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Tilbakemelding  
Vedrørende høringen: 
- Utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten 
 
Norsk Folkehjelp har sett på dette forslaget ut ifra vår forutsetning som frivillige i 
redningstjenesten og som suppleringstjeneste til ambulansetjenesten. 
 
 
Norsk Folkehjelp har i dag størst samarbeid med to av sentralene (politi og AMK), og ser ut      
ifra den foreslåtte løsningen at det er både positive, men også enkelte punkter som må sikres 
og ivaretaes på en ordentlig måte for å få et videre godt og effektivt samarbeid. 
 
Norsk Folkehjelp i redningstjeneste 
Som frivillig redningstjeneste har vi kontakt med politimyndighetene lokalt. Vi ser i dag at 
denne kontakten kunne vært bedre, men ser problemet med at politiet i dag har lite ressurser 
og et bredt arbeidsfelt også utenfor rednings og beredskaps arbeidet. 
Ved en ny modell av nødmeldetjenesten, hvor antall sentraler reduseres og de får et enda 
bredere arbeidsfelt, må vi være sikre på at den kontakten, oppfølgingen og ressurs oversikten  
som ikke fungerer så godt i dag, blir prioritert. 
 
Norsk Folkehjelp i ambulansetjeneste 
Norsk Folkehjelp driver også supplerings ambulansetjeneste til førstelinjetjenesten i enkelte 
steder av landet, her er Amk sentralene våre kontaktpunkt, og her er det viktig at den samme 
kompetansen som Amk sentralene innehar i dag, både som rådgivere og fagpersoner blir 
bevart. 
 
Sett i forhold til et stort skadested med flere aktører i innsats er forslaget om en felles 
nødsentral en bra løsning. Man har da en bedre mulighet til samkjøring og kommunikasjon 
mellom etatene enn i forhold til dagens løsning med 3 nødsentraler. 
Norsk Folkehjelp ser at det er mange gode grunner til en omstrukturering av 
nødmeldetjenesten, men føler utifra det forslaget som foreligger at det er vanskelig å vite hva 
det innebærer praktisk i fagmiljøene og i forhold til dagens modell. 
Vi mener det er viktig at den kvalitet og fagutviklingen som har vært innen etatene blir 
videreført. 
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