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HØRINGSUTTALELSE ang.
FORLAG TIL FRAMTIDIG ORGANISERING  AV  NØDMELDETJENESTEN  — "112-
RAPPORTEN".

Det vises til brev fra Justis- og politidepartementet vedrørende høring til framtidig organisering av
nødmeldetjenesten i Norge. Skien brann- og feievesen og 110-Telemark har følgende kommentarer.

Det foreslås videre at politiets operasjonssentraler skal beholdes som i dag. En går ut fra at dette
hovedsakelig skyldes politiets håndtering av kriminell virksomhet. (En går også ut i fra at dette er
hovedårsaken til at politiet under innsats har et såkalt operativt nivå, noe de to andre nødetatene ikke
har.) Konsekvensen blir at en av hovedmålsettingene med felles nødmeldingssentraler blir borte. Man
vil ikke oppnå praktiske synergieffekter, koordinering og bedring av samarbeide mellom nødetatene,
slik målsettingen er.

Politiet er vår øverste leder av redningstjenesten. Det er derfor vanskelig å forstå at politiet ikke skal
integreres i felles sentraler. Det er jo nettopp i redningsaksjoner koordineringen, samarbeidet,
oversikten over hverandres ressurser osv, er viktig.

Utredningen informerer om at antallet hendelser som involverer flere enn én nødetat er ganske
marginalt (s. 52). Dette alene er et tankekors. Har det i det hele tatt noen hensikt med en slik
omveltning for å ivareta et marginalt antall hendelser, og i tillegg gjøre det på en slik måte at
hovedmålsettingen ikke tilfredsstilles i de viktigste tilfellene, nemlig ved redningstjeneste?

Felles nødmeldesentraler slik som foreslått i utredningen, anbefales ikke etablert med mindre
også politiet integreres fullt i sentralene for å sikre god tverrfaglighet.
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Det må derfor tas et valg. Dersom det viktigste er at politiet av hensyn til håndtering av kriminell
virksomhet, må ha egne operasjonssentraler, burde det innføres 2  nødnummer,- ett for nød
forårsaket av kriminell aktivitet og ett for alle andre nødsituasjoner.

Organisatorisk distanse

Få og store sentraler skaper behov for at de største brannvesen fortsetter med egne undersentraler
fordi de sentrale nødmeldesentralene ikke kan gi den kvalitet de har behov for. Dette skyldes at den
organisatoriske distansen blir for stor, og er klare erfaringer fra Finland, Danmark og Sverige. For
brannvesenets del forsterkes den organisatoriske distansen ved et relativt sett mindre antall hendelser
enn for de to andre nødetatene.

Finsk politi har ikke operativt nivå, unntatt i Helsinki. I Finland vurderes å innføre et etter vår
mening, nytt nødnummer i tillegg til det felleseuropeiske 112, jfr. side 77. En studie av akkurat dette
behovet er meget interessant, fordi det tyder på at et fåtall store sentrale nødmeldesentraler likevel
ikke fungerer slik man ideelt sett skulle ønske.

Så sterk sentralisering som forslås vil med sikkerhet medføre behov for en underskog av små
kommando- eller vaktsentraler.

Sårbarhet

Ved privatiseringen av telenettet ble det ikke stilt som krav til operatørene at de skulle samarbeide,
eller sørge for at det over alt ble minst 2 veger gjennom nettet fra alle abonnenter. Det betyr at det
fortsatt er områder i landet med bare en fysisk teleforbindelse til omverdenen. Kabelbrudd skjer. Og
desto større geografisk areal én sentral dekker, dess større sannsynlighet for brudd.

Så sterk sentralisering av nødmeldetjenesten som det foreslås vil øke sårbarheten for kontakt
gjennom telenettet vesentlig.

Ett nødnummer

Arbeidsgruppen har oppfattet sitt mandat å ikke vurdere en løsning med ren telefonsentral som "bare"
fungerer som sil og viderekopler inngående alarm. Dette kan for øvrig være svært så fornuftig for å
sile bort de ca. 97 % av inngående 112-anrop som er feil. Men, når politiet ikke ønsker eller kan være
del av felles operasjonssentral, burde arbeidsgruppen ha revurdert denne oppfatningen.

Ett nødnummer er åpenbart en forenkling for publikum. Det at politiet skal fortsette med særegen
operasjonssentral, medfører at man ikke gjennomfører prinsippet om samlokalisering likevel. I
realiteten foreslår man 2 sentraler under ett tak, uten å være villig til å ta opp igjen diskusjonen om
det da fortsatt er smart å innføre ett nødnummer.

Hvis hensynet til det at publikum er i stand til bare å huske ett nummer er det viktigste bør vi
endre til ett nødnummer i morgen, og gå over til felles publikumssvarpunkt, og viderekopling
av samtaler derfra.
Samtidig får man den sil som er ønskelig. Men det blir et tidstap, dog ganske beskjedent fordi
trippelvarslig da er garantert.
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Rekkefølgen

Rekkefølgen på de endringer som skjer innenfor nødetatene hva angår samarbeid, samband og
nødmeldetjenesten er ubegripelig. Det må være feil at NØDNETT skal bygges ut slik som planlagt,
med komplett utskifting av alt utstyr på 110-sentralene, og for noen av dem nødvendig påbygg, for så
kort tid etterpå å fj erne alt sammen og ikke bruke de nye arealene.

Vi er kjent med at det er ny "Håndbok for redningstjenesten under utarbeidelse". Det må være feil å
innføre NØDNETT med den målsetting å bedre samarbeidet mellom nødetatene, uten først å ha gjort
organisatoriske endringer og tilpasninger mellom etatene, særlig ute i felten.

Etter vårt skjønn gjøres dette i feil rekkefølge.

Ett nødnummer og evt. organisatoriske endringer ute på innsatsstedet, burde vært besluttet
først, for så å være styrende for utformingen av så vel radiosamband som nødmeldesentraler.

TELEMARK

Tjenesteomfang

Utredningens sammendrag slår fast at "De nye 112-sentralene skal overta all virksomhet ved dagens
110-sentraler og AMK-sentraler knyttet til håndtering av nodmeldinger og koordinering av
ressurser"
Det betyr at all annen virksomhet ved 110-sentralene IKKE skal over til de nye 112-sentralene.
Omfanget av tjenester som ikke skal følge med er betydelig i Telemark.

Økonomiske forhold

Forslaget medfører at "Telemarksmodellen" blir lagt ned. 110-Telemark er for de samarbeidende
kommuner (alle 18 i fylket) en økonomisk suksess. Sentralen yter alle varslings- og
alarmeringstjenester for sine kommuner, og sparer derved kommunene for betydelige beløp, særlig
hvis man måler etter markedsverdi.
Nødmeldetjenesten for brann i Telemark er nærmest "gratis" hvis man kalkulerer inn besparelsene for
alle disse varslingstjenestene i markedsverdi. Det er vanskelig å gjøre det billigere.

Merkostnaden kommer ikke fram i utredningen, fordi den er for snever og ikke tar hensyn til de
besparelser 110-sentralen kan yte for sine eierkommuner. En innser at særløsninger ikke kan
kommenteres i slike utredninger, men påstanden om at felles nødmeldesentraler blir billigere, gjelder
ikke for alle, - inkludert Telemark.

Sammendraget påstår at forslaget i utredningen vil medføre at ca. 190 årsverk kan spares. I så fall må
mange nødmeldesentraler ha mye død-tid. Dette er så langt fra tilfelle i Telemark, hvor mengden
inngående alarmer og varsler én per 11 minutt 24/7/365.
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Sentraliseringen med de begrensninger som foreslås, gir slett ikke så store besparelser som det
framstilles, når hensyntas at dette betydelig tjenesteomfang fortsatt skal utføres og at det trenges
vaktsentraler av noe slag for å gjøre det.

Erfaringer fra både Finland og Danmark er at man opprettholder miniløsninger på de største
brannstasjonene rundt om, fordi tjenestekvaliteten fra de store sentralene blir dårligere enn behovet.

For Telemark sitt vedkommende vil samlokalisering av nødmeldetjenesten etter den foreslåtte
modell medføre vesentlig større utgifter til alarmering og varsling for kommunene.
Kostnadsøkningen vil bli ganske nøyaktig kostnaden for deltagelse i den nye løsningen.
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