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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet 

 

 

Statsministerens redegørelse af 27. maj 2003 

Forsvarsministerens redegørelse af 23. maj 2003 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 27. maj 2003 

Justitsministerens redegørelse af 28. maj 2003 

Fødevareministerens redegørelse af 15. maj 2003 

Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 12. maj 2003 

 

Søredningstjenestens effektivitet 

 
1. Det fremgår af beretningen, at driften af søredningstjenesten i 2001 samlet set re-

sulterede i en effektiv løsning af opgaverne. Rigsrevisionen anbefalede dog, at de in-

volverede ministerier analyserer mulighederne for at nedbringe reaktionstiden i fase 1. 

En løsning kunne være at samle opgaverne på land hos færre myndigheder. 
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 Det er oplyst i forsvarsministerens redegørelse, at der inden for Forsvarsministeri-

ets ressort i givet tilfælde kunne være tale om at integrere marinedistrikterne i Søvær-

nets Operative Kommando og oprette en samlet sø- og flyveredningstjeneste.  

 Forsvarsministeren anfører endvidere, at en integration alene af søredningsfunk-

tionen i Søværnets Operative Kommando ikke er mulig uden i kritisk grad at berøre 

væsentlige dele af marinedistrikternes samlede opgavekompleks. Eventuelle overve-

jelser herom bør ske i et bredere perspektiv, herunder det kommende forsvarsforlig. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at forsvarsministeren vil overveje mulighederne for 

at samle opgaverne på land hos færre myndigheder, og at sådanne overvejelser even-

tuelt kan indgå i forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig. 

 

2. Det oplyses i beretningen, at ingen af de involverede ministerier har opstillet over-

ordnede mål for søredningstjenestens effektivitet og kun i begrænset omfang delmål 

vedrørende indsats og kapacitet. Det fremgår endvidere, at der ikke eksisterer et sam-

let koncept for uddannelse af personerne i søredningstjenesten, og at der kun i be-

grænset omfang samarbejdes herom. 

 I forsvarsministerens redegørelse anføres det, at ministeren finder det relevant at 

drøfte opstilling af overordnede mål for søredningstjenestens effektivitet samt at drøf-

te opstilling af overordnede uddannelseskrav med de øvrige aktører i søredningstjene-

sten i regi af Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd. 

 Jeg vil fortsat følge bestræbelserne vedrørende opstilling af overordnede effektivi-

tetsmål samt overordnede uddannelseskrav vedrørende søredningstjenesten.  

 

3. Det fremgår af beretningen, at de involverede ministerier bør overveje, i hvilket 

omfang det er muligt at knytte andre statslige fartøjer, fx Farvandsvæsenets inspekti-

onsskibe og lodsbåde, til søredningstjenestens faste beredskab på samme vilkår som 

de øvrige statslige fartøjer. 

 Forsvarsministeren oplyser, at inspektionsskibenes deltagelse i søredningstjenesten 

kan styrkes ved at uddanne navigatørerne til ”lokal områdeleder”, samt ved at inspekti-

onsskibene deltager i årlige søredningsøvelser. Endvidere har Søværnets Operative 

Kommando mulighed for at inddrage lodsbåde gennem lodseriernes døgnbetjening i 

forbindelse med redningsaktioner. En fast tilknytning af lodsbådene med krav om be-
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redskab vil dog kræve en specifik uddannelse af mandskabet samt forøgelse af beman-

dingen, hvilket efter forsvarsministerens opfattelse ikke bør foretages generelt. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at forsvarsministeren overvejer at knytte andre 

statslige fartøjer til søredningstjenestens faste beredskab. 

 

Orientering af Søværnets Operative Kommando 

 
4. Ifølge beretningen er der uoverensstemmelse mellem de skriftlige procedurer for 

orientering af Søværnets Operative Kommando og politiets praksis, idet politiet ved 

en række redningsaktioner enten undlod at orientere Søværnets Operative Komman-

do eller først inddrog Søværnets Operative Kommando senere i forløbet.  

 Hertil anfører justitsministeren, at rigspolitichefen skriftligt 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. Endvidere 

oplyses det, at Politimesterforeningen sammen med rigspolitichefen vil medvirke til, 

at den aftalte praksis vedrørende alarmering gennemføres i samtlige politikredse. 

 Endelig fremgår det af forsvarsministerens redegørelse, at Rigspolitiet, Forsvars-

kommandoen og Søværnets Operative Kommando har etableret en arbejdsgruppe, 

der skal udarbejde fælles retningslinjer for meldeveje og procedurer. Arbejdsgruppen 

forventes at afslutte arbejdet ultimo 2003. 

 Jeg finder ministrenes initiativer tilfredsstillende og vil fortsat følge udviklingen 

heri. 

 

Falcks redningsbåde 

 
5. Det fremgår af beretningen, at Falcks redningsbåde udgør et væsentligt bidrag til 

søredningstjenestens kystnære kapacitet, men at rekvireringen er forbundet med no-

gen usikkerhed, idet der ikke er krav til fx reaktionstiden, udstyret om bord, hvornår 

der er rådighed over båden mv. 

 Forsvarsministeren anfører i sin redegørelse, at en fastere tilknytning af Falcks 

redningsbåde til søredningstjenesten alene kan aftales via det kommunale beredskab. 

Meldinger til Søværnets Operative Kommando om aktuel status af Falcks rådige res-

sourcer vil i givet fald kræve etablering af meldeveje og procedurer, der muliggør, at 
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Falck kan holde Søværnets Operative Kommando løbende opdateret. Emnet forven-

tes indledningsvis drøftet i en arbejdsgruppe med deltagelse af Rigspolitiet, Forsvars-

kommandoen og Søværnets Operative Kommando. 

 Jeg vil følge udviklingen på området. 

 

Maritim katastrofeplanlægning 

 
6. Det er anført i beretningen, at øvelser vedrørende maritime katastrofer gennemfø-

res i mindre omfang, samt at der er behov for at skærpe beredskabet vedrørende ma-

ritime katastrofesituationer, primært gennem øvelser. 

 Forsvarsministeren anfører, at øvelsesvirksomhed vil være et godt udgangspunkt 

for indøvelse af procedurer mellem søredningstjenestens mange myndigheder. I for-

svarsministerens og justitsministerens redegørelser oplyses det, at Forsvarskomman-

doen og Rigspolitiet har aftalt, at der udarbejdes et øvelseskatalog samt et evalue-

ringssystem, som kan anvendes i forbindelse med øvelser vedrørende maritime kata-

strofesituationer. Endvidere har forsvaret og politiet aftalt at undersøge mulighederne 

for at intensivere procedure- og kommunikationssamarbejdet i forbindelse med op-

stilling af forskellige scenarier, så bl.a. indsatsen mellem deltagerne i land og til søs 

øves. Grundlaget for et videre samarbejde forventes at være tilvejebragt ved udgan-

gen af 2003. Justitsministeren oplyser, at det planlægges at afvikle øvelser hvert an-

det eller tredje år på skift i de 7 politiregioner. Den første øvelse vil blive søgt afholdt 

omkring årsskiftet 2003/04. 

 

7. Forsvarsministeren og justitsministeren oplyser, at den eksisterende samarbejds- 

og samvirkestruktur mellem politiet og Søværnets Operative Kommando udgør en 

velegnet ramme ved katastrofer og ulykker til søs. Ministrene oplyser, at strukturen 

har dannet grundlag for udarbejdelse af en plan vedrørende uheld med olie og kemi-

kalier bl.a. i de kystnære områder i politiregion V. Arbejdet blev iværksat som opfølg-

ning på forureningen af Grønsund i marts 2001, og det forventes tilendebragt medio 

2003. Forsvarskommandoen, Søværnets Operative Kommando og Beredskabsstyrel-

sen forudser, at planen kan fungere som ”beredskabsplan” for andre politiregioner. 

 Jeg finder disse initiativer tilfredsstillende og vil følge udviklingen, herunder til-

vejebringelsen af et grundlag for det videre samarbejde om øvelser vedrørende mari-

time katastrofesituationer. 
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Ansvarsfordeling og tværgående opgaver 

 
8. Det fremgår af beretningen, at de involverede ministerier bør afklare, hvem der 

har ressortansvaret for søredningstjenesten og dermed ansvaret for varetagelsen af 

tværgående opgaver. 

 Statsministeren anfører i sin redegørelse, at det ud fra en samlet vurdering er be-

sluttet, at det overordnede ansvar for søredningstjenesten i danske farvande påhviler 

forsvarsministeren. Det oplyses endvidere, at statsministeren har bedt forsvarsmini-

steren inden årets udgang om, sammen med de relevante ministerier, at afklare, hvor-

ledes dette ansvar udmøntes i praksis, og hvorledes de tværgående opgaver løses 

bedst muligt. Statsministeren anfører, at han vil orientere statsrevisorerne om resulta-

terne af dette arbejde. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at spørgsmålet vedrørende ressortansvaret for sø-

redningstjenesten er afklaret. Jeg vil følge resultaterne af udredningsarbejdet vedrø-

rende udmøntningen af ressortansvaret samt løsningen af de tværgående opgaver. 

 

9. Samlet set finder jeg ministrenes redegørelser tilfredsstillende, og jeg vil fortsat 

følge initiativerne til forbedring af søredningstjenestens effektivitet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


