
 Salten Regionråd  Dokument:  au-sak 3713 -vedtak - uttalelse vedrørende redningsdirektør i nord 
 Arbeidsutvalget  Side: 1 av 3 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 24.05.13 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Arbeidsutvalget  
Dato: 24. mai 2013  

 
Sak: AU-sak 37/13 

 
Uttalelse vedrørende omorganisering av redningstjenesten og opprettel-
se av redningsdirektør i nord 

 

Enstemmig vedtak: 
I Stortingsmelding nr. 21 (2012-2013) Terrorberedskap, varsler Regjeringen en omorganise-
ring av redningstjenesten.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet vurderer å sammenslå administrasjonen for de to ho-
vedredningssentralene på Sola og i Bodø til én organisatorisk enhet underlagt Justis- og 
beredskapsdepartementet. Målsettingen er at HRS skal ledes av en redningsdirektør.  
 
Salten Regionråd ser på omorganiseringen og opprettelsen av en redningsdirektør som en 
god mulighet til å styrke hovedredningssentralen sin operative evne særlig mht. kompetan-
seutvikling. 
  
Økt aktivitet innenfor olje- og gassutvinning, fiskeri, turisme/reiseliv og økt transport pga. nye 
seilingsruter, vil bidra til at HRS Nord-Norge, med sin plassering i nordområdene, vil spille en 
sentral rolle for sikkerhet og beredskap i en av fremtidens mest aktive områder. 
  
Ved inngåelsen av Arctic Search and Rescue Agreement mellom Norge, Danmark/Grønland 
og Russland (Grønland 2011) økes Norges totale ansvarsområde for søk og redning til nes-
ten 2 500 000 km², hvorav Hovedredningssentralen Nord-Norge dekker ca 80 % og Hoved-
redningssentralen Sør-Norge dekker ca. 20 %. 
 
Ansvarsområdet er krevende pga. klimatiske forhold, lysforhold, store avstander, lav befolk-
ningstetthet, vanskelige kommunikasjonsforhold og begrenset infrastruktur. Dette gir særlige 
utfordringer mht. beredskap, søk og redning. 
 
Samarbeidet med Forsvaret gjennom Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i Bodø, spil-
ler en viktig rolle for den samlede innsatskapasiteten i disse områdene. Alle forespørsler om 
bistand fra Forsvaret går via FOH. 
 
Bodø er Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad. Dette slo Utenriksministeren fast ved 
sitt besøk på Sikkerhetskonferansen i Bodø, høsten 2012. HRS har et tett samarbeid med 
de øvrige beredskaps- og redningsmiljøene i Bodø og Nordland. 
  
Bodø er vertskap for flere nasjonale og regionale sikkerhets- og beredskapsfunksjoner: 330 
skvadronen (redningshelikoptre), Salten politidistrikt, Avinor kontrollsentral Bodø, Bodø ra-
dio, Helse Nords ledelse, Nordlandssykehuset og Luftambulansetjenesten, Salten Brann 
IKS, Fylkesmannen i Nordland, Statens vegvesen region nord, Universitetet i Nordland, Poli-
tihøgskolen avdeling i Bodø, m.fl. 
  
Både Forsvaret, Salten politidistrikt, Avinor kontrollsentral, Bodø radio og Helse Nord er i dag 
representert i den kollektive redningsledelsen. I tillegg utgjør de øvrige aktørene viktige 
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samarbeidspartnere og kompetansemiljøer innenfor samfunnssikkerhet, beredskap, søk og 
redning. 
 
Salten Regionråd mener det er svært viktig å styrke Hovedredningssentralen Nord-Norge. 
Med sitt betydelige ansvarsområde er det viktig å styrke sentralen, særlig mht. kompetanse-
utvikling- og koordinering.  
 
Salten Regionråd anbefaler derfor at funksjonen som redningsdirektør lokaliseres til Hoved-
redningssentralen Nord-Norge. 
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Fordeling ansvarsområder HRS NN og Sør. 


	Enstemmig vedtak:

