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Høringssvar – ny kongelig resolusjon om organisasjonsplan for rednings-
tjenesten 

Det vises til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 5. februar 2015 
vedrørende forslag til ny kongelig resolusjon om organisasjonsplan for rednings-
tjenesten.  
 
Helsedirektoratet har følgende merknader: 
 

 
1. Under pkt. 1- 4 Grunnleggende prinsipper, er det redegjort for samvirke,- 

ansvars,- og koordineringsprinsippet, samt prinsippet om integrert tjeneste.  
 

I plandokumenter for nasjonal helseberedskap har man i tillegg til ansvars- og 
samvirkeprinsippet vektlagt nærhetsprinsippet, dvs. at kriser skal håndteres på 
lavest mulig effektive nivå, samt likhetsprinsippet, dvs. at den organisasjon man 
etablerer under kriser skal være mest mulig lik den man opererer med til daglig.  

 
Vi ber departementet vurdere om også disse prinsippene bør inngå i pkt.1- 4. 
   

2. Helsedirektoratet støtter forslaget om at redningsledelsen ved hovedrednings-
sentralene (HRS) og de lokale redningssentralene (LRS) skal ledes av 
politimesteren. Dette ut fra en vurdering av at en slik ledelsesmodell er i tråd 
med likhetsprinsippet, dvs. prinsippet om at den organisasjon man etablerer 
under kriser skal være mest mulig lik den man opererer med til daglig. 
 

3. Helsedirektoratet støtter forslaget om at redningsledelsen ved både HRS og LRS 
skal bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten, samt at hoved-
redningssentralene har et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videre-
utvikle samvirket innen redningstjenesten. Vi vurderer samtidig at dette ansvaret 
bør beskrives nærmere, f.eks. gjennom egen instruks.   
 

4. I beskrivelsen av redningsledelsen ved HRS (pkt. 2-2) og LRS (pkt. 3-4), er 
helsetjenesten representert ved Fylkeslegen.  
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Det er Helse- og omsorgsdepartementet som etter helselovgivningen utpeker 
helsetjenestens representant i HRS og LRS. Departementet har delegert denne 
myndigheten til fylkesmannen. I praksis vil derfor helsetjenestens representant i 
redningsledelsen ikke nødvendigvis være fylkeslegen, men en representant 
utpekt av fylkesmannen, f.eks. lokal kommunelege.  
 
Som en konsekvens av dette ber Helsedirektoratet om at «fylkeslegen» 
erstattes med «helsetjenesten» i pkt. 2-2 og 3-4. 
 

5. Under pkt. 2-2, fjerde ledd, annet punktum og pkt. 3-4 tredje ledd, annet 
punktum, fremgår det at medlemmene av redningsledelsen handler etter fullmakt 
fra sine respektive departementer, foresatte eller lokal myndighet. Videre 
fremgår det at redningsledelsens ansvar og oppgaver fastsettes i egen instruks. 
 

Det er fastsatt egne funksjonskrav til helsetjenestens representant ved HRS og 
LRS. Helsedirektoratet anser det som viktig at ny instruks for redningsledelsens 
ansvar og oppgaver utarbeides i tett samarbeid med helsetjenesten for å sikre 
samsvar mellom denne instruksen og de funksjonskrav som gjelder for 
helsetjenestens representanter i redningsledelsen. Helsedirektoratet bistår 
gjerne departementet i dette arbeidet, og vil i samråd med Statens helsetilsyn 
vurdere behovet for å revidere funksjonskravene til helsetjenestens representant 
i redningsledelsen.   

 
6. Helsedirektoratet vurderer at det er stor variasjon mellom politidistriktenes rutiner 

for etablering og bruk av LRS. LRS er etter vår oppfatning et viktig instrument for 
koordinering av ulike aktørers samvirke ved redningsaksjoner. Vi anser det 
derfor som viktig at LRS rutinemessig etableres ved redningsaksjoner. 
 
Vi har erfaring for at koordineringen mellom ulike aktører lett bryter sammen når 
LRS avvikles. Vi ber derfor departementet vurdere å ta inn en bestemmelse i 
kapittel 3 med følgende ordlyd:  
 

«Politimesteren skal avklare om det er ytterligere behov for koordinering 
mellom aktørene i en redningsaksjon før LRS avvikles. Ved fortsatt 
koordineringsbehov skal politimesteren forvisse seg om at videre 
samordning ivaretas før LRS avvikles.» 

 
7. I pkt. 4-2 første ledd heter det: 

«Nødsentralene (politi, brann og helse) skal uten opphold varsle 
hovedredningssentralen eller den lokale redningssentralen ved mulig 
redningsaksjon».  

 
Helsedirektoratet støtter innholdet i denne bestemmelsen, men mener samtidig 
at det er viktig med en gjensidig varslingsplikt, dvs. at også hovedrednings-
sentralene og de lokale redningssentralene har en varslingsplikt overfor 
nødmeldingssentralene for politi, brann og helse.  
 
Vi ber også om at departementet vurderer å erstatte begrepet «nødsentralene» 
med «nødmeldingssentralene». Dette ut fra en vurdering av behovet for en mer 
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ensartet begrepsbruk og at begrepet «nødmeldingssentralene» er den termen 
som benyttes i publikasjonene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. 
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