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Hovedredningssentralens svar på høring NOU 2013: 9 – Politianalysen 
 
Hovedredningssentralen (HRS) viser til utsendt høring av 21. juni 2013. 
Dokumentet gir på flere områder en grundig og lærerik gjennomgang av utfordringer i politiet. 
Det pekes på mange interessante momenter og beskriver en rekke interessante 
forbedringsforslag. 
Hovedredningssentralen har imidlertid notert at utvalget har foretatt noen avgrensninger i 
arbeidet, hvorav redningstjeneste er en av disse. Det er i dokumentet ikke spesifisert noen 
årsak til at man har valgt å unnlate å ha med politiets rolle i redningstjenesten som del av 
analysen. Bakgrunnen for avgrensningen ble heller ikke belyst da spørsmålet ble reist under 
høringsmøtet den 24. september 2013 i Bodø. Den positive effekten av samarbeid nevnes i 
analysen, mens samvirke med andre etater ikke er omtalt. Stortingsmelding nr. 25 (2011-
2012) Samfunnssikkerhet og Stortingsmelding nr 21 (2012-2013) Terrorberedskap har som 
mål å videreutvikle samarbeidet mellom nødetatene. Dette er ikke berørt i analysen. I en slik 
gjennomgripende analyse burde etatene brann, helse og politi blitt sett i sammenheng. På 
denne måten kunne samvirke, kompetanse, kapasitet og geografisk dekningsområde blitt 
utnyttet på en bedre måte. 
 
Politiets rolle i redningstjenesten er omfattende og det ble også i høringsmøtet  
24. september konstatert at redningstjeneste er å anse som en av politiets kjerneoppgaver. 
Med denne bakgrunn stiller Hovedredningssentralen seg undrende til at en så viktig del av 
politiets oppgaveportefølje er utelatt i forbindelse med en ellers omfattende analyse. 
Tankevekkende er det også når en av hovedkonklusjonene i analysen er en betydelig 
reduksjon av antall politidistrikt. Som kjent er Lokal redningssentral (LRS) samlokalisert med 
politiets operasjonssentraler og vil dermed bli tilsvarende omfattet av en reduksjon av 
politidistriktene.  
Imidlertid vil en reduksjon av antall politidistrikt i forhold til dagens antall i utgangspunktet 
kunne ha en positiv effekt for redningstjenesten, på samme måte som det hadde under 
Politireform 2000. Da man gikk fra 54 til 28 politidistrikt (inkl Sysselmannen på Svalbard) fikk 
HRS færre LRS’er å forholde seg til, noe som forenklet samarbeidet mellom HRS og LRS. I 
tillegg opplevde HRS en kompetansehevning blant de gjenværende LRS’ene da antall 
hendelser pr LRS økte. En reduksjon av antall politidistrikt, og dermed også antall LRS’er, 
forventes å medføre en ytterligere kvalitetsøkning på de gjenværende LRS’ene. Et lavere 
antall LRS’er vil også lette HRS sitt tilsynsansvar overfor LRS’ene. HRS stiller imidlertid 
spørsmål om en reduksjon til seks LRS’er er å trekke omorganiseringen for langt, fra et 
redningstjenestefaglig perspektiv. Analyseutvalgets anbefaling på et nedtrekk fra 28 til 6 
politidistrikter innebærer at distriktene (unntatt Oslo PD) vil bli vesentlig større. Dette kan 
skape utfordringer for innenfor redningstjenesten, da man her er avhengig av lokal forankring 
som befinner seg i den enkelte LRS, og i den kollektive redningsledelsen på LRS-nivå. I hver 
enkelt LRS sitter representanter for en rekke sentrale etater som hver utgjør viktige 
elementer i forhold til ressurstilgang innen sine etater. I tillegg er også de frivillige 
organisasjoner, som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, o.s.v., 
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representert gjennom én FORF-representant. HRS er bekymret for at det blir for store 
områder å forholde seg til, slik at lokalkunnskapen disse representantene i dag besitter 
innenfor hver LRS forsvinner. Bare Finnmark fylke er på størrelse med Danmark, og når 
analysen foreslår at man ikke bare etablerer et nytt politidistrikt som omfatter dette ene fylket, 
men foreslår å legge sammen både Finnmark, Troms og Nordland vil den aktuelle LRS få et 
ansvarsområde som strekker seg over en distanse på ca. 1700 km fra en ende til den andre. 
Dette vil innebære en alvorlig utfordring i forhold til lokalkunnskap og forankring. Til 
sammenligning er det 1200 km kjøredistanse fra Oslo til Bodø, mens det er 1270 km 
kjøredistanse fra Bodø til Kirkenes. 
Hovedredningssentralen er enig i at det er behov for å styrke politiets operasjonssentraler 
ved en sammenslåing av politidistrikt. Dette vil styrke bemanningen ved 
operasjonssentralene og gi større mengdetrening som igjen gir økt kompetanse og vil kunne 
komme redningstjenesten til gode. Det stilles likevel spørsmål om utøvelse av ledelse og 
styring blir tilstrekkelig ivaretatt ved utvalgets forslag på reduksjon ned til 6 politidistrikt. 
Spesielt gjelder dette Nord-Norge. Det er også en utfordring at mye av tiden vil gå med i 
reise for å gjennomføre nødvendig fagutvikling og ledelse.  
 
Konklusjon 
En reduksjon i antall politidistrikt, og dermed også LRS’er, vil være positivt for 
redningstjenesten. En reduksjon i det omfang som utvalget anbefaler vil imidlertid kunne 
medføre utfordringer, spesielt med tanke på å tilføre LRS-representantene og politiet den 
nødvendige kompetanse knyttet til lokalkunnskap om redningsressurser og geografi innenfor 
eget ansvarsområde.  
Både redningstjeneste og samvirke med andre etater utgjør en viktig del av politiets 
kjerneoppgaver og burde derfor vært en del av analysen.   
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