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Ber om uttalelse - Høring - rapport - forslag til fremtidig organisering
av nødmeldingstjenesten 112-rapporten

Fylkesmannen i Vestfold har med stor interesse sett nærmere på foreliggende sluttrapport
tilknyttet forslag til fremtidig organiseringen av nødmeldetjenesten i landet.

Fylkesmannen støtter fullt opp under rapportens anbefaling om fremtidig organisering etter modell
C med 7 eller 8 nødmeldesentraler med geografisk lokalisering med utgangspunkt i
helseregionene.

Siden det ikke er besluttet at det skal innføres et felles nødnummer 112 som erstatning for dagens
løsning med 110, 112 og 113 er det også vår klare oppfatning at et felles nødnummer 112 må
velges og ses i nær sammenheng med den foreslåtte nye organisering av nødmeldetjenesten. Ikke
minst må det her sterkt vektlegges at et felles nødnummer 112 vil gi befolkningen en enklere
tilgang til å melde behov for akutt bistand når en slik situasjon skulle oppstå.

Vi vil også nevne at vår fylkesberedskapssjef i samråd med fylkesberedskapssjefene i landets
øvrige fylker med stor interesse har fulgt framdriften i arbeidsgruppens arbeid, og også har deltatt
på de 2 dialogkonferansene som arbeidsgruppen har arrangert.

Underveis har fylkesberedskapssjefene samlet støttet opp under valg av felles nødnummer 112 og
nyorganisering av nødmeldetjenesten.

Det er vårt håp at sluttrapportens anbefaling om gjennomføring av pilotprosjekt tilknyttet
SAMLOK i Drammen kan besluttes og gjennomføres, og at det deretter fattes beslutninger om
landsdekkende gjennomføring av arbeidsgruppens anbefalinger innen rimelig tid.
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