Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

Instruks for frivilliges representant til lokal redningssentral,
(LRS representant)
1. Om instruksen
Instruksen beskriver funksjonskrav til frivilliges representant i den kollektive redningsledelsen ved
landets 27 Lokale redningssentraler (LRS) samt hos sysselmannen på Svalbard.
Med frivilliges representant forstår vi en person som representerer redningsressursene i
organisasjonene tilsluttet FORF.
2. Formål
Instruksen har som formål å tydeliggjøre ansvar og oppgaver for frivilliges representant i LRS.
Formålet er å bidra til optimal utnyttelse av frivillige ressurser med det siktemål å bidra til en effektiv
redningstjeneste.
3. Rolle
Frivilliges representant i LRS representerer alle de frivillige organisasjonene tilknyttet FORF, som har
ressurser i politidistriktet, jfr. Justisdepartementets brev av 23.1.2003. Representanten har følgende
roller i arbeidet:
- Delta i den strategiske ledelsen i kollektiv redningsledelse når denne funksjonen er iverksatt.
- Representere frivillige ressurser i møter i LRS med siktemål å synliggjøre ressurser
- Delta i øvingsplanlegging og annen aktivitet i LRS/øvingsutvalg der det er naturlig.
- Benyttes som rådgiver til LRS (operasjonssentral eller politistaben) når det er behov for dette
i samband med søks- og redningsinnsats.
4. Krav til kompetanse
Representanten for de frivillige i LRS skal ha følgende kompetanse:
- Allsidig erfaring fra redningsinnsats og frivillig redningstjeneste.
- Lederutdanning eller ledererfaring knyttet til redningstjeneste.
- God kjennskap til organisering av den norske redningstjenesten, herunder aktuelt regleverk.
- God kjennskap til frivillige ressurser i eget aksjonsområde, herunder planverk og operative
rutiner for de ulike ressursene.
- Kjennskap til planverk i eget LRS.
- Kjennskap til risiko og sårbarhet i eget aksjonsområde
*) Kjennskap til lokale planer og ROS-analyser i aktuelt PD følger av deltakelse i LRS sitt kontinuerlige
arbeid, nye representanter bør tidlig søke kunnskap om dette.
5. Funksjon
Representanten deltar på møter i LRS for å synliggjøre ressursene til den frivillige redningstjenesten
og gjennom aktiv dialog bidra til at ressurser utnyttes optimalt.
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Representanten bør i møter skille klart mellom personlige oppfatninger og oppfatninger som har
forankring i organisasjonene.
Representanten har ingen selvstendig operativ eller taktisk funksjon, men vil som medlem i den
kollektive redningsledelsen, når denne er satt i funksjon, kunne bevirke at det kalles ut egnede
ressurser.
Hvis representanten har ansvar i linjen for egen ressurs, må denne oppgaven ivaretas gjennom den
som koordinerer aksjonen (operativt og taktisk).
Representanten kan møte i LRS for å gi råd til operasjonsleder eller politistab når det er ønske om
det. Det er da viktig at representanten begrenser rådgivning til eget fagfelt og eventuelt spiller på
andre ressurser i den frivillige redningstjenesten.
Som representant for de frivillige ressursene kan representanten informere til media fra egen
ressurs. Det må snarest etter oppmøte, avklares med informasjonsfunksjonen i LRS hvordan slik
informasjon kan gis koordinert med den øvrige informasjonen.
Ved langvarige aksjoner må representanten kalle inn stedfortreder i så god tid at god overlapping kan
ivaretas.
Plikt til å iverksette
Dersom representanten blir gjort kjent med en ulykke, større hendelse eller katastrofe der frivillige
redningsressurser kan gi viktige bidrag skal representanten uten opphold kontakte LRS for å sikre at
ressurser kalles ut.
Dersom samband/telenett bryter sammen skal frivillige selv mobilisere til skadested og
representanten skal møte hos politiet på av eget initiativ. Politiet/LRS forsøkes kontaktes så raskt
som mulig.
Dersom det er behov for kollektiv redningsledelsen og denne ikke kalles inn skal representanten be
om at kollektiv redningsledelse etableres.
Representanten har en koordinerende rolle for frivillige ressurser når LRS initierer øvingsvirksomhet.
Når det skal øves på LRS nivå bør representanten tidlig etablere dialog med ressursene som skal øves
for å få innspill til øvingsmål og plan for gjennomføring. Frivilliges representant skal alltid jobbe aktivt
for å sikre at frivillige ressurser får reelt øvingsutbytte av å delta.
Frivilliges representant bør årlig innhente oppdatert planverk (spesielt materiell og typer beredskap)
fra organisasjonene i sitt politidistrikt og holde seg kjent med status for de ulike ressursene, herunder
oppdaterte varslingsplaner for den enkelte organisasjon.
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6. Lokal samhandling (jfr. FORF vedtekter kapittel 5)
I det enkelte politidistrikt skal organisasjonene som er tilsluttet FORF etablere seg i et lokalt
kontaktutvalg. Kontaktutvalget utgjøres av en representant fra hver enkelt organisasjon i
politidistriktet.
Kontaktutvalget benevner seg med Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) og
politidistriktets navn (Eksempel: FORF Hordaland)
Kontaktutvalget har som funksjon å fremme redningsfaglig og operativt samarbeid mellom FORF
organisasjonene i politidistriktet og mellom FORF organisasjonene og andre samvirkepartnere.
Kontaktutvalget skal avholde 2 møter i året.
Kontaktutvalget bør drøfte erfaringer fra aksjoner, planarbeid og øvelser i distriktet. Møtet velger for
en definert periode representant og stedfortredere til lokal redningssentral

7. Oppnevning og rullering av LRS representanten
LRS representanten velges av kontaktutvalget. Det velges også en eller to faste stedfortreder(e) til
funksjonen. Disse bør komme fra ulike organisasjoner og velges for en definert periode.
(For eksempel 2 år)
Representanten for de frivillige redningsorganisasjonene bør ikke samtidig inneha operativ eller
taktisk funksjon i egen organisasjon (som forutsettes utøvd der under innsats)
8. FORF styre sin funksjon
FORF representanten til LRS kan innhente råd fra styret i vanskelige saker. Styret kan der ordningen
ikke fungerer ta initiativ overfor organisasjonene i området og LRS for å finne løsninger. Styret i FORF
henter inn erfaringer med ordningen og kommuniserer dette til relevante etater og ut i
organisasjonene ved behov. Styret skal holde en oppdatert oversikt over representantene og
kommunisere viktige saker ut til den enkelte representant.
9. Beredskap
Representanten eller stedfortredere skal befinne seg i geografisk nærhet til oppmøtested for den
kollektive ledelsen, og ha avklart med egen arbeidsgiver funksjonen i forhold til behov for fri på
dagtid.
Representanten har ansvar for at politiet til enhver tid er kjent med telefonnummer for å utalarmere
representant og stedfortreder(e).
10. Rapportering
Representanten må fortløpende vurdere behovet for å rapportere/informere til høyere ledd i den
enkelte involverte organisasjon, samt at slik rapportering loggføres.
Representanten skal påvirke at erfaringer hos de frivillige organisasjonene fra reelle hendelser
dokumenteres og innrapporteres gjennom SAR-rapportsystemet.
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Erfaringer (utfordringer, men spesielt gode eksempler) fra ordningen skal innberettes til FORF styret
årlig innen utgangen av februar. post@forf.no
Ved spesielle hendelser skal representanten kommunisere dette til FORF styret.
Navn og kontaktinformasjon rapporteres til FORF ved sekretariatet, som holder liste à jour.
11. Revisjon
Styret i FORF vurderer årlig om det er behov for endringer i instruksen på bakgrunn av erfaringer
med ordningen.

12. Ikrafttreden
Instruksen har fått sin tilslutning av en samlet frivillig redningstjeneste under ledermøte 16.11.2008.
Instruksen er vedtatt av styret i FORF den 27.3.2009 og trer i kraft fra samme dato.
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