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Statsbudsjettet 2013 - tilskuddsbrev – Redningsselskapet  

1. STORTINGETS BUDSJETTVEDTAK 

Fiskeri- og kystdepartementet viser til Stortingets budsjettvedtak av 6. desember 2012,                         
jf. Innst. 13 S (2012-2013) fra Transport- og kommunikasjonskomiteen og Prop. 1 S (2012-
2013) for Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet stiller med dette til 
disposisjon for Redningsselskapet tilskuddet for 2013: 
 
Kapittel og post Beløp i kroner 

Kap. 1062 Kystverket   

Post 70 Redningsselskapet        56 200 000  

Sum tilskudd Redningsselskapet i 2013        56 200 000  

 
Tilskuddet for 2013 innebærer en økning på 1,8 mill. kroner sammenlignet med saldert 
budsjett for 2012.  
 
Departementet viser til gjeldende rammeavtale med Redningsselskapet, inngått med 
Fiskeri- og kystdepartementet 10. september 1996. Stortinget ga sin tilslutning til 
rammeavtalen ved behandlingen av statsbudsjettet for 1997. 
 

2. ØKONOMIFORVALTNINGEN 

Redningsselskapet er forpliktet til å bruke tilskuddet fra Fiskeri- og kystdepartementet på 
en kostnadseffektiv måte. I samsvar med Bevilgningsreglementet § 10 tas det forbehold om 
adgang for departementet og Riksrevisjonen, jf. Lov om Riksrevisjonen § 12 til å iverksette 
kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Det tas også 
forbehold om adgang til å foreta ekstern evaluering av virksomheten. Departementet 
forutsetter at Redningsselskapet ikke går ut over statens personalbestemmelser om 
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reisegodtgjørelse, representasjon, gaver mv. ved disponering av tilskuddet. 
 

3. LANGSIKTIGE MÅL 

Det primære målet for Redningsselskapet er å redde liv og verdier på sjøen og å 
opprettholde og utføre rednings- og hjelpetjenester langs norskekysten og i tilgrensende 
havområder.  
 
Redningsselskapet skal også drive opplysningsarbeid og forebyggende arbeid for å bedre 
sikkerheten for sjøfarende. 
 
Gjennom rammetilskuddet vil staten bistå i å opprettholde Redningsselskapets innsats 
innen den aksjonsrettede redningstjenesten og det ulykkesforebyggende arbeidet innen 
kystforvaltningen. 
 
Departementet forutsetter at Redningsselskapet viderefører dialogen med Kystverket om 
hvilken rolle selskapet best kan ha i arbeidet med beredskapen langs kysten. 
 

4. STYRINGSSIGNALER OG RESULTATKRAV I 2013 

Rammetilskuddet forutsettes å dekke en andel av driftsutgiftene forbundet med søk- og 
redningsaksjoner, samt en andel av utgiftene til beredskapen.  
 
Alle endringer i stasjonering og disponering av redningsskøytene forutsettes foretatt i 
samarbeid med hovedredningssentralene. 
 
Departementet ønsker en særskilt revisorbekreftelse på at bruken av departementets 
midler i selskapet er innenfor rammen i avtalen mellom Fiskeri- og kystdepartementet og 
Redningsselskapet av 10. september 1996. 
 

5. RAPPORTERING OG UTBETALING AV MIDLER 

5.1 Rapportering 

Fiskeri- og kystdepartementet ber om å få tilsendt årsrapport for 2012 innen 1. mai 2013 og 
budsjettforslag for 2014 innen 1. juni 2013. 
 

5.2 Utbetaling av midler 

Kystverket vil som tidligere forestå utbetalingene av tilskuddet til Redningsselskapet. 
Midlene vil bli overført i fire rater, med utbetaling den første hverdag etter den 1. i hvert 
kvartal. Utbetalingen i januar vil bli noe forsinket i forhold til dette.  
 
Beløpene er fordelt på tilsvarende måte som tidligere år, dvs. om lag 27 pst. av beløpet i  
1. kvartal, 31 pst. i 2. kvartal, 25 pst. i 3. kvartal og 17 pst. i 4. kvartal: 
 
 1. kvartal utbetales i januar: 15 174 000 kroner   
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 2. kvartal utbetales i april: 17 422 000 kroner 
 3. kvartal utbetales i juli: 14 050 000 kroner 
         4. kvartal utbetales i oktober:              9 554 000 kroner. 
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