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Horing  -  Rapport  -  Forslag til fremtidig organisering av nodmeldetjenesten  -
112-rapporten

Vi viser til Justisdepartementets høring av rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten.
Vi beklager at vi har oversittet høringsfristen.

Organiseringen av nødmeldetjenesten på Svalbard fraviker fra fastlandet og Norge for øvrig På
Svalbard er det ikke etablert operasjonssentral hos politiet, så det er vakthavende
sysselmannsførstebetjent som svarer på oppringninger på 112. Sysselmannen har organisert
vaktberedskapen gjennom reservetjeneste/hjemmevakt.

For 110 - brannvarsling - er det kontrollrommet på kraftverket som har denne funksjonen. Kommer
det melding om brann, eller hvis en automatvarsler bli utløst, kaller vedkommende vaktoperatør ut
hele brannlaget.

For 113 - helse - er det vakthavende sykepleier på sykehuset som har denne funksjonen.
Vedkommende har sovende nattevakt på sykehuset, og innehar samtidig denne funksjonen.

Svalbard er et lite samfunn og hyppigheten av oppkall på disse numrene er begrenset i forhold til
landet for øvrig. Samarbeidet fungerer imidlertid bra og prinsippet med trippelvarsling benyttes der
det er naturlig i forhold til oppdraget/hendelsen.

Ved etablering av nytt nødnummer, kun 112, på landsbasis vil del det kanskje være utenkelig at det
på Svalbard fremdeles eksisterte både 110 og 113 i tillegg, selv om det utvilsomt hadde vært den
beste løsningen. Altså slik det er i dag.

Hvilken løsning som kan være gunstig for Svalbard i fremtiden er litt tidlig å si, men vi heller i den
retning av at en særordning for Svalbard med lokalt mottak vil være det beste. Om det da etableres
en bemannet nødsentral for Svalbard her oppe, eller at alle våre anrop rutes til fastlandet er to
mulige løsninger. Med Svalbards spesielle forhold knyttet til både lovverk, utenlandske bosetninger
og en utstrakt redningstjeneste hvor dårlig satellittkommunikasjon er fremtredende, ser vi det som
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svært uheldig hvis nødsamtalene i første linje ble mottatt ved en kommunikasjonssentral på
fastlandet.

Erik Nygaard
sysselmannsoverbetjent


