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Restverdiredning (RVR)
Av Svein Samuelsen 19.04.02
Året 2001 er Restverdirednings femtende driftsår og er avviklet med
et godt resultat.
Restverdiredning har pr. i dag avtale med 16 brannvesen om RVRtjeneste og disse dekker totalt 322 kommuner.
Det er stasjonert RVR-biler på følgende steder: Alta, Bergen, Bodø,
Fredrikstad, Hamar, Harstad, Haugesund, Kongsberg, Kristiansand,
Lillehammer, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim og
Ålesund.
Les resten av denne saken på våre hjemmesider
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

St.meld.nr 17 bør returneres til regjeringen
Av Guttorm Liebe 12.05.02
I forbindelse med høring i Stortingets Justis- og forsvarskomitéer
uttalte NBLF følgende:
Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) anbefaler primært at
meldingen sendes tilbake til Regjeringen, fordi:
* Meldingen inneholder en rekke mangler. Den viktigste er at
interkommunal organisering av akutt beredskap overhodet ikke er
vurdert,
* dernest at de 3 primære (lokale) nødetatene/ ressursene omtrent
ikke er blitt premissgiver for meldingens innhold
* mens ulykker på grunn av kriminell handling og statens egne
beredskapsstyrker er viet altfor stor oppmerksomhet
* tiltakene i meldingen er derfor ikke i stand til å oppfylle det mest
sentrale målet: "at ulykker skal håndteres på lavest mulig nivå". ¨
Les hele uttalelsen til NBLF på våre hjemmesider
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vil ett nødnr skape flere problemer enn det løser?
Av Guttorm Liebe 01.05.02
NBLF har sendt et brev til Samferdselsdept., Justisdept., Sosial- og
helsedept. og Arbeids- og administrasjonsdept. med kopi til DBE med
dette spørsmålet, hvor det pekes på 5 konkrete betenkeligheter i
forhold til å innføre bare 112 som nødnummer. NBLF mener at før
befolkningens (manglende) hukommelse brukes som argument for
ett nødnummer, bør det gjennomføres en systematisk og tung
informasjon om de tre nødnummerne og deretter undersøke hvor
mange som husker dem. De aller viktigste tiltakene for en effektiv
nødmeldetjeneste i dag er neppe å innføre ett nødnummer, men at
nødmeldingene gis prioritet i hele telenettet og at alle abonnenter
knyttes til en eller annen form for ringledning.
Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har i en årrekke drøftet og vurdert
vår nødalarmeringsstruktur, og gitt sitt syn tilkjenne gjennom konkrete
uttalelser og problemnotater. NBLF har så lenge det har eksistert, sett
nødvendigheten av og kjempet for en sentralisering først og fremst med
det mål å få en profesjonalisering av denne tjenesten.
I løpet av '90årene har NBLF kartlagt nødalarmeringsstrukturen i en rekke
andre land, og forsøkt å finne ut hva som skjer "etter"/ "bak"
nødnummerne, enten det nå er ett eller flere av dem. På denne bakgrunn
har NBLF blitt mer og mer skeptisk til å innføre ett nødnummer i Norge.
I Stortingsmelding nr. 17 "Samfunnssikkerhet" står at nødnummer skal
vurderes av de fire involverte departementer, og NBLF tillater seg å
komme med noen betenkeligheter.
Vanskelig å huske?
Ett felles nødnummer kan høres besnærende ut ved at publikum får bare
ett tresifret nummer å huske på. Men, er det så sikkert at det er vanskelig å
huske 3 ulike, - og gjør det noe om et mindretall bare husker ett av dem?
Dessuten er det like viktig at det fungerer godt etter alarm er tatt imot av
første operatør, som det som skjer foran!
MMI-undersøkelse i år 2000 viste at i vårt land kjente 70% nødnummer
110, 75% kjente 112 og 80% kjente 113. Et meget bra resultat når man vet
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at informasjonskampanjer aldri har vært gjennomført med tyngde.
I samme tidsrom ble gjort tilsvarende undersøkelse i diverse EU-land (kilde
"Sirenen", tidsskrift for det svenske Räddningsverket) som viste at i
Danmark kjente 54% til nødnummer 112 og i Sverige 80%. Begge disse
land har ett nødnummer.
Sentralisering av alarmsentraltjenestene har vært og er fortsatt nødvendig,
men ett nødnummer er ikke nødvendigvis den rette måten å gjøre det på.
Nødetatene har ikke maktet å utnytte det såkalte trekantsamarbeidet bra
nok ennå, - der har så vel sentralene og som etatene selv en viktig jobb å
gjøre. Et vel fungerende trekantsamarbeide burde vært prøvet i praksis før
alarmsentralstrukturen endres.
NBLF har følgende betenkeligheter i forhold ett nødnummer:
"Policy"
Å etablere ett nødnummer er ikke smart dersom én eller flere av partene er
uenig. Da vil med sikkerhet de nyetablerte sentralene få en svært trang
fødsel, og neppe fungere som tiltenkt.
Sammenheng
Uansett hvilken løsning som velges, må publikum settes i fokus, ikke bare
ved at det skal være lett å huske nødnummerne, men også ved at det blir
en raskest mulig og kontinuerlig kopling fra melder til styrkene er ute hos
den nødlidte. En "sil" på vegen vil virke forsinkende.
Publikums Svarpunkt
En eller annen form for sil må det bli! Det er umulig å tenke seg at
nedslagsfeltet for sentralene blir mindre enn ett politidistrikt. Med den
størrelsen politidistriktene fikk 1. januar 2002 vil trafikken bli så stor at
behovet for et svarpunkt (sil) vil tvinge seg fram, - uansett hva som måtte
vedtas.
Fagsentralprinsippet
Fagsentralprinsippet er et godt prinsippet, som vi ikke bør slippe. Tvert
imot burde så vel 110-sentralene som 112-sentralene utvikle seg i den
retning, slik 113-sentralene i langt større grad har gjort. Dette prinsippet vil
med sikkerhet bli utvasket ved fellessentraler.
Operasjonssentraler
Operasjonssentraler for alle 3 nødetatene er nødvendig når størrelsen på
hendelsen er over det nivået hvor alarmsentraloperatøren alene kan bistå
styrkene. Ikke bare politiet har behov for operasjonssentraler, så vel AMK
som 110-sentralene forutsettes i dag å fungere som operasjonssentral.
Råd
Det finnes flere svake punkter i nødmeldingssystemet vårt som burde
løses lenge før ett nødnummer innføres, dersom trygghet for publikum er
det viktigste.
Gjennomfør først en systematisk og tung informasjon om de tre
nødnummerene og undersøk deretter hvor mange som husker dem, før
befolkningens (manglende) hukommelse brukes som argument for ett
nødnummer.
Men, de aller viktigste tiltakene for en effektiv nødmeldetjeneste er at
nødmeldingene gis prioritet i hele telenettet og at alle abonnenter knyttes
til en eller annen form for ringledning.
Vurdér også 2 nødnummere, - ett for nød på grunn av uhell/ulykke og ett
for nød på grunn av kriminell handling.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker alle leserne en
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