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HØRINGSUTTALELSE FRA DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS OM
"FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN
(112-RAPPORTEN)".

Under følger uttalelse fra Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV).

Ett felles nødnummer, 112:

DRBV er positiv til ett felles nødnummer med samme faglige begrunnelse som i rapporten.

Ny organisering:

DRBV er av den formening at dersom 112-sentraler skal opprettes etter rapportens modell C
må drifts- og arbeidsgiveransvaret, som foreslått i rapporten, flyttes fra lokale
brannvesen/interkommunale selskaper (kommunalt nivå) til ny organisasjon.

Hva bør skje med ansatte i 110-sentralene ved ny organisering:

Dersom ny organisering av nødalarmeringstjenesten gjennomføres forutsettes det at ny
organisasjon i utgangspunktet overtar fullt arbeidsgiveransvar for alle de som på
endringstidspunktet er ansatt i de gjeldende nødalarmeringssentraler. Det antas at
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse.

Ny organisering og fagsentralprinsippet:

Ved ny organisering må det ikke legges vekt på at sentralenes eneste oppgave er å motta og
videreformidle nødanrop. Fagsentralprinsippet må videreføres. Dette for å sikre at lokale
brannvesens interesser/ arbeidsoppgaver blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og at lokale
brannvesen ikke må opprette egne døgnbemannede sentraler for å erstatte dagens fungerende
fagsentraler.



Antall 112-sentraler:

Når det gjelder antall sentraler er det viktig at 112-sentralene ikke får så stort område (antall
kommuner/innbyggere osv.) at de ikke kan utøve annen service overfor publikum og lokalt
brannvesen enn mottak og videreformidling av nødmeldinger. 112-sentralen bør for
brannvesenet fortsatt være fagsentral og 112-sentralen bør kunne gi informasjon om f.eks.
bålbrenning, ha oversikt over overnatting på skoler osv.

Det er for DRBV et vesentlig punkt at det ved en omorganisering ikke fremprovoseres et
behov for å etablere egen døgnbemannet telefonsentral (sentralbord)/vaktsentral i lokale
brannvesen som etter dagens organisering ikke har dette behovet. Da vil det genereres nye
store driftskostnader på kommunalt nivå og eventuell gevinst av reduksjon av antall sentraler
vil ikke medføre reell effektivisering i et større perspektiv. DRBV antar at dette spesielt
gjelder interkommunale brannvesen og brannvesen med kasernerte styrker.

I ny organisering må 112-sentralen fortsatt få beskjed og ha oversikt over ikke regulære
forhold som er av betydning for utalarmering av lokalt brannvesen. Nye sentraler må også
fagsentraler for lokalt brannvesen, f.eks. bistå ved farlig godsuhell, oppringning av eksterne
nøkkelpersoner og utalarmering av nye ressurser som det er behov for ved de største
innsatsene. DRBV er enig i at befolkningsgrensen for en sentral bør være ca. 500 000
innbyggere, men ikke vesentlig større. Unntak må være 112-sentraler som omfatter ett eller et
fåtall lokale brannvesen.

Det må i tillegg sikres at sentralene har prosedyrer for å kunne dimensjonere seg til å håndtere
store hendelser, som f.eks. skogbrann.

Operatørenes kompetanse:

Profesjonalisering av operatører ønsker også DRBV å fremheve som et viktig
satsningsområde uavhengig av organisering av nødmeldetjenesten.

De fleste av dagens operatører på 110-sentraler har vært med på en rivende utvikling de siste
10 — 15 år. Organisatoriske, teknologiske og operatørfaglige krav til utføring av tjenesten er
vesentlig forsterket. Samtidig som tjenesten bør (må) profesjonaliseres ytterligere er det svært
positivt med en brannfaglig bakgrunn. Etter DRBVs syn bør det fortsatt være en
grunnleggende brannmannskompetanse som ligger i bunn for ansettelse av operatører som
skal behandle og videreformidle imikomne brann- og ulykkesmeldinger. Med
ulykkesmeldinger menes blant annet ulykker/uhell innen transportsektoren og med
tilstandsfarlige stoffer ("farlig gods").



Dokumentasjon av mottak, utalarmering og innsats:

Dokumentasjon av mottak, 112-sentralens behandling/vurdering av meldingens innhold og
utalarmering er viktig, men det er like viktig at 112-sentral fører logg/dokumentasjon på
tilbakemeldinger fra skadested og videre innsats før rapporten oversendes til lokalt
brannvesen for avsluttende bearbeiding før oversendelse til DSB.

Grensesnittet mellom 112-sentral og lokalt brannvesen:

DRBV er derfor av den formening at i grensesnittet mellom 112-sentral og lokalt brannvesen
må det være elektroniske kommunikasjonsmuligheter. Krav til teknologisk utrustning må
beskrives og kravet til at dette fungerer (er oppe) må tilligge 112-sentralene. Dette antar
DRBV er i tråd med "Bedre og mer samordnede teknologiske løsninger.

Pilotprosjekt anbefales gjennomført

DRBV støtter at det gjennomføres et pilotprosjekt som knyttes til SAMLOK-prosjektet i
Drammen. Det presiseres at DRBV ikke er del av SAMLOK-prosjektet da 110-sentralen er
eget rettssubjekt organisert som interkommunalt selskap. DRBV er kun bruker av Vestviken
110 IKS tjenester.

Begrunnelsen for anbefalingen er at i Drammen er straks alle tre nødalarmeringssentraler
samlet i de samme lokaler og et pilotprosjekt vil være en viktig motor for ytterligere utvikling
av samlokaliseringen.

Dersom det er spørsmål til ovenstående punkter, ta kontakt med brannsjef Torgeir E.
Andersen.

Vennlig hilsen

Torgeir E. Andersen
brannsjef


