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Høring - Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Bakgrunn
I Stortingsmelding nr. 22  Samfunnssikkerhet — samvirke og samordning  slo regjeringen fast at
den tar sikte på å innføre et felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler for brann, politi
og helse. Stortingsmeldingen legger også opp til at det skal etableres en arbeidsgruppe som
skal utrede ulike alternativ til fremtidig organisering av denne tjenesten. Arbeidsgruppen la frem
sin rapport (112-rapporten) 15.06.08.

110-sentralen ved Haugesund brannvesen / Haugaland og Sunnhordland 110-sentral har
gjennomgått 112-rapporten og har i den anledning en del kommentarer til denne.

Felles nødnummer 112
Haugaland og Sunnhordland 110-sentral er positiv til et felles nødnummer og at dette vil føre til
en forenkling for bruker av tjenesten og at dette må være av avgjørende betydning. Imidlertid har
vi en del betenkeligheter til de løsningsforslag som fremkommer i rapporten og vil bLa. nevne
følgende:

• Antall sentraler: vi mener de vil være bedre å opprettholde ordningen med at antall nye
112-sentraler samordnes med antall politidistrikt for på denne måten opprettholde den
sikkerhet, beredskap og service som er etablert i kommunene via dagens 110-sentraler.
Det er i dag mange tjenester som er etablert i 110-sentralene, som er kommet over lang tid
og som er godt innarbeidet og er en vesentlig del av tjenesten. Dette er tjenester som
oppfattes som en del av tryggheten i lokalsamfunnet.

• Etablerin av 112-sentraler føl er olitidistriktene: Som utgangspunkt samles dagens 11X
sentraler innenfor et politidistrikt til en ny 112-sentral. Ved å gjøre det på denne måten, vil
dagens antall sentraler reduseres med nær 2/3 og samtidig ivareta det som er nevnt foran. I
de tilfeller grensene til brann, helse og politi mht 110-, 112- og 113-sentralene ikke
samsvarer, må dette sees nærmere på. Ved å bygge de nye sentralene rundt
politidistriktene vil en beholde den lokalkunnskap mht geografi, topografi med mer, som i
dag i stor grad er innarbeidet og videre klare å ivareta de tilleggsoppgavene som dagens
sentraler har.

• Utformin av 112-sentralene: Etableres 7 — 8 nye store sentraler må det være full
integrering av dagens nødalarmeringssentraler og da må også politiet inngå fullt i disse.

• Brann/n 112-sentral: I de nye sentralene er det viktig at det er operatører med
brannkunnskap av flere grunner og i denne sammenheng kan nevnes:

- forhold til innringer vil bli best ivaretatt av operatør med spesialkunnskap
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forhold til innsatsmannskapene vil bli best ivaretatt av en operatør med
brannkunnskap i en ulykkessituasjon
enklere å opprettholde "personlig kontakt" mellom 112-sentral og lokalt brannvesen
ikke akutte hendelser vil kunne ivaretas bedre
skal de nye 112-sentralene motta automatiske brann- og sprinkleralarmer vil
operatør med brannkunnskap ha et fortrinn.

• Lokalisering: Legges rapporten til grunn om at det skal etableres 7 — 8 nye 112-sentraler
må Haugesund være et alternativ, ettersom dette området ligger sentralt i Helse Vest sin
region.

• Or anisatorisk tilkn nin : Etableres nye 112-sentraler vil det være fornuftig at det blir en
statlig oppgave å drifte denne nødmeldingstjenesten. Som nevnt foran vil det være viktig at
en ny organisasjon ivaretar den fagkunnskapen som i dag ligger i dette systemet og videre
må personellmessige forhold vektlegges slik at dette blir ivaretatt på en god måte.

Konklusjon
110-sentralen i Haugesund er positiv til at det etableres et felles nodnummer 112, men at antall
og lokalisering av de nye 112-sentralene sees opp mot politidistriktene.
Skal det opprettes 7 — 8 nye nødalarmeringssentarler i Norge er vi av den formening at da må
brann, politi og helse inngå i disse på lik linje, slik at en får sentraler som mottar anrop og
videreformidler disse, etter samme prinsipp til de tre etatene.
Skal politiet ikke være med i de nye sentralene slik som brann og helse er tenkt, vil vi foreslå at
de nye 112-sentralene fordeler anropene til brann og helse sine fagsentraler, på samme måte
som er tenkt for politiet.
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Bjarne Grimstvedt (sign)
brannsjef Haugesund kommune

Bjarne Hetlesæter (sign)
brannsjef Sveio kommune

Hans Faye (sign)
brannsjef Bokn kommune

Svein Fjellet (sign)
brannsjef Tysvær kommune

Tor I. Henriksen (sign) Armand Solbakken (sign)
brannsjef Karmøy kommune brannsjef Suldal kommune

Børge Presthaug (sign) Bjørn H. Sortland (sign)
brannsjef Stord kommune brannsjef Bømlo kommune

Jan B. Eide (sign) Odd I. Vestbø (sign)
brannsjef Sauda kommune brannsjef Etne kommune

Tore Nesbø (sign) Tor G. Skaar (sign)
brannsjef Fitjar kommune brannsjef Vindafjord kommune
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