Nasjonalt Redningsfaglig Råd
Møtereferat fra møte 29 og 30 januar, Oslo
Deltakere:
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum; Odd Kulø, Kenneth Guldbransøy og Erlend Aarsæther (dag
en til 14:00)
Hovedredningssentralen; Stein Solberg (SN) og Cecilie Øversveen (SN)
DSB, avdeling for Nød - beredskapskommunikasjon (NBK); Lars-Otto Laukvik
Politidirektoratet; Elisabeth Rise (dag 1 til 14:30) og Ole Petter Parnemann
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon; Bjørn Egil Jacobsen
Helsedirektoratet; Ole Edward Nordhelle og Olav Østebø
Norsk Brannbefals Landsforbund; Geir Thorsen
Den Norske Turistforening; Anne-Mari Planke (dag 2)
Forsvarets Operative Hovedkvarter; Svein Georg Gabrielsen
Sivilforsvaret; Lars E Sørsdal
Redningsselskapet; Stig Fredriksen (fra kl. 12:00)
Justis og beredskapsdepartementet; Per Olaf Torkildsen, Mette S Seyersted, Ole Hafnor, Elisabeth Hammer
Sæten
NRR; Bente Asphaug og Jon Halvorsen
Fravær: DNT, Avinor, 330 skv, Miljø dir, Luftambulansetjenesten, HRS NN
Møteleder; Stein Solberg/HRS
1. Godkjenning av agenda, innkalling og referat fra sist møte
Referat fra sist møte, 8 og 9 juni 2017, oppfølgingspunkter og agenda for dagen ble gjennomgått.
Det ble gjennomført en presentasjonsrunde av medlemmene.
Oppfølgningspunkter fra sist møte;
•

Det ble diskutert hvordan vi best kan følge opp og samordne bruk av droner. Det er ønske om at
NRR oppretter et forum, slik at vi får samlet kompetanse og oversikt over tilgjengelige droner for
regningstjenesten. Samferdselsdepartementet utarbeider en drone strategi og rådet avventer videre
behandling av saken til den er ferdigstilt.

•

Helsedirektoratet vil komme nærmere tilbake med mer info når det gjelder Håndbok i
øvelsesplanlegging.

•

Statusrapport Nasjonal håndbok for redningstjenesten del en, er hovedpunkt på agenda for dette
møte.

•

FORF har laget et forslag til mandat på «What if II» som er sent Justisdepartementet. Arbeidet med
rapporten vil starte når det endelige mandatet er klart.

•

Lokale redning og beredskapsråd, i regi av POD. Mandat er sendt ut med frist om å få dette på plass i
løpet av 2017. Det er gitt anvisning om at det bør være en til to møter i året og at det rapporteres til
POD. I de største PD har de opprettet flere råd, for å bedre kunne ivareta den lokale forankringen.
Rådene er ikke bare knyttet til redningstjeneste og har derfor plass til flere aktører. Det er fokus på
øving og læring mellom hendelser, men det skal ikke være et operativt organ.
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2. Informasjon og beslutning fra Justisdepartementet
Per Olaf Torkildsen ønsket rådet velkommen og orienterte om ulike prosjekter og arbeid som pågår.
Det ble påpekt hvor viktig dette rådet er for departementet i forhold til det arbeidet de gjør. Han oppfordret
også medlemmene i rådet om å prioritere dette fora.
Justisdepartementet er under omorganisering. Politiavdelingen er klar med ny organisering og de har fått en
ny enhet som skal ha ansvar for investeringer bl.a. helikoptrene inngår ikke i enheten, da de går over i en
driftsfase.
Rundskriv for refusjon av utgifter er ferdig og blir sendt ut i løpet av uken. Det blir oppjustering av satser,
droner er beskrevet og det blir lettere å få dekt tapt arbeidsfortjeneste. Forslag til mandat for «What if II» er
mottatt fra FORF og det bearbeides i disse dager. Endelig mandat vil innen kort tid bli sendt til FORF.
Departementet beklaget at de har begrensede midler til å bidra inn til redningskonferansen 2018. Summen
og behovet er også for lite til at det legges i tildelingsbrevet. Redningsuka har blitt en fin arena og det er viktig
å beholde redningskonferansen, og et godt utgangspunkt til å jobbe videre mot en stor nasjonal
redningskonferanse. NRR gav tydelig tilbakemelding på at de ikke var fornøyd med at Departementet ikke kan
bidra økonomisk til gjennomføringen av konferansen. Rådet ba de innstendig på at Departementet må
prioritere redningskonferansen og finne den nødvendige finansieringen til gjennomføring av den fremover.
FORF har tatt initiativ til at forsikringsordningen departementet har etablert for frivillige i redningstjenesten
også må gjelde for frivillige på helseoppdrag. Sammen med Helse - og omsorgsdepartementet har det nå
kommet i orden og ny forsikringsordningen vil gjelde fra 1. februar i år.
Det er ikke kommet en endelig avklaring i forhold til Nødnett og MVA mot de frivillige, men de jobber med
det internt for å løse saken og finne en varig løsning.
HRS NN skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet har fått 34 millioner
kroner av EU.
Det er sendt ut nye retningslinjer for politiets bruk av redningshelikoptre. Det er bl.a. fastsatt prosedyrer og
kriterier for anmodning om bruk.
Kystradio tilleggsavtale reduserer fra 5 til 2 (kystradio sør og nord)
Telenor har lagt ned tre Kystradiostasjoner, Tjøme, Florø og Vardø. Fra 1.januar 2018 er de kun lokalisert i
Bodø og på Sola, samlokalisert med HRS ´ene. Avtalen og tjenesten Justis har med Telenor i forbindelse med
Kystradiotjenesten endres ikke.

3. SAR organisering og administrasjon
Orientering fra HRS v/ Stein Solberg
Solberg hadde en kort gjennomgang av arbeidet som er gjort i forhold til håndbok for redningstjenesten nivå 1.
Solberg leder arbeidet og Jon Halvorsen er leid inn som sekretær og pådriver i arbeidet. Ellers består gruppen
av Willy Skogstad (H.dir.), Ole Petter Parnemann (POD), Marianne Åsgård (Språkrådet), Lars Egil Sørsdal
(Sivilforsvaret), Andreas Urdal (DSB) og Yngvi Freyr Eggertsson (FORF).

4. Redningstjenesten, planverk, manualer og andre relaterte dokumenter
4.4 Annet
- Prosjekt” Den Norsk Redningstjenesten Nivå 1”
Jon Halvorsen, som har vært sekretær i arbeidsgruppen, hadde en gjennomgang av det arbeidet og
endringene som er gjort.
Det skal være en overordnet håndbok for redningstjenesten på et strategisk nivå, og skal være førende for
hvordan direktoratene beskriver sin rolle i redningstjenesten. Den skal omhandle hva redningstjenesten er og
konvensjonene som er berørt. Den skal også ha en felles begrepskatalog for redningstjenesten. Henvisninger
til prosedyrer som allerede er der og anbefalinger i forhold til opplæring
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Håndboken er delt inn i følgende kapitler:
1. Innledende del
2. Redningstjenesten
3. Nærmere om organisering og ledelse av redningsaksjoner
4. Ulike redningstilfeller, tilpasninger i organisasjonen
5. Redningstjenestens Planverk
6. Ressurser og kapasiteter
7. Fasene i et redningsoppdrag
8. Mottak av alarm, varsling og mobilisering av redningsressurser
9. Felles situasjonsforståelse
10. Sikkerhet og risikovurdering
11. Organisering i innsatsområdet
12. Samband i redningstjenesten
13. Kommunikasjon gjennom media ved redningsaksjoner, alvorlige hendelser og katastrofer
14. Støtteverktøy (Nødnett, SAR rapporter, FRR, ulike kartløsninger, beslutningsstøtteverktøy)
15. Videreutvikling av redningstjenesten
16. Begreper
17. Henvisninger
I dette møte skal NRR komme med innspill og anbefalinger. Dette vil bli presentert for Redningsledelsen 5
mars.
Håndboken vil også samstemmes med «Veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten» før de begge
ferdigstilles og sendes ut. I mandatet står det at NRR er høringsinstans, så den vil ikke bli sendt ut på en
omfattenede høringsrunde.

6. SAR kommunikasjon
Status Nødnett v/ DSB, avdeling for Nød – og beredskapskommunikasjon (NBK); Lars Otto Laukvik
Det er åpnet for tjenestesamvirke mellom Norge og Sverige, og Nødnett kan brukes over landegrensene. Det
jobbes med tilsvarende løsning mot Finland og deres Nødnett.
Seminar om neste generasjon sitt nødnett. Fremtidens nødnett skal gå i det kommersielle Nødnettet.
Prosjekter;
Etter møter med alle kommuner og alle fylkesmenn er på vei inn i nødnett, mws få unntak. I tillegg kommer
NSB, Industrivernet og en god del kommuner
Andre pågående prosjekter er befolkningsvarsling, nød tekst/SMS varsling, TIFFANY (forenkling av
kontrollroms løsning), Kraft/ Kraft2 (Kraftforsyningen) og samvirke (Flere brukere i Nødnett).
Det er også kommet nye kontrollromløsninger og det er ikke lenger bare nødetatene som bruker sporing. Her
er Røde Kors og Norsk Radio Relæ Liga inne i en pilot.
55 200 terminaler er i bruk og det varierer mellom 1,2 og 1,5 mil samtaler i måneden.
Nytt sambandsreglemenet og plan for hvordan de nye talegruppene skal være er klart og sendt ut.
I tillegg jobbes det med spørsmål i forhold til behov for nye terminaler, økonomi og MVA problematikken.
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7. SAR ressurser.
Status fra den enkelte NRR organisasjon.
DSB, avdeling for Nød – og beredskapskommunikasjon (NBK); Lars Otto Laukvik
Se punkt 6.
Norsk Brannbefals Landsforbund; Geir Thorsen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag av Justis- og
beredskapsdepartementet å utarbeide forslag til revidert forskrift for organisering og dimensjonering av
brann- og redningsvesenet. Dimensjoneringsforskriften kommer til å stille strengere krav profesjonalitet bl.a.
Denne ligger nå til behandling i Justisdepartementet.
DSB har opprettet et nasjonalt brannfaglig råd, 25 brannsjefer og 12 faste representanter som følger de nye
politidistriktene, disse er også representert i LRS.
De ønsker at ny håndbok for redningstjenesten skal ut på bred høring.

Politidirektoratet; Ole Petter Parnemann
De har inngått samarbeidsavtale med Redningsselskapet. Mot en årlig sum kan politiet benytte seg av
selskapets redningsskøyter i politioppdrag.
Sjøfartdirektoratet ønsket å innføre regler for sertifikatplikt for alle frivillige - og yrkesorganisasjoner. Blir
dette gjennomført vil det få store konsekvenser for kystberedskapen og flere aktører har gått sammen for å
finne gode løsning opp mot Sjøfartsdirektoratet.

Helsedirektoratet; Olav Østebø/ Ole Edward Nordhelle
Fokus på omorganisering og flytting. Ny avdeling «Legevakt og Akuttmedisin» i divisjon «Kvalitet og forløp» vil
fra 1.mars flytte til Storo i Oslo.
De deltar i flere arbeidsgrupper; Håndbok for redningstjenesten, Felles sambandsreglement, Pilotprosjekt for
tjenesten “Bruk I Sverige” (ISI). De arbeider også med nasjonal prosedyre for trippelvarsling og revisjon av
Nivå 2 veileder Helse.
For mer info og presentasjon, gå inn her;
Østebø orienterte om Nasjonal helseøvelse 2018. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å planlegge og
gjennomføre LIVE øvelsen. De har også ansvar for evaluering og oppfølging av øvelsen. Dette er i
sammenheng med den store Nato øvelsen Trident Juncture 2018.
For mer info og presentasjon, gå inn her;
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon; Bjørn Egil Jacobsen
De jobber med, og er i dialog for å komme inn i de lokale beredskapsrådene. De opplever godt samarbeid
lokalt, men ønsker enda bedre dialog med de andre beredskapsaktørene.
Det er stor gevinst å definere egen risiko og kartlegge denne, slik at en kan tilpasse en målrettet beredskap.
Storulykkeforskriften sier at sikkerhetsrapportpliktige virksomheter skal ha tilsyn hvert år, og meldepliktige
virksomheter hvert tredje år.
Forsvarets operative hovedkvarter; Svein Georg Gabrielsen
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en
mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og på Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen. Det vil
være rundt 35 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer som vil delta på øvelsen. Det er fylkene Trøndelag,
Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt. Gabrielsen vil ha en presentasjon av
denne øvelsen på neste møte.

4

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum; Odd Kulø, Ole Gladsø
Har jobbet med refusjonsskrivet sammen med justis. Det blir enklere å få refundert tapt arbeidsfortjeneste
bl.a. noe de er svært fornøyd med. FORF har ikke fått en endelig avklaring på at MVA og Nødnett er løst, men
regner med at dette jobbes med i departementet. FORF har også faste møter med bl.a. Justisdepartementet,
Helsedirektoratet og Sivilforsvaret, men etterlyser møter med POD.

Sivilforsvaret; Lars E Sørsdal
De har i 2017 hatt 202 oppdrag. Mesteparten er bistand og søk etter savnet, sammen med de frivillige. De har
også bistått politiet i kriminalsaker. De har fått en mobil forsterkningsenhet i Bodø. Dette er den siste, i tillegg
har de forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland og Kristiansand.
Ellers deltar de i arbeidet med ny mønsterplan og revisjon av redningshåndboka.

Redningsselskapet; Stig Fredriksen
I 2017 berget de 35 liv, assisterte 21 personer og 105 fartøy ble berget. De har nå 93 000 medlemmer.
I 2018 skal de utarbeide en flåteplan frem til 2025. Det er satt ned en egen prosjektgruppe som skal se på
hvilke behov som er. Det åpnes ny stasjon i Mehavn og Redningsselskapet vil satse i nordområdene. Det er
også åpnet et kurs og kompetanse senter i Horten og NRR ble invitert til å avholde neste møte der.

HRS; Stein Solberg (SN) og Cecilie Øversveen (SN)
Statistikk for 2017 ble lagt frem.
For mer info og presentasjon, gå inn her;
Tilsynsgruppa ved HRS har gjennomført erfaringsmøter med alle kommende nye LRS, et arbeid for å se på
arbeidsprosessen fra gamle LRS over til nye LRS. Mye bra arbeid som er gjort i flere LRS, noen LRS har hengt
litt etter og får en større jobb for å hente dette inn igjen. Dette går spesielt på planverk og organisering av
nye medlemmer i lokal redningsledelse, og utkallingsprosedyre for FORF.
HRS starter opp med ny tilsynsrunde. Først ut er LRS Agder med tilsyn i uke 6 og LRS Finnmark har tilsyn i uke
12. Flere redningsledere er i tillegg til full turnus engasjert opp mot ulike prosjekter; som FRR – Felles Ressurs
Register, Barents Watch, Øvelser nasjonale og internasjonale, Nasjonal veileder for planverk i
redningstjenesten, Håndbok Nivå 1, Sambandsdirektivet for Nødnett m.m.
Venter på at nytt Sambandsdirektiv skal komme ut da det har endringer som vil virke inn på
redningstjenesten, som SAR-varsling (Nødetatene+ HRS) og nytt oppsett av SAR talegrupper. For alle
redningshendelser skal kommunikasjonen gå i SAR talegruppe. HRS har allerede startet innkjøring av dette og
har bare positive erfaringer så langt.
Redningshelikopter Florø som driftes av CHC har fastmontert Tetra, noe som fungerer godt. 330 skv sine Sea
King (SK) vil også i løpet av 2018 få dette. Flere maskiner har det allerede og det merkes stor bedring i
kommunikasjonen mellom HRS og SK.
Snøskred sesongen er godt i gang. HRS ser på mulighet for en mer felles utalarmeringsprosedyre nasjonalt for
snøskredgruppene/- ressursene. Etter sammenslåing av flere LRS har noen LRS nå forskjellig prosedyre for de
ulike skredgruppene innen sitt distrikt.
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Eventuelt
Det ble diskutert hvorfor POD ikke er en del av redningsledelsen og NRR bør her komme med råd i forhold til
hvordan dette kan løses.
Oppsummering og oppfølgingspunkter:
• Følge opp og samordne bruk av droner, evt nedsette en arbeids-/korrespondansegruppe på dette.
Drone strategi fra samferdsel vil legger føringer.
• Presentasjon av” Håndbok i øvelsesplanlegging 2014”
• Status rapport «Nasjonal håndbok for redningstjenesten Del-I» (NHFR Del-I)
• ”What if II”
• NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

Neste møte er satt til: 4 og 5 juni

Oslo 30. januar 2018
Bente Asphaug
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