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VERKSAMHETEN I DEN RIKSOMFATTANDE DELEGATIONEN FÖR SJÖRÄDDNINGS-
TJÄNSTEN OCH I SJÖRÄDDNINGSDISTRIKTENS LEDNINGSGRUPPER 
 

1. Allmänt 
 

Delegationen för sjöräddningstjänsten bistår Gränsbevakningsväsendet (staben) 
i planeringen, utvecklingen och uppföljningen av sjöräddningstjänsten. Nuförti-
den tillsätter inrikesministeriet delegationen för sjöräddningstjänsten för tre år i 
sänder. Ordförande för delegationen är en tjänsteman vid Gränsbevakningsvä-
sendet som är väl insatt i sjöräddningstjänsten. I delegationen är därutöver ett 
nödvändigt antal övriga sjöräddningsmyndigheter och de viktigaste frivilliga aktö-
rerna inom branschen representerade. Delegationen deltar inte i den operativa 
ledningen av kritiska lägen.  
 
Sjöbevakningssektionen bistås av ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet 
vars verksamhet leds av sektionens kommendör. Uppgifterna för sjöräddningsdi-
striktets ledningsgrupp är operativa och administrativa. Sjöräddningsdistriktets 
ledningsgrupp leds av sjöräddningstjänstens kommendör eller av en ställföreträ-
dare som kommendören utsett. 
 

2. Delegationen för sjöräddningstjänsten 
 

Delegationen för sjöräddningstjänsten är ett permanent nationellt samarbetsor-
gan vars huvudsakliga uppgift är att bistå staben för Gränsbevakningsväsendet i 
planeringen, utvecklingsarbetet och uppföljningen av sjöräddningstjänsten. Föru-
tom av sjöräddningsmyndigheter består delegationen av frivilliga och andra 
sammanslutningar inom branschen. 
 

 Gränsbevakningsväsendet (ordförande) 

 Inrikesministeriets räddningsavdelning 

 Polisstyrelsen 

 Social- och hälsovårdsministeriet 

 Finlands miljöcentral 

 Nödcentralsverket 

 Trafiksäkerhetsverket 

 Trafikverket 

 Meteorologiska institutet 

 Försvarsmakten 

 Tullstyrelsen 

 Finlands Sjöräddningssällskap rf 

 Ålands Sjöräddningssällskap rf 

 Röda Korset i Finland 

 Statens marina aktiebolag 
 
Staben för Gränsbevakningsväsendet utgör i sig en administrativ ledning som 
inte deltar i den operativa ledningen av efterspanings- och räddningsverksam-
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heten, utan har i uppgift att anskaffa och rikta tillräckliga resurser till sjöbevak-
ningssektionerna för ordnandet av sjöräddningstjänsten samt att utveckla och 
upprätthålla avtalssystemet med sjöräddningen. Delegationen för sjöräddnings-
tjänsten har en central roll i fråga om planeringen, utvecklingsarbetet och över-
vakningen av sjöräddningstjänstens kapacitet samt i fråga om samordnandet av 
verksamheten mellan de myndigheter och de frivilliga sammanslutningar som 
deltar i sjöräddningstjänsten.  
 
Delegationen för sjöräddningstjänsten samlas regelbundet åtminstone tre gånger 
om året och även separat vid behov. Delegationen behandlar de mest betydelse-
fullaste projekten och initiativen som berör sjöräddningstjänsten. Delegationen 
erbjuder därutöver de olika förvaltningsgrenarna en tydlig kanal via vilken in-
formationsutbytet som gäller sjöräddningstjänsten effektivt kan genomföras på 
riksnivå. Delegationen har en nationell styrnings- och utvecklingsroll. Delegat-
ionen behandlar även ändringar och uppdateringsbehov som föreslås i den riks-
omfattande samarbetsplanen för sjöräddningen. 
 
 

3. Sjöräddningsdistriktets ledningsgrupp  
 

Ansvarsområdet för Finlands sjöräddningstjänst är indelat i två sjöräddningsdi-

strikt; Västra Finlands sjöräddningsdistrikt och Finska vikens sjöräddningsdistrikt. 

För sjöräddningstjänsten vid Västra Finlands sjöräddningsdistrikt ansvarar kom-

mendören för Västra Finlands sjöbevakningssektion och vid Västra Finlands sjö-

räddningsdistrikt kommendören för Finska vikens sjöbevakningssektion.   

 
Sjöräddningstjänstens spanings- och räddningsaktioner i Västra Finlands sjö-
räddningsdistrikt leds från Åbo sjöräddningscentral och i Finska vikens sjörädd-
ningsdistrikt från Helsingfors sjöräddningscentral. Som chef för sjöräddnings-
tjänsten inom sitt distrikt (SC) har emellertid kommendören för sjöbevaknings-
sektionen ansvaret för ledningen av den operativa verksamheten. Samtidigt är 
han eller hon en länk mellan den administrativa och den operativa verksamhet-
en. 
 
Som chef för sjöräddningstjänsten bistås kommendören för sjöbevakningssekt-
ionen vid behov av sjöräddningsdistriktets ledningsgrupp. Ledningsgruppens 
uppgifter kan vara rent operativa eller administrativa. När ett kritiskt läge förutsät-
ter det är den operativa uppgiften för sjöräddningsdistriktets ledningsgrupp att bi-
stå sjöräddningschefen att samordna myndigheternas, frivilliga föreningars och 
övriga sammanslutningars och övriga aktörers uppgifter inom sjöräddningstjäns-
ten samt att vid behov skaffa andra tilläggsresurser.  
 
Ledningsgruppen kan till sin sammansättning vara fastställd eller bestå av med-
lemmar som separat tillkallas vid behov. Sjöbevakningens kommendör eller en 
ställföreträdare som kommendören utsett är ordförande för ledningsgruppen. 
Förutom vid verkliga flertypsolyckor sammanträder ledningsgruppen regelbundet 
2–3 gånger om året. I dessa sammanträden ingår även utbildning och övningar 
för ledningsgruppen. 
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Ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet representeras av de viktigaste  
intressentgrupperna. Dessa kan till exempel vara företrädare för  
 

• räddningstjänsten  
• sjöfartsmyndigheterna  
• polisen  
• försvarsmakten  
• social- och hälsovårdsväsendet  
• miljömyndigheterna  
• rederierna  
• fartygets underhållsföretag 
  

Vid behov kan sjöräddningsdistriktets ledningsgrupp utökas med företrädare för 
den nationella ledningen av myndigheter och frivilliga föreningar och övriga 
sammanslutningar om omfattningen av olyckan eller olyckans natur förutsätter 
det. Sjöräddningsdistriktets ledningsgupp anlitas även administrativt för att bistå 
sjöbevakningssektionen i planeringen av sjöräddningstjänsten.  
 
Vid flertypsolyckor eller storolyckor är ledningsgruppens viktigaste uppgift att 
skaffa resurser till sjöräddningstjänsten, i synnerhet till sjöräddningsledaren samt 
att säkra samarbetet såväl mellan myndigheterna som övriga intressentgrupper. 
Ledningsgruppen arbetar i egen lokalitet som reserverats och förberetts för detta 
ändamål.  
 
Ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet kan även anlitas för andra marina 
verksamheter, till exempel för att bistå beredningen av beslut om skyddshamnar, 
inleda oljebekämpning och leda och planera bekämpningsverksamheten. Denna 
ledningsgrupp kan även allmänt anlitas för särskilt viktiga marina situationer, då i 
synnerhet ledningsgruppen eller en del av den kan anses kunna bistå/fungera 
som sakkunnig för den myndighet som har det operativa ansvaret för ledningen.  
Begäran om att sammankalla ledningsgruppen i andra fall än de som gäller sjö-
räddningstjänsten ska riktas till sjöbevakningssektionens ledningscentral. 
 


