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STATSMINISTERIET 

 Dato: 18. februar 2004

Statsrevisoratet har i skrivelse af 27. januar 2003 anmodet om en redegørelse til

statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 5/2002 om

søredningstjenestens effektivitet giver anledning til.

Jeg svarede Statsrevisorerne den 27. maj 2003. I svaret meddelte jeg, at det ud fra en samlet

vurdering var besluttet, at det overordnede koordinerende ansvar for søredningstjenesten i danske

farvande påhvilede forsvarsministeren. P. gr. a. de særlige forhold, der gør sig gældende på

området, herunder at flere aktører bidrager med både personel og materiel og ikke har

redningsopgaver som primær opgave, havde jeg samtidig med svaret til Statsrevisorerne bedt

forsvarsministeren inden årets udgang om sammen med de relevante ministerier at afklare,

hvorledes dette ansvar udmøntes i praksis og hvorledes de øvrige tværgående opgaver, som

statsrevisorerne peger på, løses bedst muligt. Jeg oplyste tillige, at jeg ville orientere

statsrevisorerne om resultatet af dette udredningsarbejde.

Jeg har nu modtaget forsvarsministerens oplæg (se nedenfor) til en løsning på de rejste

problemstillinger. Af oplæggets resumé fremgår det, "at

Den beskrevne mål- og resultatkravmodel anvendes ved forsvarsministerens fremtidige

evaluering og koordinering af søredningstjenesten.  

De beskrevne mål bruges som udgangspunkt ved fastlæggelse af endelige mål under

hensyntagen til kapacitet og rådighed af de enkelte ressourcer, Termin for fastlæggelse af

endelige mål og resultatkrav er forventeligt den 1. juli 2004.  

Justering af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation, opdatering af SAR-håndbogen,

Forsvarsministeriets repræsentation i IMO samt Forsvarsministeriets fremtidige overordnede

ansvar vedrørende internationale aftaler iværesættes.  

Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd fastlægger procedurer for fremtidigt plangrundlag og

uddannelses- og øvelsesvirksomhed på baggrund af arbejdsgruppens oplæg.  

Der nedsættes en operativ koordinerende søredningskontaktgruppe under Forsvarsministeriet.  

Der iværksættes udarbejdelse af en risikoanalyse i relation til søredningstjenesten for danske

farvande med forventet termin den 1. juli 2004.  

Der iværksættes udarbejdelse af en årlig rapport vedrørende søredningstjenesten til

forsvarsministeren.  

En fremtidig rolle for FALCK i søredningstjenesten undersøges ved Forsvarsministeriets

foranstaltning under inddragelse af relevante myndigheder." 

    

Forsvarsministeren har meddelt mig, at en implementering af oplæggets anbefalinger allerede er

iværksat. Jeg vedlægger en kopi af forsvarsministerens oplæg. (Ikke på nettet - kan evt. afhentes i

Statsrevisoratet)

Som det vil være Statsrevisorerne bekendt, er beredskabsområdet med virkning fra 1. februar

2004 overført fra indenrigs- og sundhedsministerens til forsvarsministerens ressort.

Forsvarsministeriet har efterfølgende oplyst, at man på baggrund af denne overførsel vil

igangsætte et udredningsarbejde, bl.a. for at afklare eventuelle muligheder for at udnytte, at såvel



beredskab som søredningsområdet henhører under forsvarsministeren ressort. Ligeledes vil man i

lyset af en konkret ulykke gennemgå forholdene omkring kommunikationen mellem

redningscentralerne.

Rigsrevisor modtager kopi af nærværende redegørelse.

Med venlig hilsen

Anders Fogh Rasmussen

/ Bjarne E. Pedersen

Bilag:

FORSVARSMINISTEREN 

København, den 17 DEC. 2003

Til Statsministeren

I forlængelse af rigsrevisionens beretning nr. 5/2002 og din efterfølgende anmodning om en

udredning af den praktiske udmøntning af det overordnede og koordinerede ansvar samt ansvaret

for tværgående opgaver i relation til søredningstjenesten i danske farvande er vedlagt oplægget

fra den til formålet nedsatte arbejdsgruppe under forsvarsministeriets formandskab.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter for Økonomi- og Erhvervsministeriet,

Finansministeriet, Justitsministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

Udvikling, Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet. Hertil har en repræsentant for Indenrigs- og

Sundhedsministeriet været inddraget på orienterende basis.

Jeg har i udredningsarbejdet lagt vægt på at respektere det enkelte ministeriums ressort og

ansvar. Dette kan tilgodeses ved den anbefalede model, hvori forsvarsministerens overordnede,

koordinerende ansvar udmøntes ved hjælp af en mål- og resultatkrav model, som opstilles på

baggrund af det enkelte ministeriums ressourcer og kapacitet.

Modellen er tiltænkt som et forslag, idet egentlig udmøntning og fastsættelse af specifikke

mål for aktørerne vil ske i løbet af 2004 gennem en dialog med de involverede ministerier.

Der er herudover en række konkrete anbefalinger i oplægget, som vil medvirke til at forbedre den

overordnede koordination og generelt styrke i søredningstjenesten.

Med venlig hilsen

Svend Aage Jensby

Cc: Økonomi- og Erhvervsministeren

Finansministeren

Justitsministeren

Indenrigs- og Sundhedsministeren

Trafikministeren.

Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Fødevareministeren


