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HØRING - KONGELIG RESOLUSJON OM ORGANISASJONSPLAN FOR REDNINGSTJENESTEN  
 

Formannskapet i Sola behandlet i møte 24.03.2015 sak 38/15, og fattet enstemmig vedtak i 

samsvar med rådmannens tilrådning: 

 

Høringsuttalelsen slik den fremgår i denne saken vedtas. 
 

 
Høringsuttalelse  
Det er etter Sola kommunes oppfatning en god løsning at dagens organisering av 
hovedredningssentralene opprettholdes, med to Hovedredningssentraler (HRS). Forslaget til ny 
instruks som ble vedtatt i september 2013 ville etter vår oppfatning ikke medført en styrking av  
redningstjenesten.  
 
Det er også en god løsning at politimesteren som leder av HRS rapporterer til Justis - og 
beredskapsdepartementet og ikke til Politidirektoratet. Saksnr.: 15/1180- 1 Løpenr.: 12259/152  
 
Ved å ta bort den geografiske grenselinjen mellom HRS Sør-Norge og HRS Nord-Norges 
ansvarsområder oppnår man større fleksibilitet og om nødvendig utholdenhet ved konkrete 
hendelser.  
 
Fleksibilitet i bruk av rådgivere gir på en bedre måte tilgang til de ulike spisskompetanse -
miljøene som redningsledelsen kan benytte ved konkrete hendelser. Det er positivt at man står 
fritt til å inkludere slik kompetanse på en effektiv måte.  
 
HRS har pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirke innen redningstjenesten 
mellom hendelsene. Dette er vel på mange måter en unik norsk modell som skal videreutvikles 
under ledelse av hovedredningssentralen og de Lokale rednings-sentralene (LRS).  
 
Det har også nylig vært ute til høring ny instruks for Fylkesmannen og dette embetet sine roller i 
beredskapssammenheng.  
 
Når en ser disse to dokumentene sammen finner vi at det kan oppleves uklart hva som menes 
med ”redningstjeneste” og i hvilken grad dette ansvaret også involverer fylkesmannens ansvar for  
samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Det er i forslaget ikke henvisning til 
fylkesmannens rolle i en krisesituasjon.  
 



Sola kommune oppfatter det som uklart i denne instruksen hvordan ansvaret mellom HRS, LRS, 
Fylkesmannen og fylkesmannens beredskapsråd fordeles. I flere fylker har fylkesmannens 
beredskapsråd utviklet seg til å bli en arena for strategisk samvirke ved uønskede hendelser. 
Fylkesmannens beredskapsråd er blitt en arena for samordning av et regionalt situasjonsbilde 
som et viktig innspill til sentral strategisk krisehåndtering. Det er i forslage t ikke henvisning til 
fylkesmannens og fylkesberedskapsrådets rolle i en krisesituasjon.  
 
Kommunene er tildelt viktige oppgaver i håndtering av kriser. Kommunene besitter dessuten 
store ressurser som kan tas i bruk også i den akutte delen av redningsoppdrag. Det følger av dette 
at kommunene har behov for å være tidlig påkoblet i større hendelser. Det bør derfor vurderes 
om LRS skal be om at det utpekes en representant fra den kommunen hvor redningsaksjonen 
pågår. Når hendelser berører flere kommuner vil det være naturlig at kommunene velger en som 
representerer dem alle. 
 
 
 

 
Med hilsen 
Politisk sekretariat 
     
   
Mildrid Heimvik  
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