
FORSVARSMINISTERIET 

Den 23. maj 2003

Statsrevisoratet har ved skrivelse af den 27. januar 2003 fremsendt Statsrevisorernes beretning

nr. 5 2002 om søredningstjenestens effektivitet. I forlængelse heraf fremsender jeg hermed i 15

eksemplarer min redegørelse for de overvejelser og foranstaltninger, som beretningen giver

anledning til inden for mit ressortområde.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at den nuværende operative

organisation fungerer tilfredsstillende under hensigtsmæssig anvendelse af de rådige

samfundsressourcer i både økonomisk og operativ henseende. Det er også glædeligt, at

Rigsrevisionen konkluderer, at de bidrag, som bl.a. forsvaret stiller til rådighed for

søredningstjenesten, har personel, materiel og uddannelse ti l  at kunne deltage i

søredningsaktioner.

Det er min opfattelse, at forsvarets myndigheder og enheder yder en stor indsats i såvel

koordineringen som indsættelsen af de rådige militære og civile ressourcer i den daglige

søredningstjeneste. Søredningstjenesten, som vi kender den i dag, har igennem mere end 40 år

udviklet sig til en enestående ordning, hvor en lang række myndigheder er gået sammen om at

løse en vigtig opgave for samfundet. Opgaven løses generelt i forbindelse med varetagelsen af

andre opgaver, ikke mindst for forsvarets vedkommende, ligesom skibstrafikken i øvrigt har pligt til

at træde til. Det er en samfundsmæssig fornuftig udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed,

og det er tillige en styrke, at samfundet kan råde over en umiddelbar redningskapacitet, uden at

staten skal binde omfattende ressourcer alene med dette formål for øje.

Når det er sagt, er jeg enig i, at der er behov for med mellemrum at se på en organisation eller en

virkemåde med friske øjne. Beretningen indeholder en række klare anbefalinger og har

umiddelbart givet anledning til at vurdere og forbedre en række forhold inden for

Forsvarsministeriets område.

Det er netop blevet besluttet, at det overordnede koordinerende ansvar for søredningstjenesten i

danske farvande fremover påhviler forsvarsministeren. På grund af de særlige forhold, der gør sig

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

har redningsopgaver som primære opgave, skal der i samarbejde med de involverede ministerier

iværksættes en vurdering af, hvorledes dette ansvar udmøntes i praksis. Tillige skal det vurderes,

hvorledes de øvrige tværgående opgaver, som statsrevisorerne peger på, løses bedst muligt.

Slutteligt henvises til vedlagte notat for detaljerede overvejelser og foranstaltninger.

Med venlig hilsen

Svend Aage Jensby


