bodø har en lang rullebane i nær 

tilknytning til annen infrastruktur som vei, havn og jernbane kombinert med hotell, sykehus og 

nasjonale beredskapsfunksjoner. Luftforsvaret vil forlate Bodø når F-16 fases ut. Dette frigjør store 

arealer for næringsutvikling i Bodø. Ved bygging av ny rullebane vil både flyplass, annen transport 

og næringsarealer kunne skreddersys til internasjonale og nasjonale beredskapsfunksjoner. 

 

Den sentrale plasseringen mellom eksisterende og fremtidige oljefelt og god infrastruktur er årsaken 

til at det er inngått en intensjonsavtale om at Bodø som en av fire havner i verden skal være base for 

den internasjonale oljeindustriens beredskap innen såkalt cap and contain-teknologi, et system for 

brønninnkapsling. I Bodø ligger det derfor vel til rette for å bygge videre på dette for å utvikle en 

fremtidsrettet oljevernberedskap i Arktis. 

 

Kommunal beredskapsplikt 

Sivilbeskyttelsesloven med forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å jobbe 

systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet. Ved ulike typer hendelser og kriser har 

kommunen mange oppgaver som skal gjennomføres. Ved ulykker til sjøs og oljeutslipp vil 

kommunen i en eller annen form bli involvert. Eksempler på dette er mottak av evakuerte, 

brannbekjempelse og oljevernaksjoner. I mange tilfeller er det nødvendig for kommunen å sette 

egen kriseledelse.  

 

I arbeidet med ny stortingsmelding er det derfor viktig å involvere kommunene. Mange mindre 

kommuner vil få store utfordringer ved hendelser innenfor deres kommunegrenser. Større 

kommuner som Bodø med mange regionale funksjoner vil derfor i stor grad bli involvert i hendelser 

som skjer i nabokommuner. Kommunene antas også å få en ennå mer sentral rolle i 

beredskapsarbeidet i forbindelse med kommunereformen og oppbyggingen av større og mer robuste 

kommuner. Bodø kommune anser det derfor som viktig at kommunene blir involvert i det videre 

arbeid med stortingsmeldingen.  
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Oppsummering 

Bodø kommune er Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad og har som ambisjon å spille en 

internasjonal rolle innenfor utviklingen av overvåking, sikkerhet, redning og beredskap i 

Nordområdene. Sikkerhet til sjøs og oljevernberedskap er i så måte svært viktige områder. 

Beredskapsmiljøene i Bodø innehar svært mye kompetanse innenfor disse fagfeltene og Bodø 

kommune forventer at Samferdselsdepartementet støtter seg på disse miljøene i det videre arbeid 

med stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og beredskap. 

 

Kort oppsummert har Bodø følgende innspill: 

 Bodø kommune har gjennom nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel satt sikkerhet og 

beredskap som ett av tre hovedsatsningsområder frem mot år 2030. 

 En stortingsmelding må ta opp i seg det arbeid som justisdepartementet holder på med 

innenfor viktige beredskapsorganisasjoner for å sikre godt samvirke. 

 Bodø kommune vil anbefale departementet å se på resultater fra prosjektene MARPART og 

SARINOR i det videre arbeid med stortingsmeldingen.  

 Behovet for forskning er stort og det er nå bygget opp en unik kompetanse innenfor 

sjøsikkerhet og beredskap på Universitet i Nordland og Nordområdesenteret. Bodø 

kommune anbefaler at forskningsmiljøet på Universitetet i Nordland og Nordområdesenteret 

blir involvert i det videre arbeid med stortingsmeldingen. 

 Bodø kommunes sentrale geografiske plassering med tilhørende infrastrukturer og 

kompetansemiljøer bør utnyttes for å bygge best mulig beredskap innenfor sjøtransport, 

maritim overvåking, oljevernberedskap og søk og redning på nasjonalt og internasjonalt 

nivå. 

 Kommunene som viktig aktør innenfor sikkerhet og beredskap må involveres i arbeidet med 

stortingsmeldingen. Bodø kommune stiller seg derfor til disposisjon for å representere 

kommunene inn i eventuelle arbeids-, styrings-, referansegrupper som opprettes i dette 

arbeidet.   

 

Bodø kommune ser frem til en videre dialog om et svært viktig arbeid. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Grete Kristoffersen  

 Utviklingssjef  

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og mangler derfor signatur 

 

 

   

   

 


