
MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

Den 15. maj 2003

Ministerredegørelse i forbindelse med Statsrevisorernes beretning 5/2002 om

søredningstjenestens effektivitet

Statsrevisoratet har i brev af 27. januar 2003 fremsendt beretning nr. 5/2002 om

søredningstjenestens effektivitet.

Med henvisning til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 18, stk. 2, afgiver jeg hermed

følgende redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning

til.

Indledningsvis vil jeg udtrykke tilfredshed med, at Rigsrevisionen i beretningen vurderer, at

søredningstjenestens indsats generelt var effektiv i hver af de 4 faser i en redningsaktion. Jeg er

også tilfreds med, at Rigsrevisionen har konstateret, at ministerierne - herunder

Fødevareministeriet - inden for eget område har sikret, at de bidrag, der stilles til rådighed for

søredningstjenesten har personel, materiel og uddannelse til at kunne deltage i redningsaktioner.

Fødevareministeriets bidrag til søredningstjenesten sker ved Fiskeridirektoratets indsats.

Fiskeridirektoratets to større fiskerikontrol- og redningsskibe "Nordsøen" og "Vestkysten" deltager

således i eftersøgnings- og redningstjenesten i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat.

Dertil råder direktoratet over et mindre skib "Havørnen", som deltager i beredskabet i de indre

danske farvande.

Det er Fiskeridirektoratets målsætning, jf. resultatkontrakten, at den maksimale reaktionstid fra, at

et skib er blevet anmodet om assistance, er en halv time. Denne målsætning opfylder direktoratet

100%, således som det også fremgår af årsrapporten. Dette finder jeg tilfredsstillende.

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at klarere ansvarsforhold og en øget

opmærksomhed vedrørende tværgående opgaver, f.eks. fastsættelse af mål, planlægning og

styring af kapacitet, aktiviteter og økonomi mv. kan bidrage til at forbedre udnyttelsen af

søredningstjenestens ressourcer. Jeg har ligeledes noteret mig, at statsrevisorerne finder, at de

involverede ministerier bør afklare, hvem der har ressortansvaret for søredningstjenesten og

dermed ansvaret for tværgående opgaver. Jeg kan i denne forbindelse bemærke, at

Fiskeridirektoratet har oplyst, at ovennævnte i det daglige ikke giver anledning til problemer.
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