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Rapport Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-
rapporten)  -  Høring

Forslaget om å opprette et felles nødnummer vil ha en del konsekvenser. Det gjelder
både for distriktspolitikken, og for de ansatte som blir berørt. Arbeidsgruppen legger
opp til å redusere dagens totalt 42 sentraler innen brannvesenet og helsetjenesten til 7-8
nye nødsentraler. Politiets operasjonssentraler blir opprettholdt.

Sammenslåingene medfører et redusert behov for personell på om lag 190 årsverk. Det
dreier seg med andre ord orn relativt mange arbeidsplasser som går tapt. KRD er
opptatt av at det ved en endring blir tatt hensyn til betydningen for de lokale
arbeidsmarkedene. De 7-8 nye nødsentralene bør bli lokalisert på steder som kan bli
hardt rammet av nedleggelser av eksisterende sentraler, både når det gjelder tilgang på
arbeidsplasser og variasjon i arbeidsmarkedet. Hvor dagens sentraler er lokalisert, kan
ha betydning for hvor enkelt det er for de ansatte å skaffe seg nye jobber, og hvor hardt
tapet av arbeidspiassene vil ramme lokalsarnfunnet.

KRD kan ikke se at de distriktspolitiske konsekvensene av forslaget er tilstrekkelig
utredet når det gjelder sanering av medisinsk nødmeldetjeneste. f.eks når det gjelder
geografisk kunnskap. KRD ber om at slike konsekvenser blir utredet før endelig
beslutning tas.

Arbeidsgruppen har også foreslått å opprette en ny statlig etat med nasjonalt ansvar for
de nye nødsentralene. KRD vil allerede nå signalisere at dette er en etat som må
opprettes utenfor Oslo-området, i tråd med Soria Moria 2.
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KRD vil for øvrig avvente kommunesektorens vurdering i forbindelse med høringen og
også vurdere saken i lys av dette før det tas endelig stilling i saken.
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