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Tilslutning til konklusjonene i rapporten "Forslag til fremtidig organisering av
nødmeldetjenesten (112-rapporten)"
Etter å ha giennomgått rapporten stiller Gran og Lunner kommuner seg positive til
konklusjonene i rapporten og valg av modell C som foreslått organisasjonsmodell.
Det er svært få av dagens 11X-sentraler som vil  være  i stand til å kunne integrere de andre
11X- sentralene i sine lokaler slik de framstår i dag.
Derfor vil det, slik vi ser det, være nødvendig å etablere de nye 112-sentralene i forbindelse
med "nybygg" eller tilbygg til eksisterende 11X-lokaler.

Gran, aktuelt sted for plassering for ny 112-sentral
Med bakgrunn i stortingsmelding nr. 22 (2007-2008)  Samfunnssikkerhet - samvirke og
samordning  og den framlagte rapporten om framtidig organisering av nødmeldetjenesten, bør
det være av interesse for Justis- og politidepartementet å vurdere en løsning med  ny 112
sentral i  tilknytning til planlagt samlokalisering av nødetater for Gran og Lunner kommuner.
Det vises i den forbindelse til brev fra Gran og Lunner kommuner sendt Justis- og
politidepartementet 22.04.08. Her skisseres planlagt samlokalisering av nødetater til de to
kommunene.
Gjennom likelydende vedtak har de to kommunestyrene nå:

1. Gitt sin tilslutning til skisserte samlokalisering i felles bygg plassert sentralt i Gran
sentrum.

2. Vedtatt at bygget prosjekteres og bygges som offentlig/privat samarbeid — OPS. Gran
har påtatt seg ansvaret for å drive prosjektet fram.

3. Kommunenes stipulerte leiekostnader innarbeides i økonomiplan fra 2011.

Som andre gode argumenter for å legge en framtidig ny 112-sentral til Gran nevnes:
• Regionen har god infrastruktur, er sentralt geografisk plassert med nærhet til flyplass

og jernbane.
• Politiets data og materielltjeneste (PDMT) har avdeling i kommunen. Denne vil i løpet

av kort tid flytte inn i nye og modere lokaler.
• Oppland og Hedemark som innlandsfylker bør ratildelt en av de foreslåtte

nødmeldingsentralene.
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