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Høringsuttalelse til:
Ra ort om forsia til fremtidi or aniserin av nødmeldef enesten 112-ra orten
Viser til oversendelsesbrev av 4.8.09 fra DSB, samt Deres høringsbrev av 10.07.09 og tillater oss med
dette å fremkomme med følgende.

Alarmsentral Brann Øst AS fremstår som landets eneste 110 sentral, drevet som aksjeselskap.
Kommunene i Østfold og Follo politidistrikter er de eneste eierne. Selskapet har som hovedformål å
motta og videreformidle anrop fra publikum over nødnummer 110 etter brannlovens bestemmelser,
samt overvåke og motta automatiske brannalarmer fra næring- og offentlig byggmasse. Sentralen har
ett befolkningsgrunnlag på ca 390 000, dekker riksgrense mot Sverige fra Strømstad til Rømskog,
innfart via E6, E18, jernbanen og sjøveien gjennom indre Oslofjord til Oslo grense. Sentralen er
etablert på nye Moss brannstasjon og har til sammen 22 fast tilsatte i 100 % stilling.

Vi har vurdert innstilling i 112-rapporten og kommet frem til at vi er prinsippielt enig i målsetningen
om at nødstedt / innringer og dennes opplevelse skal settes mer i fokus. Men vi er i tvil om hvorvidt
innstillingens alternativ C, i noen særlig grad vil bedre dette. Vi er videre i tvil om hvorvidt dagens
løsning er dårlig på dette området.

Ut i fra en langsiktig tankegang, tror vi det er ufornuftig å f:jerne fagsentralene fra fagmiljøene.
Dersom man kommer til at dette er en riktig utvikling, bør målsetningen være at alle tre fagområdene
samles i en sentral, som disponerer nødvendige ressurser for utalarmering og håndtering av hendelser.
Vi tror at en forutsetning for at dette skal fungere, er:

• At grenseinndelingen for de forskjellige etatene blir harmonisert.
• At det blir vurdert en ny organisering, slik at brannvesenet også blir en statlig organisasjon.

Vi registrerer at rapporten i svært beskjeden grad omtaler det faktum at 110 sentralene overvåker et
betydelig antall automatiske brannalarmer fra næringsliv og offentlige objekter. For vår del
representerer dette en årlig omsetning på ca kr. 10 mill. Det kan dermed vanskelig forstås at man på
landsbasis har en omsetning på bare kr. 90 mill. Videre er dette ett operativt forhold som må utredes
mye dypere før man konkluderer om hvordan det bør drives videre. En iverksettelse av innstillingen,
vil raskt kunne føre til etablering av småsentraler for brann og med dette er man 10 år bakover i tid. Vi
tror det kan være nyttig å se på hvordan man håndterer dette bl.a. i Skottland.

www.alarmbrann.no



På bakgrunn av dette kan vi vanskelig anbefale at man går inn for noen av de skisserte
løsninger, men heller videreutvikler etter dagens situasjon ved hjelp av ny teknologi (nødnett) og
organisatoriske tiltak som nevnt over.
Senere, når dette er etablert, kan man tenke en utvikling mot et pilotprosjekt med en felles
lokalisering av de tre profesjonene for å se om dette fungerer.
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