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Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 

organisering og ressursbruk 

 

Innspill fra Redningsselskapet 

 

Redningsselskapet (RS) takker for muligheten til å komme med innspill og ønsker samtidig å 

minne om tidligere innspill overbrakt i møte med DSB / arbeidsgruppen 10. September 

2013. Dessverre har ikke arbeidsgruppen i tilstrekkelig grad tatt innspillene fra RS til følge, 

og vi understreker derfor viktigheten av at justis- og beredskapsdepartementet vektlegger 

våre innspill og erkjenner RS sin rolle i den norske beredskapen.  

 

RS er en landsdekkende beredskapsorganisasjon med 44 moderne redningsskøyter langs hele 

kysten og på Mjøsa og Femunden. 25 av redningsskøytene har fast bemanning, mens 19 

redningsskøyter er drevet av frivillige. Fartøyene er bemannet av 185 sjøansatte og 1200 

frivillige. 

 

Kombinasjonen av fast bemanning og frivillige er en samfunnsøkonomisk lønnsom og 

hensiktsmessig modell. RS redder liv og verdier for over 1,8 milliarder kroner hvert år, 

hvilket er mellom fire og fem ganger så mye som organisasjonens driftskostnader. Dette er 

hovedårsaken til at dagens modell fungerer godt. Statlig overtakelse eller en ordning der 

staten kjøper beredskaps- og redningstjenester til sjøs (for eksempel anbud) vil føre til en 

fordreining av det frivillige arbeidet og donasjonene til RS. For staten vil det medføre en 

merkostnad på i overkant av 600 mill. kr. pr. år (MENON-publikasjon nr. 44/2012). 

 

RS gjennomfører årlig over 5500 oppdrag, hvorav 60 var direkte brannhendelser i 2013. RS 

har tett samarbeid med en rekke kystkommuner, og vi øver jevnlig på beredskap, inkludert 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/brannstudien/horingsbrev.html?id=747761
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/brannstudien/horingsbrev.html?id=747761
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brannbekjempelse. Gjennom vår tilstedeværelse langs kysten opplever vi ofte at våre 

redningsskøyter er først på et hendelsessted, og klar til øyeblikklig innsats. Slik hurtig 

respons er viktig i forhold til en skadereduserende rolle, og uunnværlig for å skaffe seg tid 

inntil tyngre og flere ressurser kommer til stedet. 

 

RS har mange gode, men også dårlige erfaringer med hvordan beredskapen organiseres og 

fungerer lokalt langs kysten. Hvordan oppgavene løses når krisene oppstår bør være et 

sentralt spørsmål når justis- og beredskapsdepartementet nå skal vurdere tiltak for en bedre 

beredskap. RS er en viktig ressurs for samfunnet som bør utnyttes i større grad enn i dag. 

Redningsskøytene kan, og bør, brukes som brannbåter flere steder langs kysten. Behovet er 

til stede – det offentlige kan ikke ha brannbåter overalt langs kysten. Da er det avgjørende at 

redningsskøytene blir integrert i den lokale brannberedskapen.  

 

Redningsselskapets rolle i den norske beredskapen 

 RS har gjennom 123 år vært ryggraden i sjøredningstjenesten (i følge bl.a. HRS) 

 RS sin aktivitet styres etter formålsparagrafen; redde liv, berge verdier, verne 

kystmiljø og bedrive opplysningsforebyggende arbeid 

 RS inngår i beredskapsverdikjeden innenfor sjøredningstjenesten og leverer en 

forutsigbar redningsberedskap langs hele norske kysten  

 RS utfører sitt arbeid i tråd med de overordnede prinsippene for sikkerhet og 

beredskap i Norge: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke 

 RS gjennomførte i 2013 over 5500 oppdrag, hvorav 2079 var SAR hendelser 

koordinert av HRS 

 RS har ulike kapasiteter for å kunne levere pålitelig redningsberedskap (kapasitetene 

er detaljert beskrevet i vedlegg 1) 

 Deler av RS sin beredskap produseres i henhold til rammeavtale med fiskeri – og 

kystdepartementet (nå med samferdselsdepartementet). 

 Hovedfinansieringen av RS kommer fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping 

 

Utfordringer i brannberedskapen langs kysten 

RS opplever samarbeidet med lokale offentlige etater og svært forskjellig. Noen steder er 

samarbeidet svært bra, mens det andre steder er nærmest ikke-eksisterende.  Videre har vi 

erfart et konkurranseforhold mellom etater og personer med ansvar innen den lokale 

beredskapen. Det er uheldig at det for eksempel skal være opp til lokale etatssjefer å avgjøre 

om man skal ha en god og inkluderende samhandling mellom ulike beredskapsaktører. RS 

ønsker å inngå forpliktende avtaler med offentlige beredskapsaktører langs kysten. Da er det 
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viktig å unngå situasjoner som ekskluderer enkeltaktører som kan bidra til å styrke 

beredskapen.  

 

Personavhengighet fører til at beredskapen noen steder er bedre organisert enn andre steder. 

Sentrale myndigheter bør stille seg spørsmål som for eksempel hvorfor innbyggerne i en 

kommune skal ha dårligere beredskap enn i en annen, fordi de ansvarlige personene der ikke 

er like gode på samhandling som i nabokommunen.  

 

På ressurssiden erfarer RS at flere brann- og redningsvesen har ulike båter til bruk i 

beredskapen. Enkelte brann- og redningsvesen har større fartøyer som krever maritim 

kompetanse og bemanning. Slike fartøyer genererer også en forholdsvis stor driftskostnad.  

RS har vært i dialog med flere brann- og redningsvesen som mener de ikke har god nok 

kompetanse til å føre fartøyer på denne størrelsen. Bemanning av beredskapsfartøyer på slik 

størrelse krever opplæring, sertifisering og regelmessig øving.  

 

Det å bygge opp maritim kompetanse er krevende kostnadsmessig og driftsmessig. Her kan 

flere etater dra nytte av RS sine erfaringer og kompetanse. RS opplever at mange brann- og 

redningsvesen rundt om i landet ønsker å samarbeide tettere med oss om brannberedskap og 

kystnær beredskap. Det er positivt, men utfordringen ligger i brann- og redningsvesen som 

ikke tar kontakt med oss. 

 

Flere brann- og redningsvesen er for eksempel ikke klar over at redningsskøytene våre har 

brannpumper som kan hjelpe dem i brannslokking på land. RS mener dette argumentet alene 

bør være en tankevekker for alle som jobber med beredskap i Norge. I Kalvåg, Bremanger, 

brant det 24. januar i år. Firdaposten hadde fredag 13. februar denne artikkeloverskriften: 

”Det er no vi må planlegge – før det brenn på nytt.” Til avisen sier brannsjef Magne Igland i 

Flora og Bremanger: 

 

”Som i Lærdal, så var det avgjerande at mannskap kom raskt til staden. Dei frivillige i 

Kalvåg gjorde ein god jobb med å halde brannen inne i sjøbua og gjere plass til 

Redningsselskapet sin båt. Det var truleg dette som gjorde at brannen ikkje spreia seg 

ytterlegare.” (se vedlegg 2 for flere eksempler på brannhendelser og RS sin innsats).      
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Redningsselskapets relevans i brannberedskapen langs kysten 

 RS er en operativ beredskapsorganisasjon med lokal kunnskap og tilstedeværelse 

langs mesteparten av kysten (se vedlegg 3 for stasjonsplan) 

 RS dekker flere av de ressurs- og kompetansebehov som de 280 kystkommuner 

(totalt 430) trenger innen brann- og redningsvesen, og utfyller de mer 

”landorienterte” brann- og redningsvesen 

 RS har en operativt sentral kommandolinje 

 RS er den eneste beredskapsaktøren med grunnberedskap som dekker brorparten av 

kysten 

 RS er normalt de første til stede i en krisehendelse på sjøen 

 RS er representert i fylkesmannens beredskapsråd i flere fylker 

 RS har lokal kompetanse 

 RS har maritim kompetanse og nødvendige kapasiteter til å understøtte 

brannberedskapen (se vedlegg 4 for likheter mellom RS og brann- og 

redningsvesenet) 

 RS har egen sjøredningsskole der mannskapene våre utdannes innen redningsteknisk 

fagfelt, inkludert brann 

 

Redningsselskapets tiltak for å styrke brannberedskapen  

RS vil i større grad prioritere dialog med lokale og sentrale myndigheter for å bli betraktet 

og brukt som en felles ressurs i samfunnet. Det vil styrke beredskapen og 

samfunnsøkonomien at våre redningsskøyter blir inkludert og benyttet i all aktuell 

beredskap. RS tilbyr moderne og avanserte kapasiteter til en verdi av flere titalls millioner 

kroner, i helårs beredskap. Driftsbudsjett pr. profesjonelle redningsskøyte er ca. ni mill. kr., 

og ytterligere økning i vår aktivitet gir liten økning i den totale driftskostnaden. 

RS vil legge til rette for at brann- og redningsvesen i større grad kan planlegge med å benytte 

redningsskøytene som ressurs. Dette betyr for eksempel: 

 At redningsskøytene skal ha koblinger som passer overens med brann- og 

redningsvesenets koblinger 

 Å posisjonere redningsskøytene i brann- og redningsvesenets kartsystemer  

 Dialog om stasjonering av redningsskøytene 

 

RS vil i vinter opprette et samhandlingsprosjekt med det formål å ta ansvar for at 

samhandling og øving styrkes mellom RS og andre beredskapsressurser. Blant annet som 

oppfølging av funn i Gjørv-kommisjonens 22.juli rapport skal RS fokusere på: 
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 Å kjenne hverandre / kultur - Vi vil gjennomføre fylkesvise samhandlingsmøter 

med fylkesmenn, politi, helse, brann og andre beredskapsaktører 

 Øving – Vi vil ta initiativ til og gjennomføre lokale samhandlingsøvelser der vi har 

redningsskøyter 

 Vite om – Vi vil arbeide for å inkludere RS i planverket til nødetater og kommunene 

 Finne ressursene – Vi vil posisjonere redningsskøytene i nødetatene sine kartsystem 

 Læring – Vi vil ta i bruk SAR-rapportering mot HRS og andre beredskapsaktører 

 IKT – Vi skal være pådriver for at det øves på bruk av Nødnett i et 

samhandlingsperspektiv 

 

Justis- og beredskapsdepartementets tiltak for å styrke brannberedskapen 

RS mener samhandling må være mer forpliktende enn tilfellet er i dag. God samhandling er 

krevende og fordrer at særlig statlige etater – og andre offentlige etater og - er bevisst sitt 

ansvar. Justis- og beredskapsministeren bør kunne kreve at offentlig etater skal rapportere på 

samhandling, for eksempel antall øvelser, møter, beredskapsplaner etc. RS mener at 

samvirke / samhandling bør institusjonaliseres og ikke tas for gitt. I dette ligger at ansvar og 

roller må være definerte. Videre må frivillige ressurser som inngår i beredskapen 

synliggjøres, inkluderes i planverk og tas med på øving. Økonomisk mener RS det offentlige 

kan spare mer på vedlikehold og drift ved ytterligere bruk av våre fartøyer.  

 

Som ansvarlig departement for redning og beredskap bør Justis- og beredskapsdepartementet 

se verdien og gevinsten i å inkludere RS i større grad innen den offentlige 

beredskapsverdikjeden. RS ber om at våre ressurser synliggjøres i større grad innen den 

offentlige beredskapen, slik at våre ressurser og innsats kommer samfunnet til gode på en 

best mulig måte. 

 

RS er ikke er å anse som en forsterkningsressurs, men en primær ressurs innenfor 

sjøredningstjenesten og redning i strandsonen, som rykker ut i førstelinje. Dette er til stor 

grad forskjell fra en rekke andre frivillige organisasjoner som leverer redningsberedskap som 

ofte er å betrakte som forsterkningsressurser. 

 

RS har en rekke fartøy under bygging hvor det i større grad kan tilrettelegges for større 

kapasiteter innenfor eksempelvis brannbekjempelse, men da må vi vite at våre kapasiteter vil 
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bli brukt under øvelser og spesielt når en hendelse inntreffer. I dag er det for mange 

eksempler på at dette ikke skjer. RS mener det må bli bedre samsvar mellom planverk og 

faktiske beslutninger i krisesituasjoner. De ansvarlige beslutningstakerne i krisesituasjoner 

må følge opp sine egne planer når krisehendelser inntreffer.  

 

RS er av den oppfatning at det politisk er stor enighet om at samhandling skal ligge til grunn 

i samfunnssikkerheten. Utfordringen rundt samhandling kommer til syne når dette skal 

operasjonaliseres i konkrete tiltak under krisehendelser. Da opplever RS tidvis at det er for 

stort domenefokus innen den enkelte sektormyndighet. Dette må endres skal vi klare å skape 

en god kultur for bedre samhandling mellom beredskapsaktørene.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet må ta større ansvar for hvordan beredskapsaktørene skal 

samhandle lokalt for å skape en bedre ressursutnyttelse og ytterligere samhandling for mer 

og bedre beredskap. Dette innebærer i hovedsak:  

 

1. Å klargjøre DSB og de ulike brann- og redningsvesenene sine roller og ledelsesanvar 

i planlegging, forebygging, samhandling og krisesituasjoner 

2. Å inkludere RS som primærressurs i alle planverk knyttet til brann og redning, samt i 

kommunale beredskapsplaner og -råd 

3. Å innføre resultatmål og rapporteringsrutiner for samhandling mellom brann- og 

redningsvesen lokalt og redningsskøyter langs kysten 

 

Vi ser frem til et konstruktivt og godt samarbeid for en bedre beredskap i Norge! 

Brannstudien, høringen og tiltakene i etterkant kan bidra til at vi får et bedre brann- og 

redningsvesen i Norge. 

 

Med vennlig hilsen   

REDNINGSSELSKAPET   
 
 

 
 

Rikke Lind  

Generalsekretær 
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Vedlegg: 

1. Redningsselskapets kapasiteter 
2. Eksempler på brannhendelser 
3. Redningsselskapets stasjonsplan 
4. Likheter mellom Redningsselskapet og 

brann- og redningsvesenet 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1- Redningsselskapets kapasiteter 
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Vedlegg 2 – eksempler på brannhendelser 

 

Februar 2011: 

 

 Hurtigruten Nordlys brenner utenfor Ålesund. RS Emmy Dyvi er på stedet etter åtte 

minutter og sleper hurtigruten til kai alene. Dette bidrar til effektiv og sikker 

evakuering av passasjerer fra hurtigruten, samt at innsatspersonell kan jobbe ut i fra 

en stabil plattform. MS Nordlys tar inn vann og redningsskøyta fortsetter med 

dykking og lokaliserer vanninntregning, i tillegg brukes redningsskøyta til indirekte 

slukking ved å kjøle ned skutesiden med vannkanon. Redningsskøyta kan rapportere 

og overvåke varmeutvikling med varmesøkende kamera. 

 

November 2013:  

 

 RS Erik Bye bistår under bryggebrann på Averøya, benytter brannkanon direkte mot 

brannsted. 

 

Januar 2014:  

 

 RS Kristian Gerhard Jebsen bistår under brann i Kalvåg / Florø sammen med den 

frivillige RSRK Simrad Buholmen, benytter brannkanon direkte mot brannsted. 

 RS Harald V bistår under brannen i Flatanger, RS blir benyttet som 

observasjonsplattform med varmesøkende kamera. Bistår i begrenset grad i forhold 

til direkte slukking. 

 RS Sundt Flyer bistår under lyngbrann på Frøya. 

 RS Gjert Wilhelmsen evakuerer fem personer fra øy i Bø kommune i.f.m brann. 
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Vedlegg 3 – stasjonsplan 
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Vedlegg 4 - Likheter mellom Redningsselskapet og brann- og redningsvesenet 

 

RS og brann- og redningsvesenet har flere likheter innenfor brann og redning: 

 Desentraliserte ressurser med statisk tilstedeværelse 

 Kombinasjon og heltidsansatte og frivillige (deltid) mannskaper 

 Stasjonsbasert operasjonskonsept (rykker ut fra én stasjon) 

 Godt forankret i lokal miljøet 

 Brannslukking – fartøy 

 Brannslukking – land/ strandsone  

 RITS innsats 

 Dykking 

 Redningsteknisk kompetanse 

 Akutt forurensning 

 Bistår helse i ulike oppdrag 

 

Noen av oppgavene til brann- og redningsvesenet er lovpålagt, mens andre er frivillige eller 

særlige tilleggsoppgaver. Et eksempel på dette er redningsdykking som den enkelte 

kommune selv bestemmer skal være en beredskapskapasitet i det enkelte brann- og 

redningsvesen på bakgrunn av blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

RS gjennomførte 1266 dykkeroppdrag langs hele norske kysten i 2013. Denne erfaringen og 

øvingsnivået innen dykking, gjør RS i stand til å bidra med dykkerkapasitet langs store deler 

av kysten når en ulykke inntreffer. 25 skøyter har i dag dykkerkapasitet langs store deler av 

norske kysten. Til sammenligning har 16 av landets brann- og redningsvesen 

redningsdykkerberedskap som gjerne er sentralisert rundt de største byene.  

 

Redningsinnsats til sjøs-konseptet (RITS) belager seg i stor grad på innsettelse med 

redningshelikopter og øver lite sammen med redningsskøytene. Det kan oppfattes som om 

det ikke legges opp til flere barrierer i slik innsats. Helikopter kan eksempelvis ha 

begrensning i forhold til sikt og værforhold. Redningsskøytene antas å ha en forutsigbar 

pålitelighet som i liten grad påvirkes av sikt og værforhold. 


