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Høringsuttalelse til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
(112 - rapporten) fra fylkesmannen i Nord Trøndelag

Bakgrunn

I høringsrapporten med forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-
rapporten) har en interdepartemental arbeidsgruppe redegjort for fire ulike modeller for
organisering av tjenesten, med en anbefalt modell. Den anbefalte modellen består i at det
opprettes syv eller åtte nødsentraler med felles nødnummer (112). Disse skal overta all
virksomhet ved dagens 110-sentraler og AMK sentraler. Politiets operasjonssentraler
beholdes som i dag med unntak av at alle 112-anrop mottas av de nye 112-sentralene.

Gruppen har også anbefalt å gjennomføre et eller flere pilotprosjekt for å prøve ut den nye
modellen. Det er foreslått en lokalisering av dette til Drammen, hvor alle nødetatene er i ferd
med å samlokalisere sine funksjoner på politihuset. Midtre Namdal samkommune foreslår at
det i tillegg iverksettes et pilotprosjekt i Namsos.

Fylkesmannen i Nord Trøndelag sin vurdering

Fylkesmannen i Nord Trøndelag er i hovedsak positiv til forslaget om fremtidig organisering
av nødmeldetjenesten, og mener ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv og av brukerhensyn at
det er riktig at nødetatene samles om et felles nødnummer.

Når det gjelder pilotprosjekt knyttet til organiseringen, støtter fylkesmannen i Nord Trøndelag
seg til argumentasjonen om at SAMLOK- prosjektet i Drammen ikke fullt ut vil prøve ut
forutsetningene i den nye modellen. Det bør derfor også iverksettes et pilotprosjekt hvor
operasjonssentralen ikke er lokalisert sammen med resten av nødetatene. Fylkesmannen i
Nord Trøndelag stiller seg derfor bak forslaget om å også iverksette et pilotprosjekt i Nord
Trøndelag.

Nord Trøndelag har et godt utgangspunkt for å gjennomføre et slikt pilotprosjekt av flere
årsaker. I Nord Trøndelag er AMK og nødmeldesentral for brann allerede lokalisert i Namsos,
mens politiets operasjonssentral er lokalisert på Steinkjer. Elementet med ulik lokalisering av
operasjonssentralen og Brann/AMK vil da kunne prøves ut. Nord Trøndelag sin nåværende
organiseringen av nødetatene i fylket vil med den anbefalte modellen være en reell
organisering i mange regioner. Nord Trøndelag som distriktsfylke vil også med de
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utfordringer og forutsetninger som gjelder her på samme måte være representativ for mange
regioner i landet.

På bakgrunn av dette gis det en sterk anbefaling om å gjennomføre et pilotprosjekt også i
Nord Trøndelag. Regjeringen har tidligere fattet vedtak om å gjennomføre et slik pilotprosjekt
i Namsos, som resultat av en tidligere prosess og utredning angående felles nødnummer som
ble lagt fram i 2004. Det vil derfor være naturlig å iverksette dette dersom en velger å
gjennomføre flere pilotprosjekt enn det som er skissert i Drammen.

Med hilsen

Od rn ordset
fyl esmann

tqL4-,
Arnt Robert Haugan
Kommunaldirektør
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