
JUSTITSMINISTERIET 

 Den 28. maj 2003

Ved brev af 27. januar 2003 har Statsrevisoratet anmodet om en redegørelse for de

foranstaltninger og overvejelser, som Statsrevisorernes Beretning nr. 5/2002 til Folketinget

om søredningstjenestens effektivitet har givet anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om

revisionen af statens regnskaber m.m.

Justitsministeriet har gennemgået beretningen og har samtidig indhentet en udtalelse fra

henholdsvis Rigspolitichefen og Foreningen af Politimestre i Danmark. Kopi af Rigspolitichefens

udtalelse af 29. april 2003 og Politimesterforeningens udtalelse af 15. april 2003 vedlægges til

orientering.

For så vidt angår Justitsministeriets område peger beretningen i beskrivelsen af særlige

problemområder på alarmeringen af Søværnets Operative Kommando ved mulige ulykker til søs

og på den maritime katastrofeplanlægning.

Det fremgår af Rigspolitichefens udtalelse, at Rigspolitichefen på et møde den 26. marts 2003

drøftede beretningens punkt 7, 8 og 9 om alarmering af Søværnets Operative Kommando samt

beretningens punkt 12, 13 og 14 om maritim katastrofeplanlægning med Forsvarskommandoen og

Søværnets Operative Kommando.

For så vidt angår beretningens punkt 7, 8 og 9 har Rigspolitichefen oplyst, at Rigspolitichefen ved

rundskrivelse af 29. april 2003 har orienteret samtlige politimestre om alarmeringsproceduren ved

søredningsoperationer og herunder bl.a. understreget vigtigheden af, at man hurtigst muligt

underretter Søværnets Operative Kommando ved alle henvendelser til politiet om mulige ulykker til

søs. Kopi af Rigspolitichefens rundskrivelse vedlægges til orientering.

Politimesterforeningen har oplyst, at Politimesterforeningen sammen med Rigspolitichefen vil

medvirke til, at den aftalte praksis vedrørende alarmering gennemføres i samtlige landets

politikredse.

For så vidt angår beretningens punkt 12, 13 og 14 om maritim katastrofeplanlægning har

Rigspolitichefen anført, at den eksisterende samarbejds- og samvirkestruktur mellem politiet og

Søværnets Operative Kommando synes velegnet som ramme for håndteringen af store og

omfattende ulykker og katastrofer til søs. Strukturen har således dannet grundlag for arbejdet med

udarbejdelsen af en plan for håndtering af akutte uheld med olie og kemikalier på havet og i

kystnære områder i politiregion V, der blev igangsat som opfølgning på olieforureningen i

Grønsund i marts 2001. Rigspolitichefen har i sin udtalelse oplyst, at planen forventes udarbejdet i

maj 2003, hvorefter der er enighed mellem Rigspolitichefen, Forsvarskommandoen, Søværnets

Operative Kommando og Beredskabsstyrelsen om, at planen kan fungere som

modelberedskabsplan for de øvrige politiregioner. Herudover er det Rigspolitichefens umiddelbare

vurdering, at der ikke ses at være behov for at fastlægge særlige procedurer for håndtering af

maritime katastrofer.

Rigspolitichefen anfører endvidere, at beredskabet efter Rigspolitichefens vurdering mest

hensigtsmæssigt styrkes gennem en forøget øvelsesvirksomhed.

Med henblik på at tilvejebringe et mere systematisk grundlag for afvikling og evaluering af øvelser

har Rigspolitichefen aftalt med Forsvarskommandoen og Søværnets Operative Kommando, at der



i et samarbejde mellem Søværnets Operative Kommando, Rigspolitiet og politiregionerne inden

udgangen af 2003 udarbejdes et øvelseskatalog samt et evalueringssystem med henblik på

anvendelse i situationer, hvor der viser sig mulighed for at øve på et såkaldt objektskib. En sådan

øvelse kan bl.a. finde sted i situationer, hvor en færge er på vej til eller fra et værft med henblik på

reparation m.v. Endvidere har Rigspolitichefen aftalt med Forsvarskommandoen og Søværnets

Operative Kommando at intensivere samarbejdet i forbindelse med procedure- og

kommunikationsøvelser på grundlag af forskellige scenarier, således at bl.a. kommunikation og

koordination af indsatsen mellem deltagere til søs og på land kan øves. Det planlægges at afvikle

øvelser hvert andet eller tredje år på skift i de 7 politiregioner. Den første øvelse vil blive søgt

afholdt omkring årsskiftet 2003/2004.

Justitsministeriet har taget beretningen til efterretning og kan for så vidt angår de foranstaltninger

og overvejelser, som beretningen giver anledning til, henholde sig til Rigspolitichefens og

Politimesterforeningens udtalelser.

Justitsministeriet har ikke i øvrigt bemærkninger til beretningen.

Justitsministeriet har sendt et eksemplar af nærværende redegørelse til rigsrevisor.
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