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KOSTNADER TIL LRS-ROM 

En viser til skriv vedrørende kostnader til LRS-rom sendt 11. sept. 2019. Dagens skriv er en 
oppdatert versjon av fjorårets skriv. 
 
Etter etableringen av Nordland politidistrikt ble de tre redningsledelsene som var i Helgeland 
politidistrikt, Salten politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt gjort om til en felles 
redningsledelse (RL).  
 
LRS etableres på Albertmyra hvor Salten brann fasiliterer redningsledelsen i 
undervisningsrommet. Ved møter, øvelser og aksjoner benytter redningsledelsen (RL) samme 
rom hver gang.  
 
Frem til i dag har det ikke vært lagt til rette for ulike behov som RLs medlemmer har ved 
aksjoner. Erfaringen som redningsledelsen har opparbeidet seg tilsier at vi har behov for å 
kunne kommunisere bedre enn det vi klarer i dag. Politimesteren ser det som nødvendig at RL  
foretar innkjøp ulike tekniske løsninger som skal bidra til at RL får et nødvendig situasjonsbilde 
og situasjonsforståelse for de oppgaver som ligger innenfor RLs ansvar. Uten å gå for mye inn 
i detaljer er det snakk om skjermer som kan deles mellom operasjonssentralene og RL, 
skjermer som kan vise de bildene vi har behov for, gjennomføre ugradert VTC og dele av 
rommet i to ulike soner ved behov. 
 
Temaet har vært oppe på flere møter i RL, og det er lagt frem en skisse det er enighet i RL 
om. Den innbefatter en innredning av rommet som naturlig nok koster en del. Både brann og 
politi har benyttet tilsvarende tekniske systemer og som er kompatible med den foreslåtte 
løsningen. Den totale kostnaden er stipulert til kr. 1 200 000,- inkl. mva. 
 
For at RL skal kunne fungere etter intensjonen er det nødvendig å tilrettelegge rommet slik det 
er beskrevet. Innledningsvis har det vært sett på ulike finansieringsmuligheter. For RL er det 
viktig at løsningen kommer på plass relativt raskt, slik at RL er kapabel til å ivareta sin 
oppgave ved en større hendelse. 
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Organisasjonsplan for redningstjenesten ble fastsatt av regjeringen ved kgl. Res 19. juli 2015. 
Et av de grunnleggende prinsipper for norsk redningstjeneste er samvirkeprinsippet. Gjennom 
samvirkeprinsippet plikter alle offentlige institusjoner selv å bære alle utgifter som påløper i 
forbindelse med sitt bidrag til redningstjenesten. RL mener her at dette også vil kunne gjelde 
det rommet som RL bruker til møter, øvelser og aksjoner.  
 
Politimesteren har sendt ut en forespørsel til de faste offentlige medlemmene i RL, hvorvidt det 
kunne være aktuelt å dele på kostnaden. Tilbakemeldingen til politimesteren var noe 
avventende og det var flere prinsipielle problemstillinger som ble trukket frem, blant annet om 
hvem som burde betale. Flere mener dette bør gjøres på direktorats- eller departementsnivå. 
Disse innspillene har politimesteren forståelse for, men ser samtidig at en nasjonal 
finansieringsmodell på departementsnivå vil ta flere år for å få til. Derfor presenterer 
politimesteren nå et revidert forslag på finansieringsmodell, slik at vi innen rimelig tid kan 
iverksette investeringen som kreves for å få rommet i den stand som er ønsket. 
 
Forslag på finansieringsmodellen avviker ikke så mye fra sist, men politimesteren er villig til å 
ta en større del av risikoen. Kostnaden på rommet skal ikke overstige kr. 1 200 000,- inkl. 
mva. Salten Brann IKS dekker 50% av utgiftene, samt forskutterer de resterende kr. 600 
000,-. Nordland politidistrikt betaler tilbake restbeløpet med kr. 200 000,- inkl. mva pr. år i tre 
år, pluss eventuelle renter og omkostninger. Det må ved inngåelse av finansieringen komme 
klart fram hva evt. renter og omkostninger vil utgjøre pr. år. 
 
Nordland politidistrikt tar ansvar for å sende et refusjonskrav til de øvrige faste medlemmene i 
RL som baserer seg på frivillighet. Det vil si at RLs faste medlemmer betaler kr. 30 000,- pr. år 
i tre år for å finansiere sin ideelle og solidariske andel av rommet.  
 
Bakgrunnen for at Salten Brann IKS skal dekke 50 % av kostnaden er at de nyttiggjør rommet 
ut over det behovet som RL har, all den tid det er de som disponerer rommet. 
 
En kan se for seg en finansieringsmodell hvor brann dekker en del av kostnaden, mens RL 
solidarisk dekker den øvrige delen. Brann vil kunne nytte gjøre seg av romløsningen ut over 
behovet til RL, all den tid det er de som disponerer rommet. De offentlige institusjonene som 
er medlemmer i RL bør solidarisk kunne dele på et årlig leiebeløp som nedbetaler en prosentvis 
andel av kostnaden. Rommet bør være nedbetalt i løpet av tre år. 
 
Forslaget som er diskutert i RL og som politimesteren ser som mest relevant er følgende: 
 
Salten Brann IKS tar utgiften gjennom sine budsjetter og dekker selv kr. 600 000,- av 
totalbeløpet. 
 
Nordland politidistrikt betaler tilbake de resterende kr. 600 000,- inkl. mva., men pluss renter 
og omk. over en periode på tre år. 
 
Nordland politidistrikt sender årlig ut et refusjonskrav til de øvrige faste medlemmene i RL 
listet opp på neste side. 
 
 
 
 
 



   Side 3/3 
  

Offentlige institusjoner som er medlemmer av RL 
• Politiet 
• Sivilforsvaret 
• Heimevernet 
• Helse 
• Avinor 
• Fylkesmannen 
• Kystverket 

 
Som leder av redningsledelsen i LRS Nordland kan ikke politimesteren pålegge noen denne 
utgiften. Vi henstiller imidlertid alle til å bidra, slik at de medlemmene som bidra for de ulike 
institusjonene får et best mulig verktøy å jobbe med. Verdien vi sitter igjen med vil være 
betydelig for den jobben som RL skal utøve. Vi kan fortsette å utvikle vår RL i den retning vi 
ønsker, slik at vi skal være best mulig forberedt på oppdragene RL skal lede. 
 
 
 
Med hilsen 

 
 
 
Heidi Kløkstad Arne Hammer 
Politimester Visepolitimester 
 


