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HØRINGSSVAR – NOU 2013:5 NÅR DET VIRKELIG GJELDER 

 

Redningsselskapet viser til høringsbrev av 8. mai 2013. 

 

Det anses som en god løsning at utvalget legger til grunn en robust grunnberedskap som også 

inkluderer en sterk frivillig redningsberedskap. 

 

1. Om Redningsselskapets beredskapsressurser 

 

I NOUens punkt 4.6 Frivillige organisasjoner, omtales kun Redningsselskapets 

sjøredningskorps, det vil si våre redningsskøyter bemannet med frivillig mannskap. 

Redningsselskapet finner det nødvendig å understreke at det er de fast bemannede 

redningsskøytene som utgjør Redningsselskapets største bidrag til redningstjenesten med sine 

kapasiteter.  

 

2. Samvirkeprinsippet i krisehåndteringen 

 

Ref.kap 4; Redningsselskapet vil særlig trekke fram Samvirkeprinsippet i krisehåndteringen. 

Det stiller krav til at myndighet, virksomhet, eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre 

best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, 

beredskap og krisehåndtering.    

 

Redningsselskapet mener at det må etableres helhetlige planer hvor alle aktørene tas med og 

hvor rutiner for felles øvelser inngår. På den måten får aktørene forståelse for å håndtere 

reelle kriser i samsvar med etablerte planverk. Dette må gjelde både på nasjonalt og lokalt 

nivå, og både offentlige etater og frivillige beredskapsorganisasjoner må, basert på hvilke 

ressurser de har å tilby, ha en plass i planene. I praksis vil det si at for eksempel 

Redningsselskapets beredskapsevne må inn i nasjonale og kommunale beredskapsplaner, og 

det må være etablert rutiner som medfører at viktige frivillige organisasjoner med 

beredskapsressurser ikke blir uteglemt i krisesituasjoner. 
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Etter vårt syn er det ikke tilstrekkelig bare med et regelverk. Det må skapes en kultur for 

samarbeid og forståelse for betydningen av å benytte alle tilgjengelige ressurser både utenfor 

og innenfor de offentlige etatene ved en krisesituasjon. 

 

Det offentlige bør dessuten formalisere samarbeid med de frivillige organisasjonene som 

inngår i grunnberedskapen gjennom et avtaleverk.  

Det samme gjelder en plan for finansiering.  
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