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HØRINGSUTTALELSE TIL ”Forslag til fremtidig organisering av 
nødmeldetjenesten (112-rapporten)” 
 
 
 
RTPF har følgende kommentarer til rapporten:  

Hovedredningssentralene (HRS) har daglig samarbeid med både 112- og 113 sentralene, i mindre grad 
med 110-sentralene. En ny organisering av nødmeldetjenesten kan (hvis riktig modell blir valgt), også 
lette HRS sitt arbeid og koordinering med helsevesenet og brannvesenet. Det vil bli et mindre antall 
sentraler å forholde seg til, samt at koordinering av nødetatenes ressurser skjer via disse sentralene. 
Kontakten HRS-LRS vil foregå på samme måte som i dag. 112 operatøren vil også få et større 
overblikk over ressurser det er behov for, og vil derfor raskere kunne vurdere om man står ovenfor en 
redningsaksjon hvor HRS skal inn i bildet. 
 
På den annen side er vi oppmerksom på at en slik organisering kan føre til at 112 operatøren i større 
grad koordinerer redningsoppdrag uten å varsle HRS, eller varsler HRS for sent. Dette fordi tilgangen 
til ressurser er enklere for operatøren (direktekoordinering av nødetatenes ressurser ). Det er derfor 
viktig at HRSene sine roller blir betydelig omtalt og presentert i den valgte løsningen, og at de 
operatørene som skal betjene den nye 112 sentralen blir godt skolert i, og har god forståelse for 
redningstjenestens organisering og virke i Norge. Dette anser vi som meget viktig. 
 
RTPF har kommentarer til følgende punkter: 
 
7.2 Nærmere om redningstjenestens organisering 
 
S. 56 ”Lokal redningssentral (LRS) som operativt ansvarlig på lokalt nivå” (siste avsnitt): 
”Dersom den oppståtte situasjonen ikke krever at LRS etableres, ledes og koordineres 
redningsaksjonen av politiet alene på fullmakt fra den kollektive redningsledelsen.” 

RTPF vil gjøre oppmerksom på at alle redningsaksjoner til lands ledes av en LRS, med mindre HRS 
har bestemt annerledes. Med andre ord ”etableres” LRS alltid ved aksjoner, men det er ikke 
nødvendigvis det samme som at den kollektive redningsledelsen kalles inn. Setningen RTPF viser til 
er derfor noe misvisende. En mer korrekt setning ville være: 
 
”Dersom den oppståtte situasjonen ikke krever at den kollektive redningsledelsen etableres, ledes og 
koordineres redningsaksjonen av LRS alene på fullmakt fra den kollektive redningsledelsen.” 

11. Aktuelle modeller 



RTPF er inneforstått med at HRSene ikke er noen nødmeldingssentral på linje med 110, 112 og 113. 
På den annen side så kommer mange av nødhenvendelsene vedrørende hendelser og ulykker til sjøs 
direkte inn til HRS, enten direkte eller via kystradiostasjonene. HRS vil på bakgrunn av den 
meldingen som mottas gjøre en vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes, hvilke ressurser som 
skal settes inn og hvilket omfang en redningsaksjon skal ha. Både 110, 112 og 113 er her viktige 
bidragsytere. Samtidig bistår HRS regelmessig nødetatene, spesielt 113. RTPF er av den formening at 
dette burde vært skissert i dette kapitlet, for på den måten å tydeliggjøre HRS sin rolle. 
 
RTPF har for øvrig ikke vurdert de aktuelle modellene. 
 
S.99 “Utalarmering/varsling av ressurser” 
Det bør også her tydeliggjøres at HRS er en viktig bidragsyter til nødetatene, både ved at vi stiller 
ressurser når anmodet om det, og ved at HRS også ber om bistand av ressurser. 
 
S. 101 “Utalarmering/varsling av ressurser” 
Samme som punktet over. 
 
S. 103 “Utalarmering/varsling av ressurser” 
Samme som punktet over, men det må presiseres at det er HRSene som er ansvarlig for å kalle ut 
dedikerte ressurser som blant annet Sea King redningshelikopter. 
 
S. 104 “Håndtering av 112-anrop i model D” 
Som punktet over, inkl Sea King. 
 
12 Arbeidsgruppens forslag 
RTPF har ikke vurdert nærmere arbeidsgruppens forslag til modell, men vil få presisere viktigheten av 
at modellen tar inn over seg at det er en forskjell på det å iverksette øyeblikkelig hjelp som 
helse/politi/brann (nødetatene) utøver, og det å iverksette redningsoppdrag i samarbeid med HRS. Vi 
erfarer også at en hendelse ivaretatt av nødetaten ofte kan gå over i en redningsaksjon som HRS eller 
LRS skal overta ansvaret for, og det er viktig at dette blir gjort riktig og uten forsinkelser! 
 
S. 106 “Vurdering av samlet bistandsbehov og samordning av redningsinnsats” 
 
Siste avsnitt:  
”Både ved trafikkulykker, branner, arbeidsulykker, drukning og ikke minst ved hendelser med stort 
antall skadde som rasulykker, transportulykker (buss, fly og tog) og eventuelle terrorhandlinger, vil 
modellen kunne fungere godt i forhold til rask respons og god samordning av innsatsen til alle de 
involverte etatene” 

RTPF er av den oppfatning at det her beskrives flere typer hendelser/ulykker som krever en koordinert 
innsats, og derfor pr definisjon er å anse som redningsoppdrag ledet av HRS (evt via LRS). Det er 
særdeles viktig at operatøren på 112 har klart for seg hva som ligger under nødetatenes mandat, og hva 
som er redningstjeneste, slik at man unngår å blande roller og på den måten svekker redningsapparatet. 
Hendelser med stort antall skadde, som er beskrevet her, er typiske hendelser hvor det er HRS eller 
LRS som koordinerer. 
 
12.3 Kompetansekrav til operatørene I 112-sentralen 
Det må også være en forutsetning at operatøren har god kjennskap til hvordan redningstjenesten 
fungerer og er organisert. HRS opplever med jevne mellomrom at varsel om hendelser kommer for 
sent eller blir ikke varslet til HRS., fordi operatøren på sentralen som har mottatt aksjonen ikke har 
hatt forståelse for hvordan redningstjenesten er organisert og virker i Norge. Dette har ved flere 
anledninger ført til at operatøren selv har satt i gang, samt koordinert, redningsaksjoner uten å varsle 
HRS. 
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