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Høringsuttalelse - Kongelig resolusjon om organisasjonsplan for 
redningstjenesten 

Vi viser til Deres brev av 5. februar 2015 vedrørende forslag til ny kongelig resolusjon om 

organisasjonsplan for redningstjenestene. 

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede 

bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og 

drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 

55.000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. Vi støtter rederiene 

i deres beredskapsarbeid og har følgelig interesse av at den norske redningstjenesten er 

best mulig. 

Norges Rederiforbund har følgende kommentarer; 

1. Vi merker oss forslaget som vil gjøre at Justisdepartementet kan fastsette 
virksomhetsområdet til de enkelte hovedredningssentralers virksomhet uten å måtte 
gå veien om revisjon av kongelig resolusjon. Norges Rederiforbund vil her påpeke 
viktigheten av redundans. Nettopp at vi har to hovedredningssentraler med samme 
teknologi og lik bemanning gjør at dersom noe skulle skje med den ene sentralen så 
vil den andre overta i løpet av kort tid. Dette styrker vår beredskap både til lands og til 
havs. Ved å beholde presiseringen av de enkelte hovedredningssentralers 
virksomhetsområde i kongelig resolusjon, beholder vi en forutsigbarhet og redundans 
som Rederiforbundet mener er viktigere enn forenkle mulighetene for endring av 
virksomhetsområdene. Vi fraråder følgelig denne foreslåtte endringen.  
 

2. Vedrørende hvem som skal være medlemmer i redningsledelsen for HRS og LRS har 
vi ingen motforestillinger mot at også Luftfartstilsynet innlemmes.    
 

3. Vedørende nasjonale forpliktelser ved hendelser i internasjonale farvann; i de tilfeller 
der norskeide skip slår alarm i internasjonalt farvann, dvs utenom HRS sitt nasjonale 
geografiske virkeområde, og disse signalene fanges opp av HRS, så ønsker vi at HRS 
også varsler Norges Rederiforbunds beredskapsavdeling (+47 90095001, 
beredskap@rederi.no) . Dette vil være i tråd med dialog mellom Norges Rederiforbund 
og HRS i 2012. Vi ber om at HRS inkluderer Rederiforbundet i varslingskjeden og 
reflekterer dette i organisasjonsplanen. 
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4. Vi merker oss at høringsforslaget gjennomgående legger opp til en aktiv styringsrolle 
for Justis- og beredskapsdepartementet i denne typen beredskapsarbeid. Vi velger å 
anta at departementet setter av de nødvendige ressurser til å ivareta et så viktig 
ansvar. 

 
 

Utover dette har vi ingen kommentarer til forslaget.  

 

Med hilsen  

Norges Rederiforbund 

Kjersti Høgestøl 

(Sign.) 
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