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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 20.  september 2013  

 

Sak: SR-sak 37/13b Uttalelse vedrørende lokalisering av Redningsdirektør 
  

 Enstemmig vedtak: 

Redningsdirektøren bør lokaliseres til Hovedredningssentralen Nord-Norge 

Regjeringen besluttet i statsråd, 13.9.2013, å styrke samordningen av redningstjenesten 
gjennom en ny instruks. Hovedredningssentralens to operasjonssentraler i Bodø og på Sola 
videreføres, men slås sammen til én organisatorisk enhet ledet av en redningsdirektør. Sal-
ten Regionråd mener at redningsdirektøren må lokaliseres til Hovedredningssentralen Nord-
Norge.  

Salten Regionråd mener at etableringen av en redningsdirektør er god mulighet til å styrke 
hovedredningssentralens evne til samvirke og koordinering mellom viktige rednings- og be-
redskapsaktører. Regionrådet vurderer at dette vil kunne bidra til økt kapasitet for kompetan-
seutvikling, øving, analysekapasitet og formidling.  
  
Regionrådet mener det er spesielt viktig å styrke Hovedredningssentralen Nord-Norges rolle 
med hensyn til kompetanse og koordinering.  

HRS Nord-Norge har en sentral rolle med sin plassering i nordområdene. Det forventes stor 
aktivitetsøkning i nordområdene, i det vesentlige vil dette skje i de store havområdene som 
hovedredningssentralen har ansvar for. Dette gjelder både med hensyn til olje- og gassutvin-
ning; fiskeri og marin virksomhet; økt turisme og reiseliv og en generell økning innenfor 
transport. Dette gjør seg også i økende grad gjeldende i havområder som tidligere har vært 
utilgjengelige på grunn av isbelagt farvann. 
  
80 % av Norges ansvarsområde innenfor søk og redning ligger under Hovedredningssentra-
len i Nord-Norge. Dette er store områder som er krevende på grunn av klimatiske forhold, 
lysforhold, store avstander, vanskelig kommunikasjonsforhold og begrenset infrastruktur. 
Dette gir særlige utfordringer med hensyn til beredskap, søk og redning. Dette krever betyde-
lig samarbeid sivilt-militært og mellom landene.  
 
Norge har et særskilt ansvar for disse områdene. Samarbeid med Island, Grønland, Russ-
land, Sverige og Finland i nord, følges opp av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Det 
samme gjelder samarbeid med Forsvaret gjennom Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bo-
dø. 

I nordområdene vil også forsvarets rolle være mye viktigere i årene fremover. En redningsdi-
rektør sittende i samme by som forsvarets operative ledelse er etter regionrådets mening å 
anse som en forutsetning for å kunne skape best mulig samvirke og utvikling 
av Hovedredningssentralen fremover. Ved redningsaksjoner i Barentshavet og videre nord-
over vil HRS være helt avhengig av forsvarets ressurser. I dag er nærheten til Forsvarets 
Operative Hovedkvarter viktig, da alle forespørsler om bistand fra Forsvaret går via FOH. 
 
Bodø er sikkerhets- og beredskapshovedstaden i nord og vertskap for en rekke nasjonale og 
regionale funksjoner innenfor sikkerhet og beredskap.  
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Eksempelvis er Bodø vertskap for 330 skvadron (redningshelikoptre), Salten politidistrikt, 
Avinor kontrollsentral (ATCC), Bodø radio, ledelsen for Helse Nord, Nordlandssykehuset og 
Luftambulansetjenesten, Salten Brann IKS, Fylkesmann i Nordland, Statens vegvesen region 
nord, Universitetet i Nordland, Politihøgskolen avdeling i Bodø.  

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 sam-
arbeidspartnere og kompetansemiljøer innenfor samfunnssikkerhet, beredskap, søk og red-
ning. 

Hovedredningssentralen Nord-Norge har et tett samspill med de øvrige beredskaps- og red-
ningsaktørene i Bodø, Nordland og landsdelen for øvrig. 
 
Regionrådet vil avslutningsvis påpeke at Nordområdeutvalgets sluttrapport peker på de store 
utfordringene som ligger i søk og redningsaksjoner i nordområdene. Risikoen i sørlige lands-
deler er relativt godt kjent.  

Fremtidige utfordringene i nord vil sette Hovedredningssentralen på helt nye prøver og det er 
derfor viktig at kompetanseutvikling og analysekapasiteten blir lagt nordover, nært de områ-
dene den skal betjene, og hvor det finner sted en stadig økning innenfor industriell og men-
neskelig aktivitet.  

Salten Regionråd mener på bakgrunn av dette at redningsdirektøren må lokaliseres til 
Hovedredningssentralen Nord-Norge.    

 

 

 

 

 

 

 
 

  


