Nasjonalt Redningsfaglig Råd
Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo
Deltakere:
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum; Odd Kulø, Ole Gladsø
Hovedredningssentralen; Stein Solberg (SN), Cecilie Øversveen og Bente Johanssen (NN)
DSB, avdeling for Nød - beredskapskommunikasjon (NBK); Lars-Otto Laukvik
Politidirektoratet; Ole Petter Parnemann
Sivilforsvaret; Jørn Atle Moholdt
Forsvarets operative hovedkvarter; Arne Martin Jonassen
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon; Bjørn Egil Jacobsen
Helsedirektoratet; Olav Østbø og Ole Edward Nordhelle
Den Norske Turistforening; Anne Mari Planke
Redningsselskapet; Bjørn Ivar Evjen
Justis og beredskapsdepartementet; Per Olaf Torkildsen, Mette S Seyersted, Ole Hafnor, Elisabeth Hammer
Sæten
NRR; Bente Asphaug
Fravær: DSB, NHO reiseliv, Norsk Brannbefals Landsforbund, Luftbambulasnetjenesten, 330 skvadronen,
Natur dir. og Avinor
Møteleder; Stein Solberg/HRS
1. Godkjenning av agenda, innkalling og referat fra sist møte
Referat fra sist møte, 17 og 18 februar 2016, oppfølgingspunkter og agenda for dagen ble gjennomgått.
2. Informasjon og beslutning fra justis dep
Per Olaf Torkildsen ønsket rådet velkommen og orienterte om ulike prosjekter og arbeid som pågår.
Rapport fra arbeidsgruppen for oppfølging av Mulighetsstudien er levert og ligger til behandling hos (?)
Rapporten er tilgjengelig her; http://hobbiten.net/Filer/Mulighetsstudie/Samvirkekompetansegruppen%20%20Avlevert.pdf.
Rapport og anbefaling på hvordan en fremtidig nasjonal redningskonferanse bør være, er overlevert justis.
Fjorårets konferanse ble et vellykket arrangement og innhold var bra. Større deltagelse fra de frivillige og
forsvaret var savnet.
Nødnett er nå over i en driftsfase og ble fra 1. Mars underlagt DSB, avdeling for Nød – og
beredskapskommunikasjon (NBK).
Konseptutredning Sivilforsvar er på høring. Høringsfristen er 9 juni. Her ble det oppfordret til å benytte
anledningen til å komme med en uttalelse.
Stortingsmelding 10 om Samfunnssikkerhet kom 9 desember i fjor. Meldingen finner du her;
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20162017/id2523238/ . Her er redningstjenesten
grundig presentert. Regjeringen har også anmodet NRR om å utrede de frivillige rednings- og
beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn i lys av de utfordringer som er, slik at det kan fremmes
forslag til tiltak overfor Justis og beredskapsdepartementet. NRR anmodet FORF om å lede dette arbeidet
samt involvere og rapportere til NRR. FORF ville ta dette opp på førstkommende styremøte og gi en
tilbakemelding.
DSB har utarbeidet en rapport om mulig bruk av Sivilforsvaret på Svalbard. Denne ligger til vurdering i
justisdepartementet.

Ny Redningshåndbok «Norsk Redningstjeneste Del-1» skal utarbeides. Mandat er utarbeidet og invitasjon til
deltagelse i arbeidsgruppen er sendt. Håndboken skal primært beskrive overordnet nivå, i tillegg til at det skal
utarbeides en felles begrepskatalog for redningstjensten. Språkrådet vil delta i arbeidet.
3. SAR organisering og administrasjon
Orientering fra HRS v/ Stein Solberg
Det ble tatt en gjennomgang av registrert aktivitet for i 2016.
Hordaland har flest hendelser og Sogn og Fjordane kommer som nummer to. Når disse blir slått sammen til et
stort politidistrikt (LRS) vil de sannsynligvis bli den LRS med flest hendelser og innenfor alle kategorier.
Cecilie Øversveen orienterte om at HRS nå i overgangsfasen med etablering av nye LRS (politidistrikt) ikke
utfører tilsyn, men gjennomfører erfaringsmøter med de distriktene som skal slås sammen. Dette har vært
vellykket og HRS vil fortsette med disse erfaringsmøtene fremover til nye LRS er på plass.
Arbeidet med ny mønsterplan for LRS er i gang. Representanter fra Nødetatene og FORF deltar i dette
arbeidet.
4. Redningstjenesten, planverk, manualer og andre relaterte dokumenter
4.3. Planverk, Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested v/ Olav Østby
Østby hadde en gjennomgang av bakgrunn for veilederen og det arbeidet som er gjort i forbindelse med
utarbeidelsen av Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested. Den skal sikre at
innsatspersonell fra alle nødetatene har en felles forståelse av hvordan effektiv helseinnsats kan bidra til å
redde liv og begrense skade. Veilederen skal også danne grunnlag for opplæring og øving, internt og i
samarbeide med de ulike nødetatene og andre redningsressurser.
For mer info; sevedlagt presentasjon.
Link til veilederen;
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1258/Nasjonal%20veileder%20helsetjenestens
%20organisering%20på%20skadested%20IS%202536.pdf
4.3 Planverk, Informasjon om konseptutrednings sivilforsvaret v/ Jørn Atle Moholdt
Sivilforsvaret er mer etterspurt enn tidligere, men har ikke blitt utfordret i langvarige krevende hendelser.
Mannskapene har fått ny uniform og det er tilført noe nytt materiell for å bedre evnen til å håndtere store
hendelser (MFE) de siste årene. Dagens rammer for Sivilforsvaret er utilstrekkelige, samtidig som
utfordringsbildet er endret. Sivilforsvaret må gis rammer som muliggjør en effektiv sivilbeskyttelse og
forsterkningsrolle. Oppgaver, organisering, materiell og kompetanse må tilpasses et endret og mer krevende
utfordringsbilde.
For mer info, se vedlagt presentasjon.
Konseptutredning Sivilforsvar er nå på høring og det oppfordres til å benytte anledningen til å komme med en
uttalelse. Høringsfristen er 9 juni.
Link til høring finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--konseptutredningsivilforsvaret/id2523380/
Konseptutredning Sivilforsvar finner du her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/risiko-sarbarhetog-beredskap/pdf-er/dsb_konseptutredning-sivilforsvaret_2016_sideoppslag_pdf_web.pdf

6. SAR kommunikasjon
Status Nødnett v/ DSB, avdeling for Nød – og beredskapskommunikasjon (NBK); Lars Otto Laukvik
Fra 1. Mars 2017 ble DNK en enhet under DSB, avdeling for Nød – og beredskapskommunikasjon (NBK).
Det er åpnet for tjenestesamvirke mellom Norge og Sverige, og Nødnett kan brukes over landegrensene. Det
er også startet å legge til rette for tilsvarende arbeidet mot Finland og deres Nødnett.
Det jobbes med nytt sambandsreglemenet og hvordan de nye talegruppene skal være. Reprogrammering av
alle ressurser og 52000 terminaler skal gjennomføres.
Andre prosjekter det jobbes med er; befolkningsvarsling, nødtekst/sms varsling, TIFFANY (forenkling av
kontrollromsløsning), Kraft/ Kraft2 (Kraftforsyningen) og samvirke (Flere brukere i Nødnett).
For mer info, se vedlagt presentasjon.
7. SAR ressurser.
Status fra den enkelte NRR organisasjon.
DSB, avdeling for Nød – og beredskapskommunikasjon (NBK); Lars Otto Laukvik
Se punkt 6.

Politidirektoratet; Ole Petter Parnemann
Den nye politireformen har stort fokus i samfunnsdebatten, internt har de fokus på endring av drift og
endringer av ulike reformer. Det er utfordrende og endringene er kostbare. Politireformen begynner å bli en
virkelighet og de nye distriktene begynner å bli operative. Noen av de nye operasjonssentralene får helt nye
struktur. POD skal være en pådriver for utviklingen og etablering av nye LRS (Lokale Redningssentraler).
Politiet har en viktig rolle i utviklingen av redningstjenesten, men sliter litt i konkurransen med alle de andre
pågående prosjektene i etaten.
Når det gjelder opprettelse av de lokale beredskapsrådene, har de fått «ventesignal» fra
Justisdepartementet.
I forhold til kystberedskap har antall oppdrag hvor politibåtene har vært involvert blitt halvert det siste året.
POD ønsker at politiet blir en mer aktiv deltager i forhold til involvering og bruk av «Felles Ressurs Register
(FRR)».

Helsedirektoratet; Olav Østebø/ Ole Edward Nordhelle
Se punkt 4.3 og vedlagt presentasjon.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon; Bjørn Egil Jacobsen
Etterlyser mer samarbeid, møter og beredskapsplanlegging mellom hendelser.
I 2016 ble det gjennomført en større øvelse på Herøya, Øvelse Omega.
Scenarioet var en uønsket hendelse på Herøya industripark. Mål med øvelsen var å styrke samvirke mellom
industri, kommune og nødetater og for å synliggjøre forbedringspunkter. Evaluering av øvelsen er ikke ferdig.

Forsvarets operative hovedkvarter; Arne Martin Jonassen
Det ble orientert kort om Forsvarets militærhelikoptre NH 90.
I 2016 ble det vedtatt at Sjøheimevernet skal avvikles innen 2020. Arbeidet med dette er i full gang og
Sjøheimevernet er ikke lenger en ressurs.
Forsvaret vil fortsatt være en ressurs for søk og redning.

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum; Odd Kulø, Ole Gladsø
FORF seminaret er den største samlingen for frivillige i redningstjenesten i Norge og fra 2017 vil FORF
gjennomføre seminaret i forbindelse med det som i fremtiden kan bli «redningsuka», i uke 39. Dette er et
ledd i å forsøke å samle flere konferanser til en stor nasjonal redningskonferanse som kan strekke seg over
flere dager med forskjellig faginnhold. (Ref. tidligere NRR forslag).
FORF har nå representanter både i LRS og i redningsledelsen ved HRS.
Det jobbes med endringer i LRS representantens instruks og hvordan de skal tilpasse oppgaven i forhold til
nye politidistrikt.
FORF etterlyser en invitasjon fra DSB/NBK til deltagelse når det gjelder utarbeidelse av nytt
sambandsreglemente, også nivå 1.
Andre ting det jobbes med er bla; fri fra arbeidsgiver under aksjoner og forsikring av frivillige under
helseoppdrag.

Sivilforsvaret; Jørn Atle Moholdt
De har opprettet 6 mobile forsterkningsenheter Tromsø, Trondheim, i Oppland og Bergen. Neste blir
Kristiansand og Bodø forventet ved årsskifte.
FRR er tatt i bruk og de ser nå på detaljeringsgraden i informasjonen.
Se ellers punkt 4.3. og vedlagt presentasjon.

Den Norske Turistforening; Anne Mari Planke
Når det gjelder ulykkesforebyggende arbeid har de et samarbeid om de nye fjellvettreglene med Røde Kors. I
tillegg har de noe som heter Karsten og Petra på tur. Her kan barn fra 3 år og oppover lære fjellvettreglene.
Fjellvettreglene og huskeregler for hvordan det er å være på tur, vil bli å finne på Kvikklunsjpakkene.
De har også et prosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge om de nasjonale turstiene og sikkerhet på tur i
Norge.

Redningsselskapet; Bjørn Ivar Evjen
Etter ulykken med RS Bill har det blitt gjennomført samling for de frivillige og kurs for å kunne kjøre båt i høy
hastighet. Rutiner for alle operasjoner er gjennomgått etter rapporten fra DNV ble overlevert. Denne
rapporten vil gjøres tilgjengelig for NRR.

De hadde også i høst en større hendelse hvor RS Ægir gikk rundt. Det gikk bra med alle som var om bord.
Det er nå fire båter utstyrt med droner, et prosjekt som har gått over en to- års periode. Det burde blitt
utarbeidet en prosedyrehåndbok og RS foreslår at FORF burde få i oppdrag å lage en slik i samarbeid med de
andre frivillige organisasjonene.
Andre ting det jobbes med er; det bygges nytt RS tun i Horten, ny båt til Bergen i tillegg til en i Staff klassen og
en i Ulstein klassen.
Oppsummering og oppfølgingspunkter:
• Følge opp og samordne bruk av droner, evt nedsette en arbeids-/korrespondansegruppe på dette
• Barents Watch, NRR ønsker en gjennomgang av ressursregisteret (FRR) på neste møte.
• Presentasjon av samarbeidet mellom Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Sivilforsvar og
Nødetatene i Buskerud.
• Presentasjon av ”Håndbok i øvelsesplanlegging 2014”
• Anmode om presentasjon fra «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillige sektor», på det
arbeidet de har gjennomført for JD. Samt rapporten om «Frivillighet» Tora Aasland/Geir Sverre Braut
• Status rapport «Nasjonal håndbok for redningstjenesten Del-I» (NHFR Del-I)
• Ny ”What if” rapport.
Neste møte er satt til: 8 og 9 juni.

Oslo 22.mars 2017
Bente Asphaug

