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JUSTISDEPARTEMENTET

n-T
SAKSNR,:

AVD/KONT/BEH:
A

DOK.NR. APKIVKODE:

Deres ref. Dato
Hanne Skallerud 30.09.2009

Høringssvar på rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-
rapporten) Samordnet svar

Trondheim kommune har mottatt høringsrapport av 15.06.2009, og har følgende å bemerke
rapporten.

Trondheim kommune vil i samarbeid med Sør-Trøndelag politidistrikt, Helse Midt-Norge og
Trøndelag brann og redningstjeneste komme tilbake med en egen henvendelse angående
pilotprosjektet; ny nødmeldetjeneste og plassering av disse.

Postadresse: Besøksadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE Munkegata 1
Rådmannens fagstab
7004 TRONDHEIM

Trondheim kommune er enig i den strukturelle og organisatoriske skissen som er fremlagt i
rapporten. Videre ønsker Trondheim kommune å understreke viktigheten av å opprettholde den
brannfaglige kompetansen og forankringen fullt ut i 2. Linje, og at den er godt nok implementert i 1.
Linje slik at det sikrer brukerne rask og ikke minst riktig hjelp. Det er viktig at operatørene i 1. Linje
uansett fagbakgrunn har alle nødvendige beslutningsfullmakter, selv om dette skulle innebære en
sentral lovendring. Når det gjelder eierskap og overordnet styring, ser vi store utfordringer ved at
kommunene skal være deleier i sentralene. Slik det antydes i rapporten bør det etableres et
tverrdepartementalt direktorat som både forvalter eierskap og fører tilsyn med nødsentralene.

Trondheim kommune deler arbeidgruppas oppfatning om at antallet nødsentraler bør reduseres i
forhold til dagens antall. Videre bør det i arbeidet med å fastlegge plassering av de nye sentralene
vektlegges erfaring, kompetanse, logistikk og struktur. Dette er noe som etter vår mening bare
finnes i de større byene som bekler funksjonen nødmeldetjenesten i dag.

Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer:
+47 72542510 +47 72546131 NO 942 110 464

E-postadresse: radmann.postmottak@trondheim.kornrnune.no

Intemettadresse: www.trondheim.kommune.no
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