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Askim kommune har fått forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten til uttalel-
se.

Vi er vel alle enig om at et felles nødnummer slik det er forslått i rapporten vil være den
riktige veien å gå og vi stiller oss bak forslaget om et felles nødnummer. Selv om politiet
ønsker en egen ressurs for utalarmering og ressurskoordinering velger vi si at vi får et
nødnummer.

1. Det vi vil bemerke til forslaget er at det er forbundet en del usikkerhet og uklarhe-
ter rundt dette med økonomiske konsekvenser. Med Nødnett i frisk minne er vi
redd for at vi skal komme opp i samme situasjon med et galopperende utgiftsnivå
for kommunene. Nødnett skulle i utgangspunktet ikke føre til økte utgifter for
kommunene, men slik er det ikke blitt.
Vi vet at oppbygging av et nytt system vil være kostbart. Vi forutsetter derfor at
staten må bære alle utgiftene ved utvikling, utbygging og drift av et nytt felles nød-
nummer. Med den økonomi som mange kommuner har i dag vil det ikke være rik-
tig at kommunene får økte utgifter.

2. Mange brannvesen har i dag inntekter fra alarmtilknytninger til dagens sentraler.
For mang er det en vesentlig inntekt. Fjerning av disse inntektene vil kunne ram-
me brann og redningstjenesten hardt. Det må arbeides for at dette kan oppretthol-
des i en aller annen form slik at brann og redningstjenesten for opprettholdt sitt
inntekstnivå.

3. Det er i rapport lagt et stort fokus på publikum og betjening av disse. Et felles
nødnummer vil helt klart innebære at publikum får en bedre tjeneste. Det må dog
ikke glemmes at det er flere brukere av tjenesten. Dagens 110 sentraler yter stor
støtte til brann og redningstjenesten i forbindelse med aksjoner. Dette må ikke bli
svekket ved den nye nødmeldetjenesten. Brann og redningstjenesten er helt av-
hengig av en godt fungerende nødmeldersentral. Vi ser det som en klar fordel at
tjenesten også har fagkompetanse innen brann og redning

ASKIM KOMMUNE Servicetorg 69 81 91 00

Bankgiro: Postgiro skatt:
1100 07 00284 7855 05 01243



2

4. Pilotprosjektet gjennomføres slik som foreslått og det må gjøres en grundig evalu-
ering i etterkant før det eventuelt vedtas gjennomføring. Det må forutsettes at
Nødnett er opp og går når pilotprosjektet igangsettes. Først da vil vi etter vårt
skjønn se den fulle effekten av et felles nødnummer.

Med hilsen

-'?et Ti«ct tto.ok.
Per Fjekistad
brannsjef
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