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RETNINGSLINJER FOR LOKALGRUPPER OG ENHETER I 
NRRL SAMBANDSTJENESTEN

1. Organisasjon.

Lokale grupper.
Den lokale NN-gruppen av NRRL kan delta i NRRL Sambandstjenesten når gruppens
sambandsopplegg er godkjent av NRRL Sambandstjenesten, og LE-kallesignal er tildelt.

Enheter.
Sambandsenhet på tvers av lokale grupper og fylkesgrenser, kan opprettes for å oppnå
enheter med tilstrekkelig kompetanse i ett gitt geografisk område. Alle deltakere i enheten
skal være medlem av NRRL og lokal gruppe.

Det stilles samme krav til godkjenning av sambandsopplegget i slike enheter som for lokale
grupper, og LE-kallesignal må være tildelt.
Enheten avholder årlig møte med valg av sambandsleder.

2. Oppbygging.
Krav til oppbygging/struktur er felles for gruppe/enhet som deltar i NRRL
Sambandstjenesten:

Lokal operativ leder. 
Denne er operativt ansvarlig, og rapporterer til NRRL Operativ Sambandsleder.
Sambandsleder skal inneha nødvendig kompetanse.

Sambandsoperatør. 
Sambandsoperatøren er underlagt operativ leder i lokal gruppe/enhet.

Varslingsplan. 
Denne skal bestå av minimum 4 sambandsoperatører, inkl. Sambandsleder.

Materiell. 
Oppbevaring og plassering. Materiell ervervet med tildelte midler fra NRRL sentralt, er å
betrakte som NRRLs eiendom. Alt utstyr til felles bruk i sambandstjenesten, skal oppbevares
på nærmere angitt sted, sentralt plassert i forhold til gruppens/enhetens naturlige geografiske
aksjonsområde, avlåst, og tilgjengelig for sambandsoperatører i sambandstjenesten. Personlig
utstyr og håndportabelt VHF/UHF-radiosamband, kan oppbevares hos den enkelte
sambandsoperatør for raskere respons ved aksjoner.

Uniformering
Det er obligatorisk at våre mannskaper skal bærer godkjent uniformering i forbindelse med
aksjoner og øvelser. Godkjent uniformering er NRRL sambandsvester med sambandslogo.

Medlemskap
Det er et krav at alle som deltar i Sambandstjenesten må være medlem av NRRL og lokal
gruppe. Dette er et krav for at forsikringer skal gjelde.



3. Rapportering
Lokal operativ leder har ansvaret for å levere inn følgende rapporter:

For å opprettholde sin status som deltaker i NRRL Sambandstjenesten, må gruppen/enheten
hvert år sende inn årsrapport. Rapporten sendes NRRLs kontor med kopi til
Sambandstjenesten, sambandstjenesten@nrrl.no.

Etter øvelser og aksjoner så skal det innen 14 dager sender rapport på eget skjema. Rapporten
sendes NRRLs kontor med kopi til Sambandstjenesten, sambandstjenesten@nrrl.no.

Web-skjema bør benyttes i den utstrekning de foreligger.

Refusjonskrav på skjema(GP1440 på GP1440.no) sendes LRS med kopi til NRRL
Sambandstjenesten sambandstjenesten@nrrl.no senest innen 14 dager etter endt aksjon.

4. Sikkerhet for egne mannskaper 
Hovedstasjonen har ansvaret våre mannskaper fra oppmøtetidspunkt til de permitteres. 

Hovedstasjonen skal så langt som mulig ha oversikt hvor mannskapene våre befinner seg. 

Alle skal ha samband når dette er nødvendig for sikkerheten. 

Før utplassering av repeater, digipeater osv. skal det gjøres en sikkerhetsvurdering av
oppdraget. Innhent hjelp fra ekspertise og avklar oppdraget med aksjonsledelsen. 

Den enkelte er selv ansvarlig for å være kledd til det enkelte oppdrag både sommer og vinter.

5. Krav til alt personell i sambandstjenesten
Kurs/opplæring
Deltakere i sambandstjenesten må gjennomgå den til en hver tid gjeldende Opplæringsplan
for deltakere i NRRL Sambandstjenesten.

Opplæringsplanen har følgende hoveddeler:
- Grunnkurs i sambandstjeneste NRRL
- Spesialkurs i sambandstjeneste NRRL

Alle deltakere i sambandstjenesten, skal som et minimum, ha gjennomgått Grunnkurs i
sambandstjeneste NRRL.

Taushetserklæring
Alle deltakere i Sambandstjenesten skal ha skrevet under taushetserklæringen.

Aldersgrense
For å delta i aksjoner så må man være fylt 18 år.

6. Øvelse/trening
Det er anledning til å drive øvelse og trening for sambandstjenesten.

Det bør gjennomføres minimum 2 øvelser pr. år. Den lokale gruppen bør øve sammen med



andre organisasjoner i redningstjenesten, herav FORF organisasjoner. Deltakelse i skarp
aksjon regnes som øvelse.

Som øvelse regnes:
- offisiell redningsøvelse arrangert av lokal redningssentral (LRS) eller av
hovedredningssentral (HRS)

- øvelser sammen med Sivilforsvaret og andre organisasjoner innen den frivillige 
redningstjenesten (FORF)

- øvelse arrangert av NRRL, eller av sambandsgruppe/enhet av NRRL

Under øvelse og trening skal bruk av kallesignaler, frekvenser og prosedyre til enhver tid
være i overensstemmelse med reglene i "Retningslinjer for NRRL Sambandstjenesten".

Sambandsoppdrag i forbindelse med avvikling av idretts- eller kulturarrangement, og andre
arrangementer med ideelle formål, regnes som trening i sambandstjenesten, og gjennomføres
i henhold til pkt. 4.

Det er ikke tillatt å formidle meldinger som tjener firmaers eller privatpersoners økonomiske
interesser.

Øvelse/trening kan avholdes uten at det innhentes forhåndstillatelse fra Post- og teletilsynet.

7. Lokal kontakt med LRS, FORF og andre beredskapsfunksjoner
Gruppen er ansvarlig for å opprette kontakt med LRS for sitt distrikt. Gruppen skal søke å
oppnå kontakt med andre lokale FORF organisasjoner for øvelse og samarbeid.


