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Forord
Denne rapporten er skrevet av Menon Economics på vegne av
Redningsselskapet. Den belyser ulike aspekter ved samfunnsnytten
av Redningsselskapets virksomhet, derunder samfunnsnytten
av redningsaktiviteten, merkostnadene ved en hypotetisk statlig
overtakelse, verdien av de frivillige bidragene og behovet for styrking
av sjøsikkerheten i Norge. Rapporten er en oppdatering av en
tilsvarende rapport, som Menon skrev for Redningsselskapet i 2012.1
Menon har hatt ansvar for oppdatering av analysene, mens
Redningsselskapet har hatt ansvar for oppdatering av
bakgrunnsmaterialet. Seniorøkonom og phd-kandidat Rasmus Bøgh
Holmen har vært prosjektleder for rapporten. Seniorøkonom og
phd-kandidat Caroline Wang Gierløff har vært prosjektmedarbeider.
Samfunnsøkonom og analytiker Aase Ragnes Seeberg har både
fungert som prosjektmedarbeider og kvalitetssikrer.
Leder for samfunnskontakt i Redningsselskapet Oddbjørn Nesje
har vært hovedansvarlig for oppdraget hos oppdragsgiver. Andre
ansvarlige i Redningsselskapet er kommunikasjonsrådgiver
Ove Helset og kommunikasjonssjef Frode Pedersen. Ellers har
økonomisjef Per Volden og bedskapskoordinator Tony André Johansen
ledet innsamlingen av henholdsvis regnskapsdata og data om
redningsaktiviteten. Leonberg ved Laverne Wyatt-Skriubakken og
Lars Thunæs har stått for rapportens design. Redningsselskapet
er selv ansvarlige for deskriptive fakta i beskrivelsen av foreningen.
Menon er ellers ansvarlig for innholdet av rapporten.
Rasmus Bøgh Holmen
Seniorøkonom og phd-kandidat
Menon Economics
Mai 2016

1

Holmen, R.B. og Fjose, S. (2012): Verdsetting av Redningsselskapets frivillige innsats, Menon-publikasjon nr. 44/2012
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DEN TOTALE SAMFUNNSNYTTEN AV REDNINGSSELSKAPETS VIRKSOMHET
Tall for 2015 oppgitt i millioner 2016-kroner

DRIFTSKOSTNADER VED EN STATLIG OVERTAKELSE

671,4
REDNINGSSELSKAPETS
DRIFTSKOSTNADER

587,6

MERKOSTNADER VED EN
STATLIG OVERTAKELSE

83,9

KOSTNADENE DEKKES GJENNOM:

88,0

136,3
ANDEL AV
SPILLEOVERSKUDDET

ORDINÆRT
OFFENTLIG
TILSKUDD

93,4

KAPITALDONASJOER

269,9
OPERATIVE
INNTEKTER

REDDE LIV
FOREBYGGE
BERGE VERDIER

HINDRET
OLJEUTSLIPP

BERGET
FARTØYER

REDDET
LIV

134

349

1521

RS skaper også verdier
gjennom å
- redde løsøre og last
- skipshevinger
- forsikringsordning
for sjøfarende
- ulykkesforebygging
- holdningsskapende
arbeid
- skaper trygghetsfølelse
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SENTRALE FUNN I RAPPORTEN
1. Vi anslår den totale samfunnsnytten av
Redningsselskapets virksomhet til 2 milliarder
kroner i året.
• Redningsselskapet redder 40 liv for anslagsvis
samlet verdi på 1,521 milliarder kroner i året, i
henhold til det offentlig verdsettingsmetodikk for
menneskeliv (Finansdepartementet 2014).
• 1,071 milliarder kroner knytter seg til direkte
livredning av 30 personer.
• 449 millioner kroner knyttet til seg til
indirekte livredning av 10 personer ved tidlig
tilstedeværelse.
• Redningsselskapet berger 125 fartøy for en samlet
verdi på anslagsvis 349 millioner kroner i året.
• 92 millioner kroner knytter seg til direkte
berging av 50 fartøy.
• 257 millioner kroner knytter seg til indirekte
berging av 75 fartøy ved tidlig tilstedeværelse.
• Redningsselskapet forskåner miljøet for oljeutslipp
til en verdi av 134 millioner kroner i året.
• Omfanget av den indirekte redningsaktiviteten er
betydelig, men den nøyaktige størrelsen er beheftet
med usikkerhet. Vi har derfor lagt en konservativ
beregningsmetodikk til grunn for våre beregninger
på dette punktet for å unngå overestimering.
• Våre anslag er bruttoanslag, i den forstand at
vi ikke har sett på i hvilken grad alternative
redningsaksjoner som ville funnet sted uten
Redningsselskapets innsats.
• I tillegg skaper Redningsselskapet verdier for
samfunnet utover anslagene over.
• Andre verdier som Redningsselskapet skaper
inkluderer forebygging av emosjonelle
påkjenninger og kostbare redningsaksjoner,
opplevelse av trygghet på sjøen, redning av
løsøre, forsikring av båtfolket, forebygging av
behov for skipsheving, holdningsskapende
arbeid, opplæring og bidrag sysselsetting og
skatteinngang.

2. Frivillige arbeids- og kapitalbidrag bidrar til at
Redningsselskapet er vesentlig mer effektivt drevet
og finansiert enn en alternativ statlig organisering
av redningsvirksomheten ville ha vært.
• En statlig overtakelse av Redningsselskapets
virksomhet ville innebåret et effektivitetstap for
samfunnet på totalt 163,4 millioner kroner i året.
• 83,9 millioner kroner knytter seg til
effektivitetskostnader ved bortfall av den
frivillige arbeidsinnsatsen.

• 79,5 millioner kroner knytter seg til
effektivitetskostnader knyttet til finansering
over skatteseddelen eller ved reduksjon i
offentlig forbruk eller offentlig nettosparing.
Dette skyldes at produksjonsressursene i
økonomien ved offentlig finansering trekkes
bort fra der de skulle ha vært om innbyggernes
preferanser over goder hadde blitt lagt til
grunn.
• I tillegg kommer eventuelle
omstillingskostnader og eventuelt
driftsmessige merkostnader utover det som
følger av bortfall av frivillige bidrag.
• Ved en statlig overtakelse av Redningsselskapet
vil Statens årlige provenykostnad ligge på 494,5
millioner kroner.
3. Redningsselskapet mottar betydelig
kapitaldonasjoner og frivillige arbeidsbidrag, som
bortfaller ved en statlig overtakelse.
• Redningsselskapet mottar samlet donasjoner
på 165,7 millioner kroner i året brutto og 145,1
millioner kroner netto, der man trekker kostnader
knyttet til innsamling og opplæring av frivillige.
• De frivillige arbeidsbidragene har en verdi på
73,8 millioner kroner brutto og 73,7 millioner
kroner netto.
• Kapitaldonasjonene har en verdi på 90,9
millioner kroner brutto og 71,4 millioner
kroner netto.
4. Stadig økende trafikk til sjøs og relativt lave
bevilgninger til sjøsikkerhet enn til veisikkerhet
tyder på et vesentlig behov for styrking av
sjøsikkerheten i Norge.
• Selv om det dør nesten like mange til sjøs som på
norske veier går langt større offentlige bevilgninger
til veisikkerhet enn til sjøsikkerhet. Det bør
utredes nærmere om de offentlige midlene til
trafikksikkerhet er fordelt på en måte som gir størst
mulig effekt.
• I prognosene for skipstrafikken generelt i
sjøsikkerhetsanalysen til Kystverket (2016) anslås
det en økning i utseilt distanse fra 2013 til 2040
på totalt 37 prosent, uten at økningen av bruk av
lystfartøyer er innregnet.
• Redningsselskapet står i dag for 78,2 prosent av de
maritime oppdragene fra Hovedredningssentralen
og vil trolig spille en sentral rolle i opprustningen av
fremtidens sjøberedskap i Norge.
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Sammendrag
Redningsselskapet har vært en bærebjelke for norsk
sjøsikkerhet i 125 år. I denne rapporten belyser Menon
ulike aspekter knyttet til samfunnsnytten
av Redningsselskapets virksomhet.
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1.1. Samfunnsnytten av
Redningsselskapets virksomhet
Om Redningsselskapet hadde lagt ned sin virksomhet
og ingen andre hadde overtatt sjøberedskapen, ville
menneskeliv og fartøyer gå tapt, og miljøet ville
vært gjenstand for skader ved flere skipsforlis. Uten
Redningsselskapets direkte redningsinnsats eller
noen form for erstatning ville tretti liv gått tapt på
sjøen årlig og over femti skip ville sunket i havet. I våre
beregninger har vi basert oss på Finansdepartementets
og Direktoratet for økonomistyrings retningslinjer for
verdsetting av et statistisk liv, samt Redningsselskapets
statistikk over redningsaktiviteten. Vi anslår at
Redningsselskapet direkte redder liv, berger båter og
verner miljøet for 1,36 milliarder kroner i året.
I tillegg redder og berger Redningsselskapet indirekte
liv og båter ved at foreningens redningsskøyter kommer
til unnsetning før kritiske situasjoner oppstår. Raskere
redningsskøyter og mer avanserte redningsutstyr har
bidratt til å gjøre den indirekte redningsaktiviteten
viktigere de senere årene. Inkluderer vi den indirekte
redningsaktiviteten ved tidlig assistanse stiger antall
liv reddet til anslagsvis 40 personer og antall båter
berget til anslagsvis 125 fartøy. Vi anslår verdien av den
indirekte redningsaktiviteten til 640 millioner kroner i
året. Samlet anslår vi at Redningsselskapet redder liv og
berger verdier i det norske samfunnet for 2 milliarder
kroner i året. Vi har lagt vår verdsettingsmetodikk for
den indirekte redningsaktiviteten på en konservativ linje,
men det er like fullt viktig å formidle at anslagene er
beheftet med stor usikkerhet.
Våre anslag er bruttoanslag, i den forstand at vi ikke
har sett på i hvilken grad alternative redningsaksjoner
ville funnet sted uten Redningsselskapets innsats.
Vi kan dermed ikke med sikkerhet si at dersom
Redningsselskapet ikke kom til stedet ville det verst
tenkelige scenarioet utspilt seg. Redningsselskapet
skaper også verdier utover det vi her har verdsatt. Andre
verdier som Redningsselskapet skaper inkluderer
forebygging av emosjonelle påkjenninger og kostbare
redningsaksjoner, opplevelse av trygghet på sjøen,
redning av løsøre, forsikring av båtfolket, forebygging
av behov for skipsheving, holdningsskapende arbeid,
opplæring og bidrag sysselsetting.

1.2. Kostnaden for Staten om
de overtar virksomheten til
Redningsselskapet
Redningsselskapet er både effektivt drevet og finansiert
sammenliknet med hva en tilsvarende statlig virksomhet ville vært. En statlig overtakelse av Redningsselskapets virksomhet vil innebære merkostnader knyttet
til drift og finansiering på totalt 163,4 millioner kroner i
året. Mens drift tuftet på frivillighet er relativt effektivt,
innebærer finansiering over skatteseddelen et effektivitetstap ved at produksjonsressursene i økonomien
trekkes bort fra der de skulle ha vært om innbyggernes preferanser over goder hadde blitt lagt til grunn.
Dette skyldes at skatter må økes, offentlig forbruk og
investeringer må reduseres eller offentlig nettosparing
må reduseres. Nettoeffektivitetskostnaden knyttet til
finansiering ved en statlig overtakelse ligger på 79,5
millioner kroner. Samtidig vil Statens provenykostnad
øke til 494,5 millioner kroner.
Redningsselskapets driftskostnader ligger i dag på
587,6 millioner kroner, men vil øke med 83,9 millioner
kroner til 671,4 millioner kroner ved en statlig
overtakelse. Vårt anslag for økningen i driftskostnader
er primært knyttet til frafall av frivillig arbeidsinnsats.
Anslaget er konservativt, fordi vi har forutsatt at Staten
lykkes med holde administrasjonskostnadene lave,
kjøpe en flåte med tilsvarende alderssammensetning
uten betydelige merkostnader og beholde
2-2-vaktordningen på redningsskøytene. Dessuten
har vi ikke innregnet omstillingskostnadene knyttet til
omorganiseringen og selve overtakelsen, som trolig vil
være betydelige.
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1.3. Verdien av Redningsselskapets frivillige bidrag

1.4. Behovet for styrking av
sjøsikkerheten i Norge

Samlede private donasjoner til driften av Redningsselskapet beløper seg til 164,7 millioner kroner, fordelt på
private kapitaldonasjoner på 90,9 millioner og donasjoner i form av frivillig arbeid til en verdi av 73,8 millioner
kroner. Nettodonasjonene etter at kostnader knyttet
til innsamling og opplæring av frivillige er trukket fra
beløper seg til 145,1 millioner kroner, fordelt på private
kapitaldonasjoner til en verdi på 71,4 millioner kroner
og frivillige arbeidsbidrag verdt 73,7 millioner kroner.

Dødstallene til sjøs er i dag nesten like høye som
dødstallene på norske veier. I løpet av treårsperioden
2013 til 2015 omkommet dermed 17 personer til sjøs
per 20 omkomne på vei. Selv om dødstallene på veiene
og til sjøs er av noenlunde samme størrelsesorden,
gjenspeiles dette ikke av de offentlige bevilgningene.
Det kan imidlertid være at det er enklere å forebygge
og redde liv på norske veier enn til sjøs og at
sjøsikkerheten har større evne til å drive inn frivillige
bidrag. Færre midler til sjøsikkerhet enn veisikkerhet
gir likevel en indikasjon på at sjøsikkerhet muligens blir
nedprioritert i forhold til hvor midlene har størst effekt.
Dette bør utredes nærmere.

Kapitaldonasjoner står for 16 prosent av Redningsselskapets inntekter, mens frivillige arbeidsbidrag står for
32,7 prosent av arbeidsinnsatsen målt i årsverk. 84,3
prosent av den frivillige arbeidsinnsatsen brukes til
beredskap og redningsarbeid, mens innsamlede midler
øremerket til skøyter er det klart viktigste formålet.
Innsamlede midler øremerket til skøyter står for 42,2
prosent av bruttokapitaldonasjonene og 52,1 prosent av
nettokapitaldonasjonene Redningsselskapet mottar.

Basert på prognoser for fremtidig forventet utvikling i
skipstrafikk er det sannsynlig at det fremtidige behovet
for Redningsselskapets innsats vil øke. I prognosene
for skipstrafikken generelt i sjøsikkerhetsanalysen til
Kystverket (2016)2 anslås det en økning i utseilt distanse
fra 2013 til 2040 på totalt 41 prosent, uten at økt bruk
av fritidsbåter er innregnet. Sannsynligheten for
ulykker er nært knyttet til omfanget av skipstrafikken.
Økningen i skipstrafikken vil derfor medføre en økt
sannsynlighet for ulykker, dersom sjøsikkerheten ikke
styrkes ut fra dagens nivå (ibid.). Redningsselskapet
står i dag for 78,2 prosent av de maritime oppdragene
fra Hovedredningssentralen og fremstår relativt
effektivt drevet og finansiert. Det er derfor ventelig
at Redningsselskapet vil spille en sentral rolle i
opprustningen av fremtidens sjøberedskap i Norge.

2
DNV GL og Kystverket (2016). Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt
forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040, Rapport nr. 2015-0177, Rev. F
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BASERT PÅ PROGNOSER FOR FREMTIDIG
FORVENTET UTVIKLING I SKIPSTRAFIKK
ER DET SANNSYNLIG AT DET FREMTIDIGE
BEHOVET FOR REDNINGSSELSKAPETS
INNSATS VIL ØKE.
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virksomhet
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I dette kapittelet gir vi en kort presentasjon av
Redningsselskapets aktiviteter. Vi begynner med
Redningsselskapets redningsvirksomhet med tilhørende
beredskap i delkapittel 2.1. Deretter retter vi fokuset
mot miljø- og oljevernberedskapen i delkapittel 2.2.
Redningsselskapets kurs- og utdannelsesvirksomhet er
tema for delkapittel 2.3, mens vi avrunder kapittelet med
foreningens holdningsskapende arbeid i delkapittel 2.4.
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2.1. Redningsvirksomheten:
Redningsselskaper redder liv
og berger verdier
Redningsselskapet spiller en avgjørende rolle for
sjøsikkerheten langs hele Norgeskysten, i tillegg til
Femunden og Mjøsa. Siden etableringen i 1891 og
frem til 2015 har Redningsselskapets skøyter reddet
over 6 400 mennesker. I tillegg har mer enn 600 000
personer og 200 000 båter har fått assistanse fra
Redningsselskapet.

Fast bemannede skøyter
Frivillige sjøredningskorps
Distriktskontor/regionskontor

Ved utgangen av 2015 hadde Redningsselskapet en flåte
på 50 redningsskøyter og 4 ambulansefartøyer. Som
Figur 2.1 viser opererer disse på 51 stasjoner langs hele
kysten og på Femunden og Mjøsa. Redningsselskapet
har en egen avtale med Helgelandsykehuset HF om å
drive ambulansetjeneste langs Helgelandskysten.
Halvparten av redningsskøytene er bemannet av
sjøansatte, de resterende redningsskøytene bemannes
av frivillige. Fartøyene bemannet med lønnede
sjøfolk er større hurtiggående redningsskøyter med
døgnkontinuerlig beredskap hele året. Fartøyene
med frivillig bemanning er mindre, hurtiggående
redningsskøyter beregnet for kystnære farvann, fjorder
og innsjøer. Disse drives av frivillige sjøredningskorps
med helårsbetont innsats, foruten på Femunden og på
Mjøsa, hvor det er sesongbetont innsats.
Redningsselskapets redningsskøyter er aktive
i søk etter savnede personer og fartøy til sjøs.
Hovedredningssentralene har det overordnede
operative ansvaret for mobilisering og koordinering av
ressursinnsats ved søk- og redningsaksjoner. Figur 2.2
under viser av Redningsselskapet sto for nærmere fire
av fem maritime oppdrag fra Hovedredningssentralen i
2015, hvilket tilsvarer 3 257 oppdrag.

Figur 2.1: Kart over Redningsselskapets stasjoner. Kilde: Redningsselskapet (2016)
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Figur 2.2: Fordelingen av maritime oppdrag fra Hovedredningssentralen i 2015. Kilde: Hovedredningssentralen (2016)
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Stadig flere av Redningsselskapets søk- og
redningsoppdrag er knyttet til landbaserte aksjoner.
Redningsskøytene bemannet av sjøansatte har
yrkesdykkere om bord. Alle redningsskøytene er utstyrt
med varmesøkende kamera, brannpumper, lyskastere
og moderne kommunikasjonsmidler som Nødnett. I så
måte utgjør Redningsselskapets redningsskøyter en
allsidig plattform for hele bredden av søk og redning.
Som vi ser av Figur 2.3 under har rednings-skøytene
gjennomsnittlig reddet tretti mennesker fra å omkomme
til sjøs og hundre båter fra forlis årlig de siste fem årene.
En stadig mer moderne redningsflåte har ført til raskere
assistanse ved kritiske situasjoner, også under harde
værforhold og i ukjente farvann. Følgelig har antall
dramatiske situasjoner gått ned, med den konsekvens
at direkte reddede personer og bergede fartøy har blitt
redusert. Antall indirekte reddede personer og bergede
fartøy har følgelig økt.
Figur 2.3 viser at i 2015 reddet Redningsselskapet
30 mennesker fra å drukne eller fryse i hjel til sjøs.
Videre berget Redningsselskapet 50 fartøyer fra forlis
og gjennomførte 260 søk. 12 714 mennesker fikk
assistanse. Foreningen gjennomførte 6 396 oppdrag
totalt, fordelt på 900 fiskefartøy, 1 114 lastefartøy,
257 passasjerfartøy, 3 966 fritidsbåter og 159 båter
av annen art.
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2.2. Miljøvern:
Redningsselskapet verner
miljøet langs norskekysten
Redningsskøytene driver aktivt miljøvern langs
kysten, for eksempel ved å slepe havarister til
land, eventuelt holde havaristen fra land inntil
tilstrekkelig slepekapasitet er på plass. Denne
typen førstelinjeberedskap er mulig på grunn av den
geografisk utstrakte strukturen til Redningsselskapets
stasjoner. Flere ganger i året forhindrer
Redningsselskapets redningsskøyter havari av skip med
til dels store mengder bunkers og tungolje om bord. Slik
avverges potensielle miljøkatastrofer som ellers kunne
ha medført svært krevende opprydningsarbeid langs
sårbare kyststrekninger.
Redningsselskapet disponerer miljølektere med
oljelenser og annet utstyr som kan slepes i høy
hastighet fram til skadested med oljeutslipp.
Lekterne er stasjonert i Skjærhalden og i Kragerø.
Redningsselskapet samarbeider med Kystverket om
å finne gode løsninger for hvor redningsskøytene
deltar i oljevernberedskap. Blant annet har de en
samarbeidsavtale om beredskap og uttrykning med
oljelenser ved såkalt boom bag i Rørvik, Bodø og
Båtsfjord.
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Figur 2.3: a) Utvikling i Redningsselskapets redningsvirksomhet fra 2002 til 2011 (t.v.) og b) fordelingen av fartøy
som Redningsselskapet assisterte i 2011. Kilde: Redningsselskapet (2016)
Utvikling i redningsaktiviteten fra 2002 til 2015
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Norsk Oljevernforening For Operatørselskaps
(NOFO) disponerer omfattende oljevernressurser
for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp
fra petroleumsvirksomheten og har som formål å
administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap
som inkluderer personell, utstyr og fartøy. For tiden har
Redningsselskapet 10 redningsskøyter tilknyttet NOFOberedskapen.

2.3. Kurs- og utdanningstilbud til eksterne:
Redningsselskapet bidrar til
kompetanseheving til sjøs
Redningsselskapets maritime kurs- og opplæringstilbud
spiller ikke bare en viktig rolle for opplæring av egne
mannskaper, men også for andre folk som ferdes til
sjøs. Foreningen tilbyr båtførerprøven og en rekke
andre maritime kurs, og er ansvarlig for driften
av Småbåtregisteret. RS Sjøredningsskolen AS er
lokalisert i Horten, og er heleid av Redningsselskapet.

Sjøredningsskolen leverer sikkerhetsopplæring til
offshoreindustrien, skipsindustrien og landbasert
virksomhet, samt til Redningsselskapets mannskaper.
Gjennom 2015 ble det gjort et grundig arbeid med
å sikre at RS Sjøredningsskolen økte innsatsen
mot Redningsselskapets behov, særlig innen SAR.
Sjøredningsskolen har et eget simulatorsenter med
stor kapasitet. I 2015 ble det gjennomført kurs for 4
614 personer eller omkring 12 146 kursdager. Denne
kursdriften skjer i all hovedsak på Bakkenteigen,
men noe av driften er fortsatt lokalisert ved
Redningsselskapets sjøområdet på Langgrunn. I tillegg
til at ansatte og frivillige i Redningsselskapet har deltatt
på kurs i Horten, er det avholdt 24 kurs for korpsene.
I likhet med Redningsselskapets øvrige kurs- og
utdanningsvirksomhet er ikke RS Sjøredningsskolen
bare viktig for opplæring av interne mannskap.
Et betydelig omfang av virksomheten går ut på
å utdanne eksterne som ferdes på havet.
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2.4. Formidling av gode
holdninger på havet:
Redningsselskapet formidler
sjøvett
Målgruppene til Redningsselskapets holdningsskapende
arbeid og opplæringsvirksomhet strekker seg fra de
aller yngste til voksne som har sjøen som arbeidsplass,
eller bruker den som rekreasjonsområde. Forebyggende
arbeid mot de yngre målgruppene er stryket gjennom
anskaffelse av nye Elias-båter, og ved utgangen av 2015
hadde Redningsselskapet til sammen 34 Eliasbåter
til disposisjon for å lære de yngste om viktigheten av
bruk av vest. I 2015 var omkring 27 000 barn ombord
i Eliasbåtene fordelt på 248 arrangementer. For
ungdommer mellom 13 og 26 år var det i utgangen av
2015 27 Ung-lag i virksomhet over hele landet.
Et annet tiltak har vært «forebyggende seilas»
for 5. til 7. klassetrinn. Med økonomisk støtte fra
Sjøfartsdirektoratet, lokalt samarbeid med brann, politi,
AMK og andre aktører har tilbudet om en dag med
læring innen forebygging økt. I 2015 deltok 3 546 barn
fra 83 skoler i 5 av 12 distrikter. Forebyggende seilas
går ut på å gi barna en hel skoledag fylt med sjøvett,
brannkunnskap og førstehjelp.
Redningsselskapet har også gjennomført både
sommerskoler og ungdomsleire på land og til sjøs
med stor oppslutning i 2015. Over 750 barn og unge
deltok på disse aktivitetene. Alle distriktskontorer
er teststasjoner for å avlegge eksamen i Båtførerprøven,
og flere tilbyr kurs.
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Samfunnsnytten av
Redningsselskapets
virksomhet

3
3

I dette delkapittelet presenterer vi den samfunnsøkonomiske
verdien av Redningsselskapets aktiviteter med vekt på bergings- og
redningsaktiviteter. Denne beregningsmåten tilsvarer i stor grad en
beregningsmåte som Menon foretok av Redningsselskapet i 2012
(Holmen og Fjose 2012).3 Merk at våre anslag i dette kapittelet er
bruttoanslag, i den forstand at vi ikke har sett på hvor omfattende
redningsaktiviteten ville ha vært om andre hadde overtatt ansvaret
for beredskapen. Vi har estimert verdiene av Redningsselskapets
redningsaksjoner i 2016, men har benyttet redningsstatistikk for
2015, da statistikken for 2016 naturlig nok ennå ikke er klar.

Holmen, R.B. og Fjose, S. (2012): Verdsetting av Redningsselskapets frivillige innsats, Menon-publikasjon nr. 44/2012
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3.1. Redningsselskapet skaper
en rekke verdier for samfunnet
Den enkleste målbare andelen av verdiskapingen
fra Redningsselskapets redningstjenester, er de
verdiene som skapes for samfunnet gjennom å berge
liv, hindre forlis og stå for miljøberedskap. Videre
genererer foreningens redningsskøyter verdier for
samfunnet gjennom søk etter savnede personer,
assistanse av fartøy uten fare for forlis, sleping av fartøy,
dykkeroppdrag, syketransport og skyss av los. Dessuten
bidrar Redningsselskapet med ekstern verdiskaping
gjennom å skape trygghet, holdningsbygging,
kompetanseheving og forsikringsfunksjonen. Det ligger
utenfor rammene av dette prosjektet å vurdere den
eksterne verdiskapingen av alle disse aktivitetene, men
det vil antageligvis dreie seg om betydelige beløp. Vi vil i
denne analysen konsentrere oss om Redningsselskapets
berging av skip og liv.
Den eksterne verdiskapingen til Redningsselskapet går
dermed utover bergings- og redningsaktivitetene, hvilket
også illustreres i Figur 3.1 under. I delkapittelet som
følger, beregner vi verdien av de to innerste ringene i
figuren. I tillegg har vi foretatt en eksempelberegning av

den tredje ringen, som er verning av miljøet. Vi har ikke
kvantifisert de tre ytterste ringene i figuren slik at vår
beregning på Redningsselskapets eksterne verdiskaping
må anses som et minimumsanslag.
Redningsselskapet redder ikke bare liv, båter og løsøre
direkte ved å plukke folk opp fra vannet og fysisk å
hindre havari. Redningsarbeidet går langt på vei ut på
å redde personer og berge fartøy indirekte gjennom
rask og tidlig assistanse og før en uheldig situasjon
rekker å eskalere. Raskere hurtigbåter og bedre utstyr
i form av varmesøkende kameraer og annet moderne
leteutstyr har bidratt til at flere og flere liv reddes
indirekte, og at flere og flere fartøy berges indirekte.
For å få med effektene av Redningsselskapets indirekte
redningsarbeid har vi anslått hvor mange liv og fartøyer
det er snakk om og lagt dette til grunn i våre videre
beregninger.
For tiden har Redningsselskapet en operativ skøyte i
Middelhavet som redder flyktninger til Europa fra
å omkomme til sjøs og berger tilhørende fartøy.
Dette er uten tvil et viktig samfunnsbidrag,
men er ikke verdsatt i vår analyse.

Bygger sjøvett
Forsikrer båtfolket
Skaper trygghet
Verner miljøet
Berger fartøyer
Redder liv

Figur 3.1: Illustrasjon av Redningsselskapets eksterne verdiskaping. Kilde: Menon (2016)
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3.2. Reddede liv:
Redningsselskapet redder liv for
1,5 milliarder kroner i året
Vi vil begynne med å se på Redningsselskapets berging
av liv. Det kan naturligvis, med rette, argumenteres
for at det er kontroversielt å verdsette liv. Likevel vil
det være relevant å se hvor mye livredningen ville vært
verdsatt til ved benytte Finansdepartementets anslag
på den økonomiske verdien av et statistisk liv.
I rundskrivet til Finansdepartementet (2014)4 anslås
den økonomiske verdien av et statistisk liv til 30 millioner 2012-kroner. Ifølge dette rundskrivet skal den
økonomiske verdien av et statistisk liv oppjusteres med
veksten i BNP per innbygger i siste perspektivmelding.
I Perspektivmeldingen for 2013 ved Finansdepartementet (2013)5 er den langsiktige økonomiske veksten per
innbygger antatt å være på 1,3 prosent fra 2012 til 2060.
Dermed blir den økonomiske verdien av et statistisk liv
32,5 millioner i 2016-kroner.
Redningsselskapet reddet i 2015 30 personer opp fra
havet. Dette er mennesker som med høy sannsynlighet
hadde omkommet, dersom ikke Redningsselskapet
hadde reddet dem. Anslaget for antall direkte reddede
liv er konservativt, da man ikke har talt med tilfeller der
andre aktører ledet aksjonen, eller der Redningsselskapet kom først til stedet, og andre aktører kom etter og
fraktet personene i sikkerhet. For eksempel assisterte
Redningsselskapet våren 2015 i situasjoner der totalt
ytterligere 12 liv ble reddet. Disse er ikke tatt med i
beregningen, da de faller utenfor vår relativt strenge
definisjon for «liv reddet».

I tillegg blir mange liv indirekte reddet ved at
Redningsselskapet kommer til åstedet og avverger
potensielle kritiske situasjoner. Redningsselskapets
fartøy blir stadig raskere, samtidig som
redningstjenestens varslingssystemer og øvrig utstyr
har blitt mer avansert. Å estimere omfanget av antall
indirekte reddede liv er en komplisert øvelse, da vi
mangler gode data på denne aktiviteten. I forbindelse
med dette prosjektet har vi anslått omfanget basert
på sammenhengen i utviklingen i antall reddede liv og
antall assistanser. Likevel er det viktig å formidle at det
hersker stor usikkerhet rundt våre estimater. Det er liten
tvil om at den indirekte redningsaktiviteten er betydelig,
men mangel på gode data gjør en nøyaktig verdsetting
svært krevende. Det er derfor grunn til å være forsiktig i
anslagene, slik at unngår å overdrive effekten. Hvordan
antall indirekte reddede liv er beregnet kan leses i
kapittel 10 i appendiks D. Basert på disse beregningene
ble 10 personer indirekte reddet i 2015.
Som nevnt over legger Finansdepartementet (2016) 6
opp til at barn skal verdsettes dobbelt av et voksent liv.
Basert på data fra Redningsselskapet har vi indikasjoner
på fordelingen av voksne og barn fra redningsaksjonene
for de direkte reddede livene. Det er ikke oppgitt alder
på personene som reddes, men heller gitt merknader
på om det er eldre, barn, unge eller voksne. Derfor er
fordelingen er skjønnsmessig. VI har benyttet samme
forholdstall mellom antall voksne og barn for de
indirekte reddede livene.

Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv., rundskriv R-109/14
Finansdepartementet (2013). Meld. St. 12 (2012-2013, Perspektivmeldingen 2013
6
Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv., rundskriv R-109/14
4
5
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Tabell 3.1 viser fordelingen av antall barn og voksne som ble reddet i 2015. Vi ser av tabellen
at våre beregninger anslår at totalt 40 liv ble reddet i 2015 som konsekvens av Redningsselskapets virksomhet. Det er imidlertid viktig å understreke at antall indirekte reddede liv er
beheftet med stor usikkerhet.
Tabell 3.1: Antall reddede personer fordelt på voksne og barn i 2015.
Kilde: Menon (2016) og Redningsselskapet (2016)
Redningsform
Direkte reddede personer
Indirekte reddede personer

Voksne

Barn

Totalt

25

5

30

8

2

10

Basert på antall reddede personer og Finansdepartementets anslag på den økonomiske
verdien av et statistisk liv, kan man dermed grovt sett anslå verdien av Redningsselskapets
livreddende innsats i 2015. Beregningene er ment som en verdsetting av Redningsselskapets
aktiviteter i et «worst case»-scenario, og vi har derfor ikke tatt hensyn til at disse personene
kunne vært reddet av andre aktører eller de kunne ha overlevd på andre måter. I tabellen
under presenterer vi verdsettingen av Redningsselskapets livreddende innsats i 2015.
Tabell 3.2: Verdsetting av Redningsselskapets livredning.
Voksne

Barn

Totalt

Verdi direkte reddede liv

811 881 000

324 752 000

1 136 633 000

Verdi indirekte reddede liv

259 802 000

124 741 000

384 543 000

1 071 682 000

449 493 000

1 521 176 000

Verdi av alle reddede liv

Vi ser at Redningsselskapet redder liv for over 1,5 milliarder i året, om man baserer seg på
Finansdepartementets anslag for et statistisk liv. Det er imidlertid viktig å understreke at vi
her har antatt at hadde det ikke vært for Redningsselskapets innsats ville disse personene
mistet livet. Beregningene må således betraktes som bruttovirkninger.

3.3. Berging av fartøy: Redningsselskapet berger fartøy
for om lag 349 millioner kroner i året
I 2015 berget Redningsselskapet 50 båter fra forlis. Videre ble det indirekte berget anslagsvis
75 båter gjennom tidlig assistanse. Dette er båter som antageligvis hadde hatt behov
for å bli berget hadde det ikke vært for at Redningsselskapet var tidlig på stedet etter en
hendelse. Det finnes ikke noen spesifikk statistikk på dette, slik at vi har sett det nødvendig
å foreta beregninger basert på historisk utvikling antall bergede båter og antall assistanser.
Vi har lagt oss på en relativt konservativ linje i vår metodikk for å anslå dette, og metoden
kan leses i sin helhet i appendiks D i kapittel 10. Det er imidlertid viktig å understreke at
estimatene er beheftet med stor usikkerhet, og verdsettingen må derfor betraktes som

7
8
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anslag istedenfor faktiske observasjoner. For å tallfeste verdien av denne virksomheten
har vi tatt utgangspunkt i verdsettingsfaktor for ulike typer skip beregnet i forbindelse med
Menons skipsverdistatistikk, DNVs skipsverdistatistikk, datainnsamling gjennomført ved
forrige analyse (Holmen og Fjose 2012)7 og informasjon om størrelsen på fartøyene som ble
berget fra Redningsselskapets egne analyser (Redningsselskapet 2016).8 Vi har i tråd med
Redningsselskapets statistikk delt fartøyene inn i fem kategorier; fiskefartøy, fritidsfartøy,
lastefartøy, passasjerfartøy og annet. Det er viktig å være oppmerksom på at verdiene for
gjennomsnittsfartøyet vil ligge over verdien av et representativt fartøy, fordi enkelte større
fartøy drar opp gjennomsnittsprisen betraktelig. Vår verdsetting er likevel nokså konservativ.
Verdsettingen av bergede fartøy beløper seg til 349 millioner og er illustrert i Tabell 3.3
under. Den årlig direkte bergingen av båter er verdt anslagsvis 92 millioner kroner, mens det
indirekte bergingsarbeidet anslagsvis er verdt 257 millioner kroner årlig.
Tabell 3.3: Verdsetting av fartøy berget av Redningsselskapet i 2015. Kilde: DNV GL (2015),
Menon (2016) og Redningsselskapet (2016)
Fartøy
berget
direkte

Indirekte
fartøy
berget ved
assistanse

Antall
bergede
fartøy totalt

Verdi av
gjennomsnittsfartøy

Verdi av
antall fartøy
berget
totalt

38

56

94

750 000

70 500 000

Annet

7

0

7

1 250 000

8 750 000

Fiskefartøy

4

16

20

5 000 000

100 000 000

Lastefartøy

0

3

3

45 000 000

135 000 000

Passasjerfartøy

1

0

1

35 000 000

35 000 000

50

75

125

2 794 000

349 250 000

Fartøy

Fritidsfartøy

Totalt

3.4. Miljøberedskap: Redningsselskapet hindrer
oljeutslipp til en verdi av 134 millioner i året
Redningsselskapet verner også miljøet langs Norskekysten fra oljeutslipp og andre miljøkostnader, blant annet gjennom sin slepebåtkapasitet. Basert på Redningsselskapets egne
kilder har foreningen i perioden 2006 til 2014 assistert 13 lasteskip, noe som tilsvarer 1,6 skip
pr år. Ved en grunnstøting av et slikt skip kan det potensielt lekke ut 200 tonn olje, hvilket
tilsvarer 320 tonn olje i året. Grovt sett kan man derfor anslå at Redningsselskapet bidrar
til at denne oljen ikke lekker ut. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved akutte oljeutslipp
er tidligere beregnet av Vista analyse ved Lindhjem, Magnussen og Naverud (2013).9 Denne
analysen finner at ved utslipp av olje mellom 1 til 1 000 tonn kan de samfunnsøkonomiske
kostnadene settes til 420 000 per tonn utslipp i 2016-kroner. Det vil si at den totale kostnaden
potensielt kan ha vært 128 millioner i 2015. Vi har ikke verdsatt eventuelt indirekte miljøvern
knyttet til at Redningsselskapet kommer til unnsetning før kritiske situasjoner oppstår.

9

Lindhjem, H., Magnussen, K. og Naverud, S. (2013): Verdsetting av velferdstap ved oljeutslipp fra skip – Fra storm til smulere farvann(?),
Samfunnsøkonomen Nr. 6/2014
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3.5. Redningsvirksomheten
samlet: Samfunnsnytten av
Redningsselskapets virksomhet
er 2 milliarder kroner i året
Vi har i dette delkapittelet sett at Redningsselskapet
redder liv verdsatt til over 1,5 milliarder kroner ved
offentlige beregningsmetoder. Videre har vi estimert
verdien av uteblitte skader på fartøyene som berges til
349 millioner kroner. Dersom vi i tillegg tar med verdien
av at Redningsselskapet reduserer risikoen for oljesøl
som anses å ligge på rundt 134 millioner, er den totale
verdsatte samfunnsnytten av Redningsselskapets
virksomhet lik 2 milliarder kroner.
I tillegg til verdien av antall reddede liv, antall bergede
båter og redusert risiko for oljeutslipp skaper også
Redningsselskapet verdier for samfunnet som ikke er
tatt med i disse anslagene. Redningsselskapet redder
en rekke løsøre og last fra båter, og sparer samfunnet
for kostnader forbundet med skipshevning. Videre
fungerer foreningens beredskap og redningsvirksomhet
som en forsikringsordning for dem som ferdes til
sjøs. Fordi folk flest er taps- eller risikoaverse, vil
forsikringsverdien av reddede liv være betydelig
større enn verdsetting av verdiene i etterkant.
Redningsselskapet har toppmoderne redningsfartøy og
sto i 2015 for nærmere fire av fem maritime oppdrag fra
Hovedredningssentralen.
I tillegg til beredskap bidrar Redningsselskapet
til å forebygge ulykker til sjøs ved opplæring
og holdningsbygging. Gjennom foreningens
opplæringsarbeid blir barn og voksne flinkere til å
unngå situasjoner som kan føre til ulykker, i tillegg til
at de står bedre rustet til å takle potensielt utfordrende
situasjoner. Tall fra Sjøfartsdirektoratet (2015)10 viser
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at nærmere halvparten av de omkomne til sjøs er
påvirket av alkohol, mens fire av fem ikke har på seg
redningsvest. Videre er det også en økning i antall
omkomne fra fritidsbåter. I løpet av fjoråret mistet 37
personer livet i forbindelse med bruk av fritidsbåt,
noe som er ni flere enn året før.11 Totalt sett har 466
mennesker mistet livet i drukningsulykker eller ulykker
med ihjelfrysing til sjøs de siste fem årene. I 2013 døde
199 mennesker til sjøs, noe som er dobbelt så mange
som i 2012, da 61 mennesker mistet livet. Dødstallene
var 115 i 2014 og 102 i 2015.12
En siste effekt er samfunnsnytten av at
Redningsselskapet er til stede på sjøen, slik at både de
som ferdes på sjøen, men også pårørende føler får en
trygghetsfølelse basert på at dersom det skulle oppstå
en farlig situasjon er hjelpen ikke lagt unna.
Den totale verdsatte samfunnsnytten av
Redningsselskapets virksomhet estimert i dette
delkapittelet er illustrert i Figur 3.2 under. Som figuren
viser beløper den direkte redningsaktiviteten seg til om
lag 1,36 milliarder kroner i året, mens vi anslår verdien
av den indirekte redningsaktiviteten til 640 millioner
kroner i året.
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Figur 3.2: Estimater for Redningsselskapets eksterne verdiskaping. Kilde: Menon (2015)
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Sjøfartsdirektoratet (2012): Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe.
Sjøfartsdirektoratet (2016): Flere omkom i fritidsbåtulykker i 2015, besøkt 20. april 2016, tilgjengelig på:
https://www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/flere-omkom-i-fritidsbatulykker-i-2015
12
Norsk folkehjelp (2016). Drukningsstatistikk, besøkt 20. april 2016, tilgengelig på: http://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
10
11
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Kostnadene ved en
hypotetisk statlig
overtakelse av
Redningsselskapets
virksomhet

4

I dette delkapittelet beregner vi kostnader for Staten dersom
de skulle overta beredskapsarbeidet, slik det i dag utføres av
Redningsselskapet. Kostnadene for Staten vil være høyere
enn de kostnader Redningsselskapet har i dag, ettersom
store deler av dagens innsats foregår gjennom frivillighetens
bidrag, enten i form av donasjoner eller tid.13

Som i analysen for øvrig tar vi utgangspunkt i aktivitetstall for 2016, men opererer med 2016-kroner. Vi har brukt
IMFs anslag på KPI-veksten fra 2015 til 2016 som prisdeflator i framskrivningen fra 2016-kroner til 2015-kroner.

13
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4.1. Investeringsbehov: Staten må investere for 45,6
millioner kroner for å opprettholde redningsaktiviteten
ved en statlig overtakelse
Dersom en statlig etat skulle ha overtatt Redningsselskapets virksomhet, måtte den også
erstattet eller overtatt skøyteparken og den øvrige kapitalbeholdningen. I våre beregninger
her tar vi utgangspunkt i at Staten anskaffer en tilsvarende flåte og øvrige driftsmidler med
lik alderssammensetning med mål om å opprettholde redningsvirksomheten på samme nivå
som før.
Det er imidlertid ikke gitt at den statlige etaten ville organisert seg på samme måte. Den
kunne for eksempel gå for en organisering med færre og større skip. Våre estimater er derfor
beheftiget med usikkerhet. Det er heller ikke opplagt at Staten lykkes i å kjøpe eldre fartøy,
som kan settes ut i drift. Dersom Staten vil skulle erstatte hele Redningsselskapets flåte
med nye skip, ville nåverdien av investeringskostnadene vesentlig høyere enn våre anslag,
som bygger på tilsvarende alderssammensetning på flåten som i dag. Dette taler for at våre
anslag er konservative.
Dersom Staten skulle anskaffet tilsvarende skøytepark og øvrig kapitalbeholdning, ville det
innebåret et investeringsbehov på 868,6 millioner kroner, om vi legger forsikringsverdien til
fartøyene og Redningsselskapets verdsetting av de øvrige driftsmidlene til grunn.
Forsikringsverdien av Redningsselskapets fast bemannede fartøyer ligger på 616,8 millioner
kroner, mens forsikringsverdien på de frivillig bemannede skøytene er 207,7 millioner kroner.
I tillegg kommer andre varige driftsmidler inkludert maskiner, utstyr, bygninger med mer
verdsatt til like under 44,2 millioner kroner. Ifølge Redningsselskapet har redningsskøytene
en levetid på om lag 20 år, mens den øvrige kapitalen i gjennomsnittlig levetid på ti år. Statens
kostnader forbundet med investeringer i driftsmidler er gjengitt i Tabell 4.1 under.
Tabell 4.1: Statens årlige kostnader i kroner ved overtakelse av Redningsselskapets
eiendeler. Kilde: Menon (2016)
Investeringer i driftsmidler

Barn

Totalt

Fast bemannede redningsskøyter

616 800 000

30 840 000

Frivillig bemannede redningsskøyter

207 656 000

10 383 000

44 204 000

4 420 000

868 660 000

45 643 000

Andre varige driftsmidler
Totalt

I offentlige investeringsbeslutninger legger man mindre vekt på nytteeffekter som lenger
frem i tid. Standarden i offentlige kostnad-nytte-beregninger er å legge fire prosent diskonteringsrate til grunn for vurderinger av offentlige investeringer. Investeringene i driftsmidler
ved en statlig overtakelse kunne alternativt blitt brukt andre allmennyttige investeringsformål. Vi legger et realavkastningskrav på fire prosent til grunn for investeringene. Diskonteringsraten og realavkastningskravet utlikner dermed hverandre, slik at vi kan de årlige
investeringene ved en Statlig overtakelse av Redningsselskapet også blir 45,6 millioner kroner etter at man har tatt hensyn til diskontering og realavkastningskravet. Merk for øvrig at
kapitalslitet knyttet til fartøyene blir tatt hensyn til i forbindelse med kostnadene per skøyte.
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4.2. Drift av skøytene: Staten må bruke mer
541,2 millioner kroner årlig på å overta driften av
Redningsskøytene
Deler av beredskapen i Redningsselskapet skjer gjennom redningsskøyter med faste ansatte.
Disse fartøyene er noe større og har en noe lengre rekkevidde. Målt i antall personer er
imidlertid bemanningen relativt lik. Hvis Staten hadde overtatt ansvaret for beredskapen, ville
den frivillige innsatsen ventelig blitt tydelig redusert, om den overhodet ville blitt ytt. Dersom
Staten skulle overta redningsvirksomheten er det derfor grunn til å tro at den måtte lønnet
sine ansatte, på lik linje med resten av redningsflåten. Det er heller ikke gitt at turnusordningen ved en statlig overtakelse ville vær tilsvarende god som den Redningsselskapet har i dag,
men vi antar at ordningen består for å holde våre estimater konservative.14 Et annet alternativ
vil være anbudskonkurranse. I så tilfelle vil vaktordningen neppe være mindre effektiv, men
det vil påløpe kostnader knyttet administrasjonen av ordningen og utarbeidingen av avslåtte tilbud. Samtidig er det per i dag neppe noen som har tilsvarende redningskapasitet eller
koordinasjonsevne til sjøs i Norge som Redningsselskapet.
For reservefartøyene antar vi at nettokostnadene er halvparten av hva de er for de bemannede skøytene utenom lønnskostnader inkludert reisekostnader, administrative kostnader og
driftsinntekter. I Tabell 4.2 nedenfor vises årlige kostnader for en redningsskøyte med betalt
mannskap.
Tabell 4.2: Årlige driftskostnader i kroner for redningsskøyter med fast ansatte.
Kilde: Menon (2016)
KOSTNADER FOR EN SKØYTE MED LØNNET BEMANNING
Hyrer, pensjon, sosiale utgifter mm.

6 227 000

Teknisk utstyr og vedlikehold

2 264 000

Reiseutgiver ved mannskapsbytte

544 000

Drivstoffutgifter

897 000

Diverse utgifter til stasjon

475 000

Avskrivning på fartøyet

2 208 000

Driftskostnader per skøyte

12 615 000

Administrative kostnader

1 261 000

Inntekter ved assistanse, slep, dykking, mm

- 2 523 000

Nettokostnader per operative skøyte

11 353 000

Nettokostnader per reserveskøyte

3 194 000

14
Redningsselskapet operer med en 4-4 vaktordning, hvilket innebærer at de som jobber på skøytene i liten grad får betalt når de er i land.
Dette er ikke gitt at Staten ville hatt en like gunstig turnusordning ved en statlig overtakelse, men vi antar at ordningen består for å holde
våre estimater konservative. Ved vår forrige analyse for Redningsselskapet opererte Staten med en 2-4-vaktordning for statlige losførere
(Holmen og Fjose 2012). En tilsvarende ordning for Redningsselskapet ville krevd økt bemanning og dermed høyere lønnskostnader.
Nå har imidlertid Statens outsourcet sin losaktivitet gjennom anbud, slik at sammenlikningen blir mindre aktuell.
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Vi ser at nettokostnadene per skøyte med lønnet bemanning ligger på rundt 11,4 millioner
kroner årlig for skøytene i drift og 3,2 millioner kroner for reserveskøytene. Vi har
lagt til grunn en administrativ kostnad på ti prosent. Dette anslaget tilsvarer omtrent
administrasjonsandelen til Redningsselskapets betalte og frivillige administrative innsats.
Anslaget er konservativt, siden ti prosent administrasjonssats er relativt lavt. Beregningen av
ulike former for frivillig innsats er redegjort for i kapittel 6.
Merk for øvrig at vi har holdt redningsaktiviteten for skøyten som operer i Middelhavet i
forbindelse med flyktningstrømmen til Europa utenfor analysen. Denne skøyten er derfor
regnet som en reserveskøyte her.
Vi har lagt til grunn at det offentlige må bemanne de frivillige redningsskøytene tilsvarende
de som i dag har fast bemanning.15 Den lønnede og frivillige administrative innsatsen er
verdsatt tilsvarende som for de bemannede skøytene. Reiseutgiftene for skøytene med fast
bemanning legges til grunn for reiseutgiftene for de frivillig bemannede redningsskøytene
ved en statlig overtakelse. Andre kostnader for de frivillig bemannede reserveskøytene er
regnet ut på tilsvarende måte som for de fast bemannede redningsskøytene. I tabellen nedenfor viser vi derfor beregnede kostnader per redningsskøyte med frivillig mannskap.
Tabell 4.3: Årlige driftskostnader i kroner for redningsskøyter med frivillig bemanning.
Kilde: Menon (2016)
KOSTNADER FOR EN SKØYTE MED FRIVILLIG BEMANNING
Erstatning av frivillige mannskaper

6 227 000

Teknisk utstyr og vedlikehold

935 000

Reiseutgiver ved mannskapsbytte

544 000

Drivstoffutgifter

231 000

Diverse utgifter til stasjon

475 000

Avskrivning på fartøyet

669 000

Driftskostnader per skøyte

9 081 000

Administrative kostnader

857 000

Inntekter ved assistanse, slep, dykking, mm

- 222 000

Nettokostnader per operative skøyte

9 716 000

Nettokostnader per reserveskøyte

1 427 000

Vi ser at nettokostnadene per skøyte med frivillig bemanning ligger på om lag 9,7 millioner
kroner årlig for skøytene i drift og 1,4 millioner kroner for reserveskøytene. De frivillig
bemannede redningsskøytene på Mjøsa og Femunden er bare operative i sommerhalvåret.
I praksis vil disse derfor være å regne som reservefartøyer i vinterhalvåret.

15
Lønnskostnaden ligger dermed høyere enn vår verdsetting av den frivillige innsatsen i delkapittel 5.1, som ikke tar med timer der frivillige er i beredskap, men ikke er arbeid, selv om dette til dels reflekteres gjennom timesatsen. Begge beregningene legger 2-2-vaktordning
til grunn.
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Redningsselskapet har i dag 44 operative skøyter i helseberedskap i Norge, hvorav 19
er frivillig bemannet og 25 er bemannet med lønnede mannskaper. I tillegg kommer fire
skøyter med frivillig bemanning i halvtårsberedskap, to reserve fartøy av tilsvarende type
som skøytene med frivillig bemanning og to reserve fartøy av tilsvarende type som skøytene
med lønnet bemanning. Det ene reservefartøyet av typen som benyttes av lønnet bemanning
operer i dag i Middelhavet i forbindelse med flyktningkrisen, men disse operasjonene er holdt
utenfor vår analyse her.
Basert på antallet operative skøyter og redningsskøyter med lønnet og frivillig bemanning
kan vi anslå de samlede kostnadene for Staten. Resultatet er gitt i Tabell 4 4 under.
Tabell 4.4: Oversikt over kostnader i kroner ved overtakelse av skøyter.
Kilde: Menon (2016)
KOSTNADER KNYTTET TIL BEREDSKAP
OG REDNINGSTJENESTEN

Frivillig
bemannede
skøyter

Skøyter med
lønnet
bemanning

Totalt

Antall operative skøyter med
helårsberedskap

19

25

44

Antall operative skøyter med
halvårsberedskap

4

-

4

Antall reserveskøyter

2

2

4

1 071 682 000

449 493 000

1 521 176 000

Direkte driftskostnader

209 761 000

290 221 000

499 983 000

Erstatning av redningsskyøtene

10 383 000

30 840 000

41 223 000

220 144 000

321 061 000

541 206 000

Verdi av alle reddede liv

Netto årlig kostnad ved
overtakelse

Vi ser at Staten måtte betalt omkring nærmere 541,2 millioner kroner ved en overtakelse av
den maritime redningstjenesten.
Det er grunn til å understreke den betydelige usikkerheten som ligger i dette anslaget. For
det første vil det være slik at Staten godt kan velge en annen struktur på beredskapen enn
den Redningsselskapet har valgt. Eksempelvis kan de velge å ha færre og større fartøy enn
det Redningsselskapet har i dag, eller en annen bemanning eller lønnsstruktur enn det vi
har lagt til grunn. Ulike organiseringsformer ville naturligvis påvirket kostnadene til lønn,
drivstoff, avskrivninger med mer.
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4.3. Øvrige driftskostnader: Det vil koste Staten 130,3
millioner kroner å opprettholde Redningsselskapets
øvrige aktiviteter ved en statlig overtakelse
Ut ifra Redningsselskapets revisorgodkjente regnskap har vi identifisert Redningsselskapets
øvrige driftskostnader. Vi har tatt bort kostnader som er knyttet til pengeinnsamling, da disse
ville ha bortfalt ved en hypotetisk statlig overtakelse. Forebyggende sjøsikkerhetsarbeid har
blitt tildelt sin andel av administrasjonskostnadene. Vi har lagt til verdien av den frivillige innsatsen knyttet til opplæring, holdningsskapende arbeid, samt administrasjon av disse aktivitetene. Videreføring av inntekter fra donasjoner, medlemskontingenter eller øvrige inntekter
er ikke inkludert, da vi legger til grunn at disse vil være vanskelig å videreføre etter en statlig
overtakelse. Derimot er det lagt til grunn at inntektene fra småbåtregisteret vil vedvare. Med
referanser til Tabell 4 5 under vil Statens kostnader knyttet til opprettholdelse av Redningsselskapets øvrige drift ligge på 130,3 millioner kroner.
Tabell 4.5: Redningsselskapets driftskostnader i kroner utenom redningsvirksomheten i
kroner. Kilde: Menon (2016)
DRIFTSKOSTNADER UTENOM REDNINGSVIRSKOMHETEN
Forebyggende sjøsikkerhetsarbeid
Andre driftskostander
Andre administrasjonskostnader

45 188 000
102 404 000
9 890 000

Inntekter fra småbåtregisteret

- 27 203 000

Nettodriftskostnader for andre aktiviteter

130 279 000

4.4. Effektivitetstap ved finansiering: Statlig overtakelse
innebærer et effektivitetstap på 79,5 millioner kroner
knyttet til finansiering
Mens drift tuftet på frivillighet er relativt effektivt, innebærer finansiering over skatteseddelen
et effektivitetstap. Effektivitetstapet skyldes at en statlig overtakelse nødvendigvis innebærer
behov for økt skatter, redusert offentlig forbruk og investeringer, eller redusert nettosparing.
Dette medfører av ressursbruken beveger seg bort fra hva som er effektivt om man legger
innbyggernes preferanser til grunn. Vi referer for øvrig til delkapittel 7.3 for mer om frivilligheten som effektiv finansieringskilde.
Med basis i foregående beregninger av driftskostnadene knyttet til skøytene og øvrig virksomhet ved en statlig overtakelse anslår vi Statens provenykostnader til 717,1 millioner
kroner årlig. Mesteparten av provenykostnaden kan ses på som en omfordelingseffekt, men
det vil også være et effektivitetstap knyttet til finansieringen. Finansdepartementet (2014)16
anslår effektivitetstapet knyttet til statlig finansiering til 20 prosent på marginen.17

16
17

Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv., rundskriv R-109/14
Merk at vi ved forrige analyse la vi 28 prosent til grunn, som var den gamle standarden.
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Dermed blir effektivitetstapet knyttet til en statlig overtakelse på 64 millioner kroner årlig,
jamfør Tabell 4 6 under.
Det er derimot ikke et tilsvarende effektivitetstap knyttet til dagens finansering av Redningsselskapet, fordi ressursfordelingen er frivillig. Tvert imot mottar ideelle organisasjoner som
Redningsselskapet typisk for færre private donasjoner enn hva samfunnsnytten skulle tilsi,
siden potensielle givere ikke tar fullt innover seg nytteeffektene av deres donasjoner som
ikke tilfaller dem selv.
Det er også et effektivitetstap knyttet til dagens finansiering av Redningsselskapet. Redningsselskapet mottar årlig 222,7 millioner kroner i statlig bevilgninger for redningsaktiviteten i
Norge inkludert foreningens andel av spillemidlene.18 Dette innebærer en finansieringskostnad på vel 44,5 millioner kroner. I tillegg bruker foreningen nærmere 19,4 millioner kroner på
inndriving av private midler. Samlet innebærer dette et effektivitetstap knyttet til finansering
på 64 millioner kroner ved dagens organisering av redningsvirksomheten.
Merk at frivillige bidrag som benyttes til innsamlinger er ikke tatt med, fordi det både kan ses
på som en inntekt og en kostnad. Vi har ikke hatt mulighet i hvilken grad frivillige arbeidsbidrag eller kapitaldonasjoner alternativt ville blitt benyttet til andre allmennyttige formål, eller
i hvilken grad offentlige finansiering fortrenger private bidrag.
Netto innebærer en statlig overtakelse av Redningsselskapet en økning i effektivitetstapet
knyttet finansiering på 79,5 millioner kroner. Samtidig vil provenykostnaden til Staten øke
med 494,5 millioner kroner, jamfør Tabell 4.6 under.
Tabell 4.6: Oversikt over finansieringskostnader ved en statelig overtakelse av
Redningsselskapet. Kilde: Menon (2016)
FINANSERINGSKOSTNADER MED
EFFEKTIVITETSTAP
Bevilgninger knyttet til spillemidlene
Andre statlige bevilgninger

Offentlig bevilgning

Effektivitskostnad
av finansiering

86 418 000

17 284 000

136 258 000

27 252 000

Nåværende inndrivningskostnader
Totalt ved Redningsselskapets drift

222 676 000

63 958 000

Statlige nettokostander for
redningsskøytene

514 206 000

108 241 000

Statlige nettokostander for annen
virksomhet

130 279 000

26 056 000

Statlige reinvesteringskostnader

45 643 000

9 129 000

Totalt ved statlig drift

717 128 000

143 426 000

220 144 000

321 061 000

Netto årlig kostnad ved overtakelse

18

30

19 422 000

I tillegg kommer 1,6 millioner kroner i bevilgninger for foreningens operasjoner i Middelhavet, men dette er holdt utenfor analysen.
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4.5. Samlede merkostnader: En statlig overtakelse
av Redningsselskapets virksomhet vil innebære
merkostnader på 163,4 millioner kroner
Redningsselskapets driftskostnader ligger i dag på 587,6 millioner kroner, mens våre anslag
på statlige driftskostnader ligger på 671,4 millioner kroner. Vårt anslag for økningen i driftskostnader er primært knyttet til frafall av frivillig arbeidsinnsats. Anslaget er konservativt,
fordi vi har forutsatt at Staten lykkes med å holde administrasjonskostnadene lave, kjøpe
en flåte med tilsvarende alderssammensetning uten betydelige merkostnader og beholde
2-2-vaktordningen på redningsskøytene. Dessuten har vi ikke innregnet omstillingskostnadene knyttet til omorganiseringen og selve overtakelsen, som trolig vil være betydelige.
En statlig overtakelse vil innebære merkostnader i form at skattekilekostnader, merkostnader ved drift og frafall av kapitaldonasjoner. Skattekilekostnadene er redegjort for i forrige
delkapittel. I tillegg vil kapitaldonasjoner på 93,4 millioner kroner bortfalle, jamfør delkapittel
5.2, men disse midlene ville alternativt kunne gått til andre formål. De er derfor ikke inkludert
i analysen.
Dermed blir de samlede merkostnadene ved statlig overtakelse på 163,4 millioner kroner,
jamfør Tabell 4 7 under. Merk at eventuell fortrenging av donasjoner i Redningsselskapet som
følge av statlige overføringer eller eventuelle fortrengning av frivillig bidrag andre steder på
grunn av bidrag til Redningsselskapet er holdt utenfor analysen.
Tabell 4.7: Effektivitetskostnader ved statlig overtakelse. Kilde. Menon (2016)
MERKOSTNAD VED STATLIG OVERTAKELSE
Effektivitetstap knyttet til finansiering

79 468 000

Merkostnad ved drift

83 902 000

Merkostnader ved statlig overtakelse

163 370 000
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Verdien av
Redningsselskapets
frivillige bidrag

5

Redningsselskapet mottar betydelig frivillige bidrag hvert år, som
bidrar til effektiv drift av redningsaktiviteten. I dette kapittelet vil vi
tallfeste verdien av dette bidraget.19
Vi kan dele de frivillige bidragene inn i bidrag i form av arbeidskraft
og bidrag i form av materielle overføringer. De to hovedformene
for frivillige bidrag til Redningsselskapet er i mange tilfeller helt
analoge, idet det spiller en mindre rolle for Redningsselskapet
om de får en frivillig til å gjøre jobben, eller om de mottar penger
til å ansette noen for å gjøre den. Det er viktig å ha i bakhodet at
deler av den frivillige innsatsen alternativt kunne vært benyttet
for andre formål, men at disse ofte ville være mindre produktive i
samfunnsøkonomisk forstand, jamfør delkapittel 7.3.
I det følgende vil vi gå gjennom verdien av frivillig arbeid og private
donasjoner i form av kapital. Vi har ikke problematisert i hvilken grad
disse donasjonene ville gått til andre formål ved en eventuell statlig
overtakelse. I samfunnsøkonomisk forstand vil derfor våre anslag for
frivillige bidrag være bruttoanslag.

Som i analysen for øvrig tar vi utgangspunkt i aktivitetstall for 2016, men opererer med 2016-kroner. Vi har brukt
IMFs anslag på KPI-veksten fra 2015 til 2016 som prisdeflator i framskrivningen fra 2016-kroner til 2015-kroner.

19
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5.1. Verdien av frivillig arbeid: De frivillige
arbeidsbidragene i Redningsselskapet er verdt 74
millioner kroner i året
Vi fortsetter med å se nærmere på de frivillige bidragene knyttet til arbeidskraft. Disse kan
deles inn i fire grupper; styrearbeid og ledelsesfunksjoner, kompetanseheving og holdningsbygging, beredskap og redningsarbeid, og pengeinnsamling.
Den frivillige arbeidsinnsatsen forbundet med pengeinnsamling stiller seg i en litt annen kategori enn de øvrige kategoriene. Dette skyldes at motivasjonen for denne aktiviteten primært
er å drive inn midler og i liten grad bidrar til å skape verdier utover bidragene som kommer
inn.20 Denne aktiviteten bør derfor ikke betraktes som en operativ aktivitet, men som en
finansieringsaktivitet som i effektivitetsvurderinger må veies mot andre finansieringsformer.
Det er de operative aktivitetene som skaper samfunnsøkonomiske verdier direkte, men man
er avhengig av de finansielle aktivitetene for å kunne finansiere driften.
Oversikten over den frivillige arbeidsinnsatsen i Redningsselskapet i 2016 er gitt i Tabell 5 1
under. Vi ser at Redningsselskapet samlet har 3 156 frivillige,21 som til sammen står for 223
089 timeverk, 5 949 ukesverk og 127 årsverk. 70,8 prosent av antall frivillige og 95,3 av den
frivillige tidsbruken er forbundet med driften.
Tabell 5.1: Oversikt over den frivillige arbeidsinnsatsen. Kilde: Menon (2016) og
Redningsselskapet (2016)22
DEN FRIVILLIGE ARBEIDSINNSATSEN

Frivillige

Timeverk

Ukesverk

Årsverk

Styrearbeid og lederfunksjoner

642

8 988

240

5

Holdningsskapende arbeid og opplæring

370

16 650

444

10

1039

187 020

4 987

107

184

3 680

98

2

2 235

212 658

5 671

122

Intern kursing av frivillige

816

9 381

250

5

Innsamling

105

1 050

28

1

Samlet arbeidsinnsats knyttet til organisering

921

10 431

278

6

3 156

223 089

5 949

127

Beredskap og redningsarbeid
Aktive frivillige under opplæring
Samlet arbeidsinnsats knyttet til drift

Samlet frivillig arbeidsinnsats

Det kan argumenteres for at pengeinnsamling også kan generere positive formidlingsverdier for Redningsselskapet og dets aktiviteter
gjennom bevisstgjøring og holdningsbygging knyttet til Redningsselskapets aktiviteter, men dette er ikke gitt.
21
Uregistrert frivillig innsats taler for at tallene er noe undervurderte. Merk likevel at de aggregerte tallene for antall frivillige kan være noe
overvurderte, idet frivillige kan ha vervet seg til flere aktiviteter. Dobbelttelling av antall frivillige vil imidlertid ikke ha betydning for utregningene av antall timeverk, ukesverk og årsverk.
22
Styrearbeid og lederfunksjoner og holdningsskapende arbeid og opplæring direkte knyttet til beredskap og redningsarbeid, er innregnet
under de førstnevnte kategoriene og ikke beredskap og redningsarbeid. Timer der frivillige knyttet til redningsskøytene er i beredskap, men
ikke i arbeid, er ikke registrert i Redningsselskapets frivillighetsstatistikk. Vi har derfor ikke inkludert disse timene i antall timeverk, men
isteden justert for i timesatsen.
20
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Redningsselskapet sysselsetter 291 personer som står for 288 årsverk. Samlet sysselsetter
dermed Redningsselskapet 405 årsverk, der frivillige arbeidsbidrag står for 32,7 prosent av
arbeidsinnsatsen målt i årsverk. 84,3 prosent av den frivillige arbeidsinnsatsen brukes til
beredskap og redningsarbeid.
Vi anslår at verdien av en arbeidstime er lik de tilhørende lønnskostnadene.23 Ved beregninger
av verdien av den frivillige arbeidsinnsatsen har vi lagt til grunn timesatser på et moderat
nivå, med basis i avlønning for tilsvarende arbeidsinnsats. De antatte timesatsene, samt
verdien av de frivillige bidragene, er gitt i Tabell 5.2 under. Ved sammenlikninger med andre
finansieringsformer vil den frivillige arbeidsinnsatsen knyttet til pengeinnsamling være
irrelevant for vurdering av driften. Mange donasjoner, både i form av kapital og arbeidskraft,
er avhengig av arbeidet rettet mot selve innsamlingen. Like fullt kommer en stor andel av
donasjonene inn uavhengig av omfanget på innsamlingsaktiviteten.24
Tabell 5.2: Oversikt over verdien av frivillig arbeid. Kilder: Menon (2016) og
Redningsselskapet (2016)
DVERDIEN AV FRIVILLIG ARBEID

Timeverk

Timesats

Total verdi

8 988

450

4 044 600

16 650

250

4 162 500

187 020

350

65 457 000

3 680

200

736 000

212 658

346

73 664 100

Intern kursing av frivillige

816

200

163 200

Innsamling

105

200

21 000

Verdi av arbeidsinnsats knyttet til
organisering

921

200

184 200

213 579

346

73 848 300

Styrearbeid og lederfunksjoner
Holdningsskapende arbeid og opplæring
Beredskap og redningsarbeid
Aktive frivillige under opplæring
Verdi av arbeidsinnsatsen knyttet til drift

Samlet frivillig arbeidsinnsats

Vi ser at arbeidsinnsatsen knyttet til drift er på vel 73,6 millioner kroner, mens verdien av den
samlede frivillige arbeidsinnsatsen inkludert arbeidsinnsatsen knyttet til pengeinnsamling
beløper seg til over 73,8 millioner kroner. Ikke uventet ser vi at mesteparten av den frivillige
arbeidsinnsatsen er knyttet til beredskap og redningsarbeid.

I næringslivet eksklusive petroleumsnæringen er typisk sytti til åtti prosent av verdiskapingen lønnskostnader, mens de siste tjue prosentene knytter seg til bruttodriftsresultatet (EBIDTA). Verdiskapingen knyttet til merverdiavgift og andre produktskatter er ikke inkludert i disse
forholdstallene. Verdiskaping knyttet til driftsresultatet er imidlertid å anse som kapitalavkastning og holdes derfor utenfor verdiberegningen for frivillig arbeid.
24
Frivillige organisasjoner vil ha en inndrivingskostnad for donasjoner som kan sammenliknes med det offentliges skattekilekostnad.
Dersom innsamlingsarbeidet er tuftet på frivillig arbeid, vil den relative samfunnsøkonomiske inndrivingskostnaden bli mindre, i den grad
arbeidsinnsatsen ikke er mobil eller har en alternativ verdiskapende anvendelse (se delappendiks 7.3 for mer om denne diskusjonen). Det
følger at den frivillige arbeidsinnsatsen knyttet til pengeinnsamling er mindre interessant alene, men at den blir interessant i sammenlikning med verdiene som blir hentet inn. De private donasjonene i form av kapital er dessuten interessante i seg selv, idet de bidrar til å
finansiere en vesentlig andel av Redningsselskapets virksomhet.
23
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5.2. Verden av kapitaldonasjoner: Mottar
kapitaldonasjoner på mer enn 93 millioner kroner
Redningsselskapet hadde i 2015 inntekter på 575 millioner kroner målt i 2016-kroner, hvorav
90,9 millioner kroner var knyttet til kapitaldonasjoner. Dette tilsvarer om lag 16 prosent av
Redningsselskapets samlede inntekter. Redningsselskapet største inntektskilde er de offentlige
tilskuddene inkludert bevilgninger fra spillemidlene, som utgjør 230,5 millioner kroner.
Redningsselskapets offentlige tilskudd fordelte seg i 2015 over 88 millioner kroner i ordinære
offentlige tilskudd og 136,3 millioner kroner i spillemidler, målt i 2016-kroner.
I det følgende vil vi se nærmere på kapitaldonasjonene til Redningsselskapet. Disse
donasjonene vil bortfalle ved en statlig overtakelse. Deler av de øvrige inntektskildene vil være
givermotiverte, men dette er ikke analysert nærmere.
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Figur 5.1: Oversikt over Redningsselskapets inntektskilder. Kilde: Redningsselskapet
(2016)
De private kapitaldonasjonene kan i noen tilfeller benyttes fritt til både arbeidskraft og realkapital, men er i andre tilfeller bundet opp i konkrete midler. De frivillige kapitaldonasjonene
inkluderer testamentariske gaver, kampanjer, innsamlede midler øremerket til redningsaktiviteten, leverandørbidrag med mer.
Størrelsen og fordeling av de private kapitaldonasjonene er illustrert i Figur 5 2 under.
Merk at mange av kapitaldonasjonene kommer i slutten av året i tilknytning av julen og
nyttårsskiftet.
37.2

Innsamlede midler øremerket til skøyter
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Kapitaldonasjoner som finansierer inndrivningskostnaden

Figur 5.2: Private kapitaldonasjoner til Redningsselskapet. Kilde: Redningsselskapet
(2016)

Samlet beløper kapitaldonasjonene seg til 90,9 millioner kroner, mens 19,4 millioner kroner
brukes til innsamling. Dermed beløper nettokapitaldonasjoner seg til 71,4 millioner kroner. Vi
ser at den klart største posten av private kapitaldonasjoner er innsamlede midler øremerket
til skøyter, som beløper seg til 38,4 millioner kroner. Innsamlede midler øremerket til skøyter står for 42,2 prosent av bruttokapitaldonasjonene og 52,1 prosent av nettokapitaldonasjonene Redningsselskapet mottar. Deretter følger støtte til støttemannskaper og kampanjer
med vel 13 millioner kroner hver.
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5.3. Samlede frivillige bidrag: Netto mottar
Redningsselskapet frivillige bidrag på 145,1 millioner
kroner
Samlede private bidrag er jevnt fordelt mellom arbeidsinnsats og kapitaldonasjoner. De private bidragene til Redningsselskapet er forholdsvis jevnt fordelt mellom frivillig arbeidsinnsats
og private kapitaldonasjoner. Samlede private donasjoner til driften av Redningsselskapet
beløper seg til 164,7 millioner kroner, fordelt på private kapitaldonasjoner på 90,9 millioner
og donasjoner i form av frivillig arbeid til en verdi av 73,8 millioner kroner.
Trekker man ut midler brukt på innsamling og opplæring av frivillige, sitter man igjen med
nettodonasjonene til Redningsselskapet. Disse beløper seg til 145,1 millioner kroner, fordelt
på private kapitaldonasjoner til en verdi på 71,4 millioner kroner og frivillige arbeidsbidrag
verdt 73,7 millioner kroner. De samlede private bidragene er illustrert i Figur 5 3 under:25
Figur 5.3: De samlede private bidragene til Redningsselskapet.26 Kilder: Menon (2016) og
Redningsselskapet (2016)
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25

Vi legger her de inflasjonsjusterte kapitalbidragene i 2011 til grunn for estimat av bidragene i 2012.

26

Merk at nettokapitaldonasjoner er kapitaldonasjoner er etter at inndrivingskostnadene er trukket fra.
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Behovet for styrking
av sjøsikkerheten
i Norge

6
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I dette kapittelet adresserer vi behovet for styrket sjøsikkerhet, både
i form av offentlige prioriteringer innen sjøsikkerhet og i form av
fremtidig behov for innsats.
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6.1. Offentlige prioriteringer av
sjøsikkerhet: Bevilgningene til
sjøsikkerhet gjenspeiler ikke hvor
mange som mister livet på sjøen
Sjøsikkerhet vedrører de fleste i Norge mer eller mindre.
I dag jobber rundet 30 000 personer bosatt i Norge innen
sjøfart eller fiskeriene. Deres kjernefamilier omfatter
50 000 mennesker, om vi legger Statistisk sentralbyrås
statistikk for husholdningsstørrelser til grunn. Videre er
det vel 752 000 fritidsbåter i Norge (Kongelig norsk båtforbund og Norboat 2012),27 Merk at nettokapitaldonasjoner er kapitaldonasjoner er etter at inndrivingskostnadene er trukket fra. mens nærmere 100 millioner
passasjerer fraktes med bilferjer og passasjerfartøy i
året ifølge Statistisk sentralbyrås transportstatistikk. I
tillegg oppholder norske innbyggere seg mye langs havet
og ved innsjøer, ettersom 17 av 19 norske fylker er kystfylker, og Norge rommer flere store innsjøer. Sjøsikkerhet er derfor viktig for å sikre tryggheten til nordmenn og
utlendinger i Norge langs kysten og i de store innsjøene.

Selv om dødstallene på veiene og til sjøs er av noenlunde
samme størrelsesorden, gjenspeiles dette ikke av de
offentlige bevilgningene. Bevilgningene til veisikkerhet
er vesentlig høyere enn bevilgningene til sjøsikkerhet.
Det kan imidlertid være at det er enklere å forebygge
og redde liv på norske veier enn til sjøs. Videre kan
veisikkerhetstiltak samtidig ha andre positive effekter,
som for eksempel mer fremkommelighet og mer
estetiske byrom. Det er også et poeng at sjøsikkerheten
i Norge i større grad er tuftet på frivillige bidrag.
Forskjellene i offentlige bevilgninger gir likevel en
indikasjon på at sjøsikkerhet muligens blir nedprioritert
i forhold til veisikkerhet. Det er derfor et behov for
å utrede nærmere hvor ytterligere bevilgninger til
trafikksikkerhet gir størst effekt.

Dødstallene til sjøs er i dag nesten like høye som
dødstallene på norske veier. I løpet av treårsperioden
2013 til 2015 omkommet dermed 17 personer til sjøs per
20 omkomne på vei. I 2015 omkom 125 i veitrafikken.28,29
Vi må helt tilbake til 1947, da 94 omkom, for å finne
tilsvarende lave tall. Samtidig mistet 102 mennesker
livet ved drukning eller ihjelfrysing til sjøs. I 2014 omkom
147 mennesker på vei sammenliknet med 115 til sjøs,
mens henholdsvis 187 og 199 mistet livet på vei og til
sjøs i 2013.

27

Kongelig norsk båtforbund og Norboat (2012). Båtlivsundersøkelse 2012, fritidsbåtlivet i Norge

Statens vegvesen (2016). Ulykkesstatistikk 2016, besøkt 20. april 2016, tilgjengelig på: http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata

28

29

Norsk folkehjelp (2016). Drukningsstatistikk, besøkt 20. april 2016, tilgengelig på: http://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
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6.2. Fremtidig behov for styrking
av sjøsikkerheten: Behovet for
Redningsselskapets innsats vil
trolig øke i årene som kommer
Behovet for Redningsselskapets innsats avhenger av
hvor stor aktivitet det er på sjøen og risikoen for ulykke.
Ulykkefrekvensen er en funksjon av risiko og aktivitet
i form av utseilt distanse. Dersom både aktiviteten og
risikoen øker, vil ulykkefrekvensen også stige. Forventet
konsekvens og alvorlighetsgrad av en eventuell ulykke
avhenger av hvilke risikoreduserende tiltak eller
beredskapstiltak som er iverksatt.
DNV GL og Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse (2016)30
viser at skipstrafikken vil øke med 41 prosent i årene
som kommer, og det uten at trafikken med fritidsbåter
er innregnet. Den relative endringen i utseilt distanse fra
2013 til 2040, målt i prosent av utseilt distanse i 2013, er
på 41 prosent uavhengig av fartøystype.
Skipstrafikken fordeler seg over de ulike fartøystypene
og vil variere. Ifølge sjøsikkerhetsanalysen til DNV GL
og Kystverket vil samlet vekst for lasteskip være på 65
prosent, mens veksten for passasjerfartøy og cruiseskip
er på henholdsvis 25 og 130 prosent. Samtidig er det
anslått en nedgang i utseilt distanse for fiskefartøy på
åtte prosent og en nedgang på 35 prosent for offshore
serviceskip. Videre viser analysen at sannsynligheten for
både ulykker med oljeutslipp og ulykker med cruiseskip
høyest på kysten langs Vestlandet og Oslofjorden.
Samtidig vil tankskiptrafikken øke med 282 prosent i
Troms og 300 prosent i Finnmark frem mot 2040.

tar utgangspunkt i all skipstrafikk langs kysten frem
mot 2040, men tar ikke hensyn til landets fritidsbåtflåte
på 752 000 fartøyer.32 Det er sannsynlig at antallet
fritidsbåter og antallet ulykker også med denne type
båter vil øke i takt med trafikkveksten, gitt at ikke større
redningsinnsats settes inn og prognosene for fremtidig
skipstrafikk inntreffer.
Redningsselskapet står i dag for om lag 78,2
prosent av sjøredningene til sjøs ifølge tall fra
Hovedredningssentralen, men hele 59,9 prosent av
foreningens inntekter kommer fra private bidrag og
den kommersielle virksomheten. Videre utgjorde 23,9
prosent Redningsselskapets andel av spillemidlene,
som opprinnelig ble gitt som kompensasjon for
inntektsbortfall, da det generelle forbudet mot
spilleautomatene trådte i kraft i juli 2006. På en annen
side mottar Redningsselskapet også privat finansiering,
hvilket ikke er tilfellet for flere av de andre aktørene som
driver redningsarbeid til sjøs. Som belyst i kapittel 4 om
en hypotetisk statlig overtakelse av Redningsselskapet
fremstår foreningen relativt effektivt drevet og finansiert.
Det er derfor ventelig at Redningsselskapet vil spille en
sentral rolle i opprustningen av fremtidens sjøberedskap
i Norge.

Ifølge sannsynlighetsanalysen til DNV GL (2016)31 er
sannsynligheten for ulykker nært knyttet til omfanget
av skipstrafikken. En økning i skipstrafikken vil isolert
sett medføre en økt sannsynlighet for uhell. Ettersom
prognosene for 2040, viser en 41 prosents økning av
trafikkmengden målt i utseilt distanse er det derfor
også sannsynlig at antallet ulykker vil øke. Prognosen

30

Kystverket og DNV GL (2014). Sjøsikkerhetsanalysen 2014, Kystverkets oppsummering med vurderinger og anbefalinger, sluttrapport

31

DNV GL og Kystverket (2016). Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt
forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040, Rapport nr. 2015-0177, Rev. F

32
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Kongelig norsk båtforbund og Norboat (2012). Båtlivsundersøkelse 2012, fritidsbåtlivet i Norge
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REDNINGSSELSKAPET STÅR I DAG
FOR OM LAG 78,2 PROSENT AV
SJØREDNINGENE TIL SJØS IFØLGE TALL
FRA HOVEDREDNINGSSENTRALEN HELE.
59,9 PROSENT AV FORENINGENS
INNTEKTER KOMMER FRA PRIVATE BIDRAG
OG DEN KOMMERSIELLE VIRKSOMHETEN.
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Appendiks A:
Redningsselskapets
frivillighet som
økonomisk fenomen
I dette appendikset greier vi ut om Redningsselskapets
virksomhet ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Herunder
diskuterer vi aspekter ved Redningsselskapets eksterne
verdiskaping og drøfter hvorvidt organisasjonsformen kan
bidra til effektiv finansiering av virksomheten.
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7.1. Verdiskapingen i den
frivillige sektoren: Verdier skapt
for å hjelpe andre
Måling av verdiskaping i den frivillige sektoren er en
kompleks affære. Før vi går inn på hvordan verdiskaping
bør måles i frivillighetssektoren, er det viktig å ha et
bevisst forhold til hvordan verdiskaping måles og hva
verdiskapingen er i privat sektor, offentlig sektor og
husholdningssektoren. Frivillighetssektoren deler ulike
karakteristikker med sine motstykker. En forståelse av
hva som er verdiskapingen i disse sektorene, og hvordan
den måles, vil derfor gi et bedre grunnlag for å kunne
analysere de samme temaene for frivillighetssektoren.
I det private næringslivet måles verdiskaping typisk ved
bruttoproduktet,33 det vil si summen av bruttodriftsoverskudd (EBIDTA)34 og lønnskostnader, samt eventuelt
merverdiavgift og andre produktskatter. Strengt tatt burde kapitalslitet justeres bort ved å måle verdiskaping ved
nettoproduktet, men siden kapitalslittallene jevnt over
er beheftiget med usikkerhet, blir bruttoprodukt oftere
brukt enn nettoprodukt. Ved utregning av næringslivets
bidrag til landets bruttonasjonalprodukt er det bruttoproduktet som ligger til grunn, der merverdiavgiften tas
med i verdiskapingstallene for det offentlige. Dette er
strengt tatt den interne verdiskaping som fordeles utover
arbeidstakere, eiere, det offentlige og eventuelle kreditorer. I tillegg vil en virksomhets aktiviteter i mange tilfeller generere positiv eller negativ ekstern verdiskaping.
35
Disse effektene er det få anerkjente fagøkonomer som
bestrider fra et teoretisk perspektiv. Likevel neglisjeres
den eksterne verdiskaping ofte i verdiskapingsanalyser,
siden den er vanskelig å tallfeste.

33

Offentlig virksomhet deles i forvaltning og forretningsdrift, avhengig av om hvorvidt driften er selvfinansierende eller ikke. Offentlig forretningsdrift er selvfinansierende og verdiskapingen måles derfor, i likhet
med i næringslivet, gjerne ved bruttoprodukt. Offentlig
forvaltning er ikke selvfinansierende, og gjerne motivert
ut i fra hensyn til generering av ekstern verdiskaping.
Bruttoprodukt vil derfor være et dårlig mål for forvaltningens verdiskaping, idet driftsunderskuddet sier lite
om den samlede verdien av forvaltningens aktiviteter.
I mangel av et annet lett tilgjengelig verdiskapingsmål
benyttes følgelig summen av lønnskostnader, netto
produksjonsskatter og produktinnsats ved utregning av
bruttonasjonalprodukt.
Verdiskapingen i husholdningssektoren tallfestes oftest
ikke og er generelt ikke innregnet i bruttonasjonalprodukt. I den grad den måles priser man gjerne verdien av
husholdningsarbeidet. Dette kan gjøres ved å sammenlikne med hvor mye det koster å få andre til å gjøre et tilsvarende arbeid, justert for kvalitet. Alternativt kan man
basere beregningene på såkalte hedoniske nyttemålinger, hvilket innebærer at man kartlegger brukernes
verdsetting av ikke-prisede varer og tjenester. Eventuelt
kan man eksplisitt justere for de persiperte kostnadene
av husarbeidet og alternativkostnaden til husarbeidet.
Den frivillige sektoren minner på mange måter om den
offentlige forvaltningen, i den forstand driften i seg selv
genererer et driftsunderskudd og er motivert i ekstern
verdiskaping. Ved utregning av bruttonasjonalprodukt
verdsettes ikke den frivillige innsatsen. I nasjonalregnskapet måles frivillige organisasjoners verdiskaping likt
som verdiskapingen i den offentlige forvaltningen, det vil
si som summen av lønnskostnader, netto produksjonsskatter og produktinnsats. Dette er likevel ikke et ideelt

Til forskjell fra nettoprodukt har man ved bruttoprodukt ikke trukket fra kapitalslit i form av- og nedskrivninger.

34

EBIDTA er en engelsk forkortelse for «earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations», hvilket direkte oversatt betyr
«inntekter før renter, skatter og av- og nedskrivinger på materielle og immaterielle eiendeler».

35

I økonomisk faglitteratur begrunnes positive og negative eksterne verdiskapingseffekter ut fra avvik fra «perfekt konkurranse»-rammeverket. Disse avvikene kan klassifiseres i fem grupper; konsumentoverskuddet, markedssvikt, styringssvikt, informasjonssvikt og alternative
atferdsmønstre til det rasjonelt egoistiske. Konsumentoverskuddet fanger opp gleden sluttbruker har av godet. Markedssvikt er den viktigste gruppen og involverer eksterne virkninger, kollektive goder, verdikapring, misbruk av markedsmakt overfor kunder og leverandører,
heterogenitet i vareutvalget, samt komplekse kostnadsstrukturer; ofte med betydelige faste komponenter. Videre involverer styringssvikt
utfordringer knyttet til seleksjonsprosesser ved ugunstige utvalg, opportunisme i form av moralsk hasard, begrenset ansvar for egne
handlinger, lobbyisme, ikke-definerte eiendomsrettigheter og begrensninger i relevante rettsinstanser. Informasjonssvikt innebærer
asymmetrisk eller ufullstendig informasjon, og henger ofte tett sammen med markeds- og styringssvikt. I enklere økonomiske er det vanlig
å anta egoistiske rasjonelle atferdsmønstre, men mer avanserte økonomiske modeller nyanserer denne forutsetningen. Alternative atferdsmønstre til det rasjonelt egoistiske mønsteret inkluderer kognitive evner, risikoholdninger og etiske holdninger til andre aktører og deres
handlinger, samt holdninger til skattepolitiske virkemidler.
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verdiskapingsmål alene, idet hele eller deler av arbeidsinnsatsen er frivillig. Dermed støter vi på den samme
måleproblematikken som knytter seg til husholdningssektoren.
Frivillig arbeidskraft kan verdsettes etter hvor mye det
ville kostet å bringe inn tilsvarende arbeidsinnsats ved
betaling, eller etter hvor nyttige aktivitetene oppfattes.
Tilsvarende kan donasjoner i form av penger og varer
verdsettes etter deres verdi og eventuelt hvor ressurskrevende det var å bringe donasjonene inn. Når det
gjelder frivillige organisasjoners kommersielle aktiviteter og inntekter gjennom medlemskontingenter, kan de
verdsettes likt som kommersiell virksomhet hos private
aktører eller offentlig forretningsdrift. Siden mye av verdiskapingen i frivillighetssektoren skjer utenfor virksomhetene, vil en helhetlig verdiskapingsanalyse innbefatte
en gjennomgang av hvilke verdier som skapes eksternt.
For mer om verdsetting av frivilligheten i offentlig statistikk referer vi til Dam og Westberg (2012)36 for Statistisk
sentralbyrås satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner og til FNs (2003)37 håndbok for håndtering
av nonprofit-organisasjoner i nasjonalregnskaper. Merk
at vår verdsetting av frivillige arbeidsbidrag i kapittel 5
er i tråd med denne metodikken.

7.2. Verdiskapingen
av Redningsselskapets
virksomhet: De største
verdiene tilfaller folk til sjøs
I kraft av å være en allmennyttig forening er Redningsselskapets primære formål ikke å tjene penger, men
å skape verdier utenfor selskapet. Særlig sentralt står

redningsskøytenes beredskap og aksjoner, men også
miljøberedskap, holdningsbygging og kompetanseutvikling utgjør tre viktige områder. Redningsselskapets redningsskøyter er i praksis et kollektivt gode for dem som
ferdes til sjøs.38 De øker trygghetsfølelsen for sjøfolket
og er tilgjengelige med hjelp og assistanse når uhellet
er ute. Verdien for samfunnet av Redningsselskapets
aktiviteter vil typisk være betydelig høyere enn kostnadene knyttet til redningsarbeidet i seg selv. Dette følger av
at folk flest er taps- og risikoaverse, og av at Redningsselskapet er en nonprofit-organisasjon basert på frivillig
arbeid, som kun tar seg betalt for sine kostnader.
Redningsselskapet står for nærmere to tredjedeler av
rednings- og beredskapskapasiteten langs Norskekysten. Uten Redningsselskapets redningsinnsats eller
noen form for erstatning ville liv gått tapt og skip ville
sunket i havet.39 Det mest alvorlige er naturligvis at
mange ville avgått ved døden for tidlig, uten å få realisert sine livsplaner og med påfølgende lidelse for de
pårørende. Dette ville også gitt negative impulser inn i
økonomien, i den grad de omkomne ville bidratt til verdiskaping og skatteinntekter. Videre er det knyttet store
verdier til havarerte skip med tilhørende last og løsøre.
I neste omgang ville det knyttet seg store kostnader til
heving av skip, samt betydelige miljøkostnader forbundet med skip som ikke heves og utslipp fra havaristene.
Særlig i forbindelse med lasteskiphavari kan betydelige
oljeutslipp og andre miljøskader inntreffe. Et eventuelt
opprydningsarbeid vil være meget ressurskrevende, og
store deler av skadene vil i praksis ikke forsvinne før
mange år senere. Redningsselskapets assistanse til disse fartøyene innebærer derfor en betydelig miljøgevinst
som ikke er synlig, nettopp fordi de forhindrer at ulykken
inntreffer.

36

Dam, K.W. og Westberg, N.B. (2012). Dokumentasjon av satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner, Statistisk sentralbyrå,
notat 23/2012

37

United Nations (2003). Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, Department of Economic and Social
Affairs Statistics Division, Studies in Methods, Handbook of National Accounting, Series F., No. 91, United Nations, New York 2003

38

Vi bruker formuleringen «i praksis» ettersom Redningsselskapets skøyter i streng forstand ikke oppfyller kriteriene til et kollektivt gode
ved å være et «ikke-ekskluderende» og «ikke-rivaliserende» gode. Det kan nemlig argumenteres for at redningstjenenestene til en viss
grad er et ekskluderende gode i økonomisk forstand, fordi det tas inn betaling gjennom medlemskontingent, og fordi parten som melder
fra til Redningsselskapet belastes økonomisk for redningsaksjonen, dersom vedkommende ikke er medlem. Videre er det liten sjanse
for at Redningsselskapets redningsskøyter kan være et rivaliserende gode, i det sjeldne tilfellet der det er flere i havsnød enn redningsskøyter tilgjengelig. I praksis fungerer det imidlertid slik at alle sjøfolk nyter godt av tjenestene til Redningsselskapet uavhengig av om de er
medlem eller ikke, samtidig som bemanningen er tilstrekkelig god til å kunne hjelpe dem som har behov for det.

39
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Redningsselskapets redningsskøyter kan betraktes som
en forsikringsordning, der medlemmer er fullt forsikret
og ikke-medlemmer er delvis forsikret. Totalmedlemmer av Redningsselskapet betaler 845 kroner i året for
å være medlem. Ved skipsnød vil medlemmer slippe å
betale for bistand, mens ikke-medlemmer som melder
fra må betale for hver time med bistand. I de tilfeller der
meldingen om skipsnød når frem til Redningsselskapet
gjennom Redningssentralen eller andre etater knyttet til
den offentlige beredskap, vil det i utgangspunktet være
det offentlige som betaler for redningsaksjonen. Dersom
personene med behov for redning har opptrådt uvettig
eller uforsvarlig til sjøs, kan kostnaden i neste omgang
veltes over fra det offentlige til vedkommende.
Det er to åpenbare motivasjoner og tilbøyeligheter for å
betale medlemskontingenten. Den første motivasjonen
er at medlemmet anser Redningsselskapets virksomhet som allmennyttig og derfor ønsker å støtte opp om
driften ut fra sin positive donasjonsglød, sine altruistiske motiver eller liknende. Den andre motivasjonen
er at medlemmet ønsker å forsikre seg mot å komme
i skipshavari eller skipsnød. Her er det naturligvis ikke
snakk om forsikring mot tap av liv og fartøy, men mot
de økonomiske kostnadene som følger med å bli berget
eller bistått av Redningsselskapet som ikke-medlem.
I tillegg til rednings- og beredskapsarbeid bidrar
Redningsselskapet med betydelige verdier gjennom
opplæring og holdningsskapende arbeid, både for barn
og voksne. Dette bidrar til å forebygge alvorlige ulykker
samt at man er best mulig rustet til å møte en kritisk
situasjon når uhellet er ute. I samfunnsøkonomisk
forstand er det både snakk om heving av humankapitalen og generering av eksterne virkninger fra dem
som blir opplært. På den ene side kommer den hevede
kompetanse og de sunnere holdninger individene selv til
gode. På den annen side kan holdningsforbedringen og
kompetansehevningen komme andre individer til gode,
som også kan få videreformidlet gode holdninger og
kunnskaper.

7.3. Redningsselskapets
organisasjonsform: Frivillighet er
en effektiv finansieringskilde
Redningsselskapet er organisert som en forening, hvilket gir organisasjonen både fleksibilitet og utfordringer
med tanke på drift og finansiering. Redningsselskapet
bringer inn betydelige donasjoner i form av frivillig
arbeid, penger, skip, rabatter og andre materielle
gjenstander. Private og offentlige donasjoner, så vel som
medlemskontingenter, er uttrykk for betalingsvillighet
for fellesgoder. Utfordringen er at gratispassasjerproblemet – «hvorfor skal jeg betale hvis andre betaler for
meg?» - kan gi for få donasjoner fra det private. Altruistiske motivasjoner eller giverglød bidrar til å motvirke
dette. Samtidig kan det være et problem at det offentlige
er bundet opp av politiske prioriteringer, der sjøsikkerhet konkurrerer med andre formål. Disse prioriteringene
reflekterer ikke nødvendigvis betalingsvilligheten til velgergrupper som ferdes til sjøs eller konsensusvelgeren.
Donasjoner fra det offentlige og kommersielle aktiviteter
skaper dermed fortrengningseffekter på private donasjoner. «Crowding in»-effekter vil typisk dominere for
små og mellomstore offentlige donasjoner og kommersielle aktiviteter, ved at organisasjonens drift oppfattes
å være mer profesjonell. Dersom offentlige donasjoner
og kommersielle aktiviteter blir veldig dominerende, kan
imidlertid «crowding out»-effekter komme til å dominere ved at organisasjonen oppfattes som et offentlig
ansvar eller som en kommersiell aktør ikke verdig
private bidrag. Det offentlige og det private vil dermed
ikke ha mulighet til å drive inn arbeidskraft og penger
i donasjoner i samme grad som det frivillige. Ved en
hypotetisk nedleggelse av Redningsselskapets virksomhet vil deler av den frivillige innsatsen; for eksempel
den som vedrører private pengegaver, pengeinnsamling
eller dugnadsarbeid; være langt på vei være mobil og
kunne reallokeres til andre formål. Likevel vil store deler
av den veldedige innsatsen være immobil. Dette gjelder
særlig frivillige bidrag fra folk med maritim kompetanse,
men også i stor grad øremerkede monetære bidrag fra
maritime aktører.
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Dersom det offentlige hadde drevet Redningsselskapet,
ville det hatt en effektivitetskostnad ved inndriving
av skatter for å få på plass den siste finansieringen.
Finansdepartementet (2014)40 anslår denne til 20 prosent
av midlene. Private aktører som opererer på oppdrag
fra Staten, vil derimot ha insentiver til å underlevere for
å tjene penger.41 Når det gjelder frivillighetssektoren,
vil den kunne dra nytte av at arbeiderne identifiserer
seg med dens mål og allmennyttige hensikter. Brekke
og Nyborg (2008)42 viser hvordan samfunnsansvarlige
arbeidsgivere kan oppnå høyere rekrutteringsevne enn
andre bedrifter. Videre viser forskningen til Borzaga og
Tortina (2006)43 at jobbtilfredshet og lojalitet spiller en
viktig rolle i nonprofitt-organisasjoner. Studier viser at
jobbtilfredsheten er høyere hos arbeidere i nonprofitsektoren enn hos arbeidere i offentlig og privat sektor.
Lønnsnivået er ikke videre høyt i nonprofit-sektoren,
heller ikke blant de mest kvalifiserte arbeiderne
(Bacchiega og Borzaga 2003, Borzaga og Tortina 2006,
Steinberg 2003).45 Utfordringene for frivillighetssektoren
ligger imidlertid i å sikre profesjonalisering og forebygge
styringsproblemer i fravær av en kontrollerende
eier. Om vi tar for oss Redningsselskapet, ser vi at
disse problemene ikke er tilstede i organisasjonen.
Redningsselskapet er en erfaren aktør innen maritim
virksomhet, kompetanseheving og rednings- og
beredskapsarbeid. Dette vil være et fortrinn for
Redningsselskapet kontra andre frivillige aktører.
Lønnsnivået i Redningsselskapet er lav i forhold til
andre maritime virksomheter, men ligger noe over
beredskapen for øvrig.

40

Markedsføring gjennom pengeinnsamling og rekruttering til frivillig innsats har en informasjonskomponent
og en rentetilkarringskomponent. Innsamling av frivillig
innsats vil skape en merverdi for samfunnet, dersom
det medfører en større samfunnsøkonomisk avkastning.
Frivillige organisasjoner ivaretar gjerne forsyningen av
fellesgoder som i utgangspunktet er underforsynte. Det
avgjørende vil derfor være om pengeinnsamlingen og
rekrutteringen øker det totale bidraget til frivilligheten,
eller om man kjemper om gitte produksjonsressurser.
Selv ved kjemping om gitte ressurser, vil det være lite
hensiktsmessig at en frivillig organisasjon slutter med
innsamling, fordi det ville gitt en underforsyning av de
tilhørende varene og tjenestene. Innsamlingens omfang
vil dessuten ha en nær sammenheng med organisasjonens profesjonalitet. I praksis vil det være slik at deler
av donasjonene ville ha gått til andre organisasjoner
om man sluttet med innsamling, mens andre deler ikke
ville ha tilfalt frivilligheten. Dessuten skiller mange av
donasjonene til Redningsselskapet seg fra generell innsamling til frivillige ved at de er høyt spesialiserte mot
redningsarbeid og maritim virksomhet.

Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv., rundskriv R-109/14

41

Dette regnes som en klassisk innsikt i nonprofit-litteraturen. Se for eksempel de klassiske artiklene Hansmann, H.B. (1980): The Role of
Nonprofit Enterprise, No. 5, Volume 89, The Yale Law Journal og Weisbrod, B.A. (1975): Towards a Theory of Voluntary Nonprofit Sector in a
Three-Sector Economy in Altruism, Morality and Economic Theory, edited by Phelps, E.S., Russell Sage Foundation.

42

Se Brekke, K.A. and Nyborg, K. (2008). Attracting Responsible Employees: Green Production as Labor Market Screening, page 509-526, 4,
40, Resource and Energy Economics

43

Borzaga, C. and Tortia, E. (2006): Worker Motivations, Job Satisfaction, and Loyalty in Public and Nonprofit Social Services, page 225-248,
2, 35, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly June

44

Se Bacchiega, A. and Borzaga, A. (2003). The Economics of the Third Sector: Toward a More Comprehensive Approach in The Study of the
Nonprofit Enterprise: Theories and Approaches, edited by Anheier, H. and Ben Ner, A., Kluwer Academic / Plenum Publishers og Steinberg,
R. (2003): Economic Theories of Nonprofit Organizations: An Evaluation in The Study of the Nonprofit Enterprise: Theories and Approaches,
edited by Anheier, H. and Ben Ner, A., Kluwer Academic / Plenum Publishers

45

I økonomisk fagspråk er de mest aktuelle problemene rentetilkarring og moralsk hasard. Rentetilkarring innebærer at man kjemper om
gitte ressurser, mens moralsk hasard refererer til opportunisme i kontraktsforhold med basis i avvikende interesser.
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I TILLEGG TIL REDNINGS- OG
BEREDSKAPSARBEID BIDRAR
REDNINGSSELSKAPET MED BETYDELIGE
VERDIER GJENNOM OPPLÆRING OG
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID, BÅDE
FOR BARN OG VOKSNE. DETTE BIDRAR
TIL Å FOREBYGGE ALVORLIGE ULYKKER.
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Appendiks B:
Bakgrunn om
Redningsselskapet

8
48

Vi har tidligere gjennomgått Redningsselskapets
virkeområder i kapittel 2. I dette appendikset dykker vi videre
ned i Redningsselskapets virksomhet ved å gjennomgå
Redningsselskapets 121-årige historie og ved å ta for oss
foreningens organisering.
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8.1. Historien om Redningsselskapet: En livredder i 125 år
I 1880-årene reiste lege Oscar Tybring rundt i Norge for
å kjempe for etableringen av et norsk redningsselskap.
Han lyktes i å involvere båtbyggeren Colin Archer, som
skulle bli den fremste pådriveren i Redningsselskapet
de neste tiårene. Etter tre tiår med økende fokus på
rednings- og beredskapsarbeidet til sjøs, ble det i 1891
avholdt store innsamlingsaksjoner til redningssaken i
Bergen og Oslo. Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning
(NSR), vanligvis referert til som Redningsselskapet, ble
stiftet av Kristiania Kjøbmandsforening 9. juli samme
år. To år senere ble de fire første redningsskøytene
satt i drift. Mai 1894 vant redningssaken stor allmenn
oppslutning, etter at Redningsselskapet reddet 37
mennesker fra en orkanaktig storm utenfor Finnmark.
I 1895 mislyktes et forsøk på å ta i bruk en motorisert
redningsskøyte. Ved århundreskiftet hadde selskapet tretten skøyter i tjeneste. Etter sju års drift hadde
redningsskøytene reddet over bortimot 900 mennesker
og 250 fartøy, mens 4 000 fartøyer og 11 000 personer
har fått assistanse. Fra 1908 ble skøytekonstruksjonen
tilpasset mulige, senere motorinstallasjoner. I 1930 ble
første vellykkede motoriserte redningsskøyte satt i drift.

innførte Redningsselskapet helårsdrift av redningsskøytene og helårsansettelse av mannskaper. I 1982 fant de
første forsøkene med eskortetjeneste over værharde
kyststrekninger sommerstid sted. To år senere bestemte foreningens medlemmer seg for å ta forebyggende
arbeid inn i Redningsselskapets formålsparagraf. I 1986
ble de første hurtiggående redningsskøytene av glassfiberarmert polyester introdusert. Ved hundreårsjubileet
hadde Redningsselskapet reddet 5 300 liv og assistert
330 000 personer.
I 2016 feirer Redningsselskapet sitt 125 årsjubileum.
Siden etableringen i 1891 har Redningsselskapets
mannskap og skøyter reddet livet til over 6 400 mennesker. Over 600 000 mennesker og 200 000 båter har fått
assistanse av Redningsselskapet.

Ved femtiårsjubileet hadde Redningsselskapet reddet
3 100 mennesker og assistert mer en 150 000 mennesker. Under annen verdenskrig bisto Redningsselskapet
skipbrudne fra begge sider, og de siste gamle skøytene
ble motorisert. I 1967 slet Redningsselskapet med dårlig
økonomi, hvilket medførte at Staten forpliktet seg til å
dekke halvparten av Redningsselskapets sjøredningstjeneste for å opprettholde driften. En moderniseringsprosess ble satt i gang i 1973, da de første hurtiggående
aluminiumskøytene ble tatt i bruk. Det påfølgende året
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8.2. Organiseringen av
Redningsselskapet: En
landsdekkende humanitær
forening
Redningsselskapet er organisert som en allmennyttig
forening med tre formål; redde liv, berge verdier og
drive forebyggende virksomhet for å bedre sikkerheten
for sjøfarende. Foreningen innehar en landsdekkende
organisasjon med virksomhet langs hele Norge. Redningsselskapet var tidligere inndelt i tolv distrikter med
et distriktskontor i hvert distrikt. Fra og med 2016 ble
Redningsselskapet er delt opp i fem regioner; Nord,
Midt-Norge, Vest, Sør og Øst, hvorav Distrikt Øst etableres i 2017. Disse har igjen regionskontorer og distriktskontorer.
Konsernet Redningsselskapet hadde ved utgangen av
2015 291 ansatte, herav 201 sjøansatte som bemanner
27 redningsskøyter og fire ambulansebåter, samt 90 landansatte. Til sammen utgjør dette 288 årsverk. Av de 90
ansatte på land, jobber 64 ved hovedkontoret på Lysaker,
16 ved de 11 distriktskontorene og 10 ved Småbåtregistret i Trondheim.

Ved utgangen av 2015 hadde Redningsselskapet 100 300
medlemmer, fordelt på 84 838 totalmedlemmer, 7 713
vanlige medlemmer, 7 749 medlemmer i Eliasklubben.
Det høyeste organet i Redningsselskapet er
Representantskapet. Det består av distriktsleder og
en representant fra hvert distrikt, to representanter
for de ansatte og tolv personer valgt av eksterne
organisasjoner. Redningsselskapet ledes av et
sentralstyre med seks representanter valgt av
Representantskapet og to av de ansatte.
Redningsselskapet har heleide datterselskap gjennom
Securmark AS og RS Sjøredningsskolen AS. Den
daglige driften av Redningsselskapet foretas av
foreningens generalsekretær, generalsekretærens stab
og foreningens avdelingsledere. Redningsselskapets
hovedkontor er fordelt på sju avdelinger, i tillegg til
generalsekretærens stab.

Områder langt fra Fastlands-Norge, det vil si Svalbard, Jan Mayen og bilandene ved Antarktis, er ikke inkludert.
Disse distriktene er «Finnmark», «Troms», «Nordland», «Trøndelag» (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag), «Møre og Romsdal», «Sogn og
Fjordane», «Hordaland», «Rogaland», «Agder» (Vest-Agder og Aust-Agder), «Vestfold, Telemark og Østfold», «Region Øst» (Buskerud, Oslo
og Akershus) og «Hedmark og Oppland».
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VED UTGANGEN AV 2015 HADDE
REDNINGSSELSKAPET
100 300 MEDLEMMER, FORDELT PÅ
84 838 TOTALMEDLEMMER,
7 713 VANLIGE MEDLEMMER OG
7 749 MEDLEMMER I ELIASKLUBBEN.
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Appendiks C:
Illustrasjoner av
verdien av konkrete
redningsaksjoner
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Når Redningsselskapet
gjennomfører redningsaksjoner
har dette en nytteverdi.
Nytteverdien er uteblivelsen av
kostnader som ville kommet
dersom redningsaksjonen uteble.
EKSEMPLER PÅ SLIK NYTTEVERDI KAN VÆRE:
•

•
•
•
•
•
•

Uteblivelse av tapt liv der Redningsselskapet
redder liv som ellers ville gått tapt uten deres
tilstedeværelse
Uteblivelse av personskader
Uteblitt materialskade på skip
Uteblitte kostnader som følge av skip ute av drift
etter ulykke
Uteblitte skader på/tap av last
Uteblitt oljesøl og miljøskader, samt oppryddingskostnader
Andre nytteeffekter

Hvor store verdier det er forbundet med hver enkelt
kategori avhenger av omfanget på ulykken.
For å sammenstille de samfunnsøkonomiske
virkningene av Redningsselskapets redningsaksjoner
må man også inkludere kostnadene ved slike
redningsaksjoner. De inkluderer investeringskostnader
og driftskostnader inkludert personalkostnader. Disse
må deretter dekomponeres til å være kostnaden for
den enkelte redningsaksjonen. Nytteverdien minus
kostnadene er dermed den samfunnsøkonomiske
nettovirkningen.
Dersom man skal sette en verdi på konkrete
redningsaksjoner innebærer det at man må vite
hvilken sannsynlighet det ville vært for et annet utfall
dersom ikke Redningsselskapet var på stedet. Det
vil si at vi med sikkerhet må kunne si at dersom ikke
Redningsselskapet ville vært på stedet ville et annet
utfall inntruffet, som eksempel at et visst antall ville
mistet livet eller at vi med sikkerhet kan si at vi ville
hatt et akutt oljeutslipp på en viss størrelse. Vi kan ikke
med sikkerhet si hva situasjonen ville vært dersom
ikke Redningsselskapet hadde vært på stedet og vi kan
dermed ikke vite hva uteblivelsen av skadeomfang er.
Vi kan likevel gjøre noen vurderinger og forsøke å sette
verdier på konkrete utfall av bestemte redningsaksjoner.
I delkapitlene under eksemplifiserer og illustrerer vi
derfor verdien av konkrete redningsaksjoner utført av
Redningsselskapet. Vi inkluderer ikke kostnadssiden,
men ser på nytteverdien av de konkrete resultatene av
redningsaksjonen. Hvorvidt andre utfall er sannsynlig
eller andre ville kommet til stedet er heller ikke vurdert.
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9.1. Bergingsaksjon for
lastefartøy: Redningsaksjonen
av Conmar Island var verdt
anslagsvis 133,1 millioner kroner
I juli 2014 holdt lastefartøyet Conmar Island på å gå
på grunn i Oslofjorden grunnet blackout. RS Bergesen
d.y. bukserer, forhindrer grunnstøting og sleper det
i sikkerhet. Containerskipet fikk stans nærmere 200
meter syd for Aspond, en mindre øy som ligger midt
i den trangeste delen av innseilingsleden til Oslo.
Redningsskøyta rykket ut fra stasjonen på Oscarsborg.
I en fart på 40 knop kjørte den raskt mot containerskipet,
og i løpet av fire minutter er den på plass. Skipet hadde
på dette tidspunktet ikke fremdrift. Redningsskøyta
dyttet på siden av skipet slik at det fikk en bedre kurs
og dermed unngå grunnstøting i tiden det tar å starte
opp hovedmaskinen. Skipet får start på maskinen,
men det mangler all styring. Redningsskøyta må
derfor ligge og dytte til containerskipet får start på

systemene sine igjen. I dette tilfellet bidrar sannsynligvis
Redningsselskapet til at Containerskipet unngår
grunnstøting. Grunnstøting har potensielt konsekvenser
for materialskade på skip, tap av last eller skader
på last, personskade, miljøskade ved oljesøl og
oppryddingskostnader) Vi kan ikke med sikkerhet si at
alle disse konsekvensene ville inntruffet og i hvor stort
omfang de ville inntruffet, dersom Redningsselskapet
ikke kom til stedet. Vi vet heller ikke hvor mye olje det
var på tanken og hvor stort utslippet eventuelt ville blitt.
Skadevirkningene av oljesøl er også svært avhengige av
mengde, varighet, tid og sted. Opprydningskostnadene
varierer også, men målt i kroner/tonn er de høyest
for små utslipp og avtar med utslippets størrelse. De
siste årene har vi hatt tre grunnstøtinger med akutte
oljeutslipp av betydelig omfang; MS Server i 2007 med
utslipp av cirka 530 tonn olje, MV Full City i 2009 utslipp
av cirka 293 tonn olje og MS Godafoss i 2011 med utslipp
i cirka 112 tonn olje. Vi kan anta at også Conmar Island
ville vært i dette intervallet, gjennomsnittlig 312 tonn.

Lindhjem, H., Magnussen, K. og Naverud, S. (2013): Verdsetting av velferdstap ved oljeutslipp fra skip – Fra storm til smulere farvann(?),
Samfunnsøkonomen Nr. 6/2014
50
DNV GL og Menon (2015). Samfunnsøkonomisk vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak og beredskap mot akutt forurensning,
Rapport nr. 2015-0692, Rev. 2
51
DNV GL og Kystverket (2016). Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040, Rapport nr. 2015-0177, Rev. F
49
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De samfunnsøkonomiske kostnadene ved akutte
oljeutslipp er presentert i tabellen under og er hentet
fra en pilotstudie av verdsetting av oljeutslipp per tonn
gjennomført av Lindhjem, Magnussen og Naverud
(2013).48
Tabell 9 1: Verdsettingsfaktorer for oljeutslipp med
kroneverdi 2016-kroner. Kilde: Lindhjem, Magnussen
og Naverud (2013)
Utslippsmengde

Verdsetting

Fra målt
ved tonn

Til målt
ved tonn

målt ved
kroner per tonn

1

1 000

420 000

1 000

2 000

315 000

2 000

20 000

210 000

20 000

100 000

105 000

denne er lav. Vi har derfor ikke inkludert en verdi ved
at Redningsselskapets aksjon reddet liv som ellers
ville gått tapt dersom de ikke kom til stedet, ettersom
det er sannsynlig at andre tiltak ville blitt iverksatt
slik at liv likevel ikke ville gått tapt. Grovt sammenstilt
kan man derfor si at redningsaksjonen av Conmar
Island gjennomført av Redningsselskapet hadde en
omtrentlig nytteverdi på mellom 133,1 millioner kroner.
Dette inkluderer verdsetting av eventuelle oljeutslipp,
skade på fartøyet og skade på last. Den omtrentlige
nytteverdien av denne redningsaksjonen er gitt med de
forbehold nevnt ovenfor, nytteverdien kan også inkludere
andre elementer enn de nevnt ovenfor som eventuelle
personskader. I tillegg kan den også inkludere ikkeprissatte virkninger som opplevelsen av utrygghet.

Det vil si at kostnadene per tonn ville vært
420 000 NOK og dermed kunne kostnaden potensielt
vært 131 millioner kroner NOK, dersom vi antar at
utslippsmengden ville vært gjennomsnittet av historiske
utslipp fra grunnstøtinger.
I tillegg til dette kommer eventuelle skader på fartøyet.
Basert på DNV GL og Menon (2015)49 og DNV GL og
Kystverket (2015)50 er det sannsynlig at omfanget av
skader på skipet etter en grunnstøting ville ligget
mellom 4 og 5 millioner kroner. Tallene gjelder for
stykkgodsskip, for bulkskip er verdsettingen av
kostnader ved skade på skip ved grunnstøting satt til
rundt 13 millioner. For tap av last eller skade på last er
det basert på samme analyse sannsynlig at kostnaden
ville vært mellom 300 000 og 400 000 kroner. Verdiene
for tap av last eller skade på last er basert på veilederen
til Kystverket (2007).51
Sannsynligheten for at menneskeliv ville gått tapt
eller alvorlige personskader ved en grunnstøting som

DNV GL og Kystverket (2016). Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt
forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040, Rapport nr. 2015-0177, Rev. F
51
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9.2. Bergingsaksjon
for passasjerfartøy:
Redningsaksjonen for Marco
Polo var verdt anslagsvis 135,6
millioner kroner
Cruiseskipet Marco Polo grunnstøtte utenfor Gravdal
i Lofoten 1. september 2014. De to redningsskøytene
Sundt Flyer og Det Norske Veritas forsøkte i samarbeid
med dykkefartøyet Gard å få cruiseskipet Marco Polo
av grunnen. Det lot seg ikke gjøre. I en tidlig fase så det
ut til at det skulle bli en enkelt å få båten av grunnen,
men slik gikk det ikke. Tidevannsforskjellen er omtrent
to meter i området og gjorde at Marco Polo kom seg av
grunnen. Ballasttankene var tømt, og allerede halvannen
time før en større operasjon skulle starte, driftet båten
av grunnen uten hjelp. Men da holdt skipet på å gå på
grunn igjen. Redningsskøyta Det Norske Veritas sikret
cruiseskipet inntil det fikk startet opp hovedmotorene og
komme seg på rett kjøl.
For dette eksempelet er det de samme konsekvensene
som i tilfellet over. Det vil si at vi gjør de samme
antakelsene og beregningene for oljesøl og
oppryddingskostnader. Uteblitte kostnader for oljesøl
og oppryddingskostnader blir da 128,2 millioner
kroner. Basert på DNV GL og Menon (2015) og DNV
GL og Kystverket (2015)52 vil materielle skader på et
passasjerskip være gjennomsnittlig 43,6 millioner
kroner ved en grunnstøting. I tillegg kommer kostnader
forbundet med at skipet er ute av drift. Disse kostnadene
er beregnet til å være rundt 3 millioner kroner basert på
gjennomsnittet av timer slike skip er ute av drift etter
en grunnstøting og gjennomsnittlig kostnad per time for
slike skip.
Ettersom dette er et passasjerfartøy er det også større
risiko for at personskader ville inntruffet dersom
ikke Redningsselskapet kom til stedet. Ifølge DNV GL
og Menon (2015) er risikoen for tap av menneskeliv
høyest på passasjerfartøy sammen med fiskefartøy
og stykkgodsskip. At passasjerfartøy dominerer er
hovedsakelig på grunn av mye utseilt distanse, som
henger sammen med forventningsverdien for antall
ulykker, og grunnet høyt antall personer om bord
sammenlignet med andre fartøyskategorier. Også i

56

denne situasjonen kunne derfor tap av liv inntruffet.
Verdien av et statistisk liv er 32,5 millioner 2016-kroner.
Vi kan ikke med noen sannsynlighet si hvor mange liv
som potensielt kunne gått tapt i denne situasjonen
dersom ikke Redningsselskapet var på stedet. Vi
velger derfor å utelate denne nyttekomponenten i
sammenstillingen vår.
I tillegg er det ikke-prissatte virkninger som opplevelsen
av utrygghet og redsel blant passasjerer som kan
inkluderes for denne situasjonen.
Grovt sammenstilt kan man derfor si at
redningsaksjonen av Marco Polo gjennomført av
Redningsselskapet hadde en omtrentlig nytteverdi
på rundt 135,6 millioner kroner. Dette inkluderer
verdsetting av eventuelle oljeutslipp, skade på
fartøyet og tid ute av drift. I tillegg ville eventuelt tap
av menneskeliv eller personskader forhindret av
Redningsselskapets redningsaksjon blitt inkludert. Den
omtrentlige nytteverdien av denne redningsaksjonen er
gitt med de forbehold nevnt ovenfor. Nytteverdien kan
også inkludere andre elementer enn de nevnt ovenfor
som eventuelle personskader. I tillegg kan den også
inkludere ikke-prissatte virkninger som opplevelsen av
utrygghet.
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Appendiks D:
Beregningsmetodikk
Beregningsmetodikken benyttet i denne rapporten er generelt
temmelig standard for samfunnsøkonomiske analyser og følger
veiledningene til Finansdepartementet (2014) 53 og Direktoratet
for økonomiforvaltningen (2014).54 Unntaket er metodikken for
estimeringen av den indirekte redningsaktiviteten, som i det
følgende er viet et eget delappendiks.

Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv., rundskriv R-109/14
Direktoratet for økonomistyring (2014). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, Direktoratet for økonomistyring
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10.1 Metodikk for estimering av
den indirekte redningsaktiviteten:
Utnyttelse av sammenhengen
mellom teknologi og hendelser
Mange liv blir indirekte reddet og mange båter blir
indirekte berget ved at Redningsselskapet kommer til
åstedet og avverger potensielle kritiske situasjoner.
Redningsselskapets fartøy blir stadig raskere, samtidig
som redningstjenester varslingssystemer og øvrig utstyr
har blitt stadig mer avansert. Denne utviklingen har
bidratt til at Redningsselskapet i dag kommer raskere
til potensielle ulykkessteder og i større grad avverger
potensielle kritiske situasjoner før de oppstår. Antall
indirekte reddede liv og bergede båter er utfordrende
å kvantifisere, fordi Redningsselskapet ikke fører
en systematisk statistikk over dette. Like fullt tilsier
erfaringene fra Redningsselskapets operasjoner at den
indirekte redningsaktiviteten utgjør en vesentlig del av
Redningsselskapets samfunnsbidrag.

rundt våre estimater. Det er liten tvil om at den indirekte
redningsaktiviteten er betydelig, men mangel på gode
data gjør en nøyaktig verdsetting svært krevende. Det
er derfor grunn til å være forsiktig i anslagene, slik at vi
unngår å overdrive effekten.
I vår metodikk har vi tatt utgangspunkt i de historiske
forholdstallene mellom henholdsvis antall reddede liv
og antall bergede båter over skipssegmenter på den
ene siden og antall assistanser over skipssegmenter
på den andre siden. De historiske forholdstallene er
beregnet for perioden 2002 til 2006. Merk at det er ti år
mellom 2006, som er det siste året i denne perioden, og
i dag. Vi antar i utgangspunktet at disse forholdstallene
er stabile over tid og at reduksjon i antall reddede liv
per assistanse og antall bergede fartøy per assistanse
fra årene 2002 til 2006 og frem til 2015 reflekterer den
indirekte redningsaktiviteten.

I forbindelse med dette prosjektet har vi anslått antall
indirekte reddede liv og bergede båter basert på
sammenhengen utviklingen i antall reddede liv, antall
bergede båter og antall assistanser. Vi har valgt å legge
oss på en relativt konservativ linje i vår metodikk for
å anslå den indirekte redningsvirksomheten. Likevel
er det viktig å formidle at det hersker stor usikkerhet

Antall indirekte reddede liv i 2015 blir dermed ut i fra vår metodikk:
N=3

=maks

INDIREKTE REDDEDE LIV I 2015
antall reddede liv i perioden 2002 til 2006i
antall assistanser i perioden 2002 til 2006i

skipform i=1

min (gjennomsnittlig
årlige assistanser i
perioden 2002 til 2006i,
assistanser i 2015i)

antall direkte
reddede liv i
2015i,0)

Antall indirekte bergede liv i 2015 blir tilsvarende ut i fra vår metodikk:
N=3

=maks

INDIREKTE BERGEDE BÅTER I 2015
antall bergede båter i perioden 2002 til 2006i
antall assistanser i perioden 2002 til 2006i

skipform i=1

min (gjennomsnittlig
årlige assistanser i
perioden 2002 til 2006i,
assistanser i 2015i)

antall direkte
bergede båter
i 2015i,0)
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Det hører imidlertid til historien at antall assistanser
har økt betydelig fra årene 2002 til 2006 og frem til
2015. Det er ventelig at andelen kritiske oppdrag per
assistanser reduseres når antall assistanser øker, fordi
de kritiske oppdragene prioriteres høyest ved flere
alternative oppdrag. Vi har i våre beregninger derfor
ikke talt med oppdrag utover antallet årlige oppdrag i
perioden 2002 til 2006. Dette innebærer antakelig at vi
mister en del indirekte reddede liv og bergede båter i
våre anslag, men det reduserer samtidig risikoen for at
vi overdriver den indirekte redningsaktiviteten. For øvrig
må antall indirekte reddede liv og bergede båter over
skipssegmenter nødvendigvis være positivt eller lik null.

Like fullt kommer man ikke bort ifra at også andre
eksterne forklaringsfaktorer som er uavhengig av
kvaliteten på Redningsselskapets tjenester kan
ha bidratt til å redusere antall kritiske situasjoner.
Dette trekker i retning at økningen i den indirekte
redningsaktiviteten ikke har vært så stor som
reduksjonen i antall kritiske situasjoner skulle tilsi.
På den andre siden er det all grunn til å tro at man også
avverget kritiske situasjoner før de inntraff i perioden
2002 til 2006, selv om båtene gikk noe saktere og
redningsutstyr for øvrig var noe mindre avansert. Dette
trekker i retning av den indirekte redningsaktiviteten er
mer omfattende enn hva vår metodikk tilsier.

Årsaken til at vi har valgt akkurat perioden 2002 til
2006 som referanseperiode er at vi ønsker å gå en
del år tilbake, slik at vi kan sammenlikne dagens
redningsaktivitet med redningsaktiviteten i en
periode der Redningsselskapets fartøy var tregere og
redningsutstyret var mindre avansert. Grunnen til at
vi ikke har gått enda lenger tilbake enn perioden 2002
til 2006, er at navigasjonssystemene ble betydelig
bedret i forkant av millenniumskiftet, hvilket trolig
har bidratt til å redusere antall kritiske situasjoner
betydelig. Dersom vi hadde gått enda lenger tilbake,
hadde vi dermed risikert å fange opp effekter av bedret
navigasjonssystemer på antall kritiske situasjoner.
Dessuten var datakvaliteten på statistikken dårligere
før 2002. Siden rapporteringen for lastefartøy var
annerledes i tidsrommet 2007 til 2010, og fordi vi ønsker
å sammenlikne med en periode der beredskapen var
vesentlig mindre avansert. Vi har valgt en femårsperiode
for å redusere betydningen av årlige svingninger. Vår
robusthetssjekker viser seg imidlertid at det har liten
betydning om man velger et, tre eller fem år som
referanseperiode.

Totalt sett mener vi at vår verdsettingsmetodikk gir
brukbar pekepinn på den indirekte redningsaktiviteten,
men vedgår samtidig at estimatet er assosiert med
stor usikkerhet. Det har derfor vært viktig for oss
å legge oss på en konservativ linje i metodikken
for å redusere risikoen for overestimering. I likhet
med resten av analysen er våre anslag for indirekte
reddede liv og indirekte bergede båter bruttoanslag,
i den forstand at vi ikke har beregnet i hvilken grad
alternative redningsaksjoner ville funnet sted uten
Redningsselskapets tilstedeværelse.
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TOTALT SETT MENER VI AT VÅR
VERDSETTINGSMETODIKK GIR BRUKBAR
PEKEPINN PÅ DEN INDIREKTE
REDNINGSAKTIVITETEN, MEN VEDGÅR SAMTIDIG
AT ESTIMATET ER ASSOSIERT MED STOR
USIKKERHET. DET HAR DERFOR VÆRT VIKTIG
FOR OSS Å LEGGE OSS PÅ EN KONSERVATIV
LINJE I METODIKKEN FOR Å REDUSERE
RISIKOEN FOR OVERESTIMERING.
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