Ber om felles virksomhetsoverdragelse til Midt-Norge 110
Vi vil på det sterkeste oppfordre DSB til å sikre en felles og samtidig
virksomhetsoverdragelse for samtlige kommuner tilknyttet Namdal 110 over til
Midt-Norge 110. Vi vil mao. be om at Stjørdal og Meråker ikke får skifte tilknytning
før de andre kommunene.
Stortinget besluttet i forbindelse med politireformene at nødmeldesentralene for brann
og politi skulle samlokaliseres i samme bygg. For Trøndelag betyr det en felles
nødmeldesentral lokalisert i politihuset i Trondheim. Namdal 110 har hele tiden forholdt
seg lojalt til dette vedtaket, selv om det innebærer at sentralen legges ned.
I Trøndelag er en sambygging slik vi erfarer det per i dag ikke engang kommet til
planleggingsstadiet. Likevel har DSB åpnet for at Stjørdal og Meråker kan få skifte
tilknytning til Midt-Norge 110, uavhengig av samlokaliseringsprosessen. Vi vil på det
sterkeste advare mot at DSB godkjenner en slik flytting fordi:
•

•

Grunnlaget for Namdal 110 er ikke bærekraftig når Stjørdal og Meråker går ut, og
20 prosent av oppdraget forsvinner. Det blir uforholdsmessig dyrt for de
gjenværende kommunene.
Et slikt skifte av tilknytning skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for alle berørte
parter, og ikke minst for de ansatte ved sentralen i Namsos.

Det er helt avgjørende at et skifte av 110-sentral skjer på en ryddig og for alle parter
avklart måte. Derfor må alle kommuner i Namdal 110 gå over til Midt Norge 110
samtidig. Med andre ord; det må enten være alle eller ingen.
Overgangen sikres best som en ren virksomhetsoverdragelse – ikke minst av hensyn til
de ansatte i Namdal 110. Vi ber om en felles og samtidig overføring før implementering
av nytt oppdragshåndteringsverktøy.
Vår grunnleggende holdning er at dersom samlokalisering med politiet i Trondheim ikke
lar seg gjennomføre, burde Trøndelags 110-sentral ligge i Namsos. En samlet 110sentral i Namsos vil være et like godt faglig alternativ – og dessuten billigere, siden det
for eksempel er lavere husleie og lavere arbeidsgiveravgift i Namsos enn i Trondheim.
Ideelt sett burde vi derfor ha sett på flere 110-alternativ dersom sentralen i Trøndelag
kommer til å bli en isolert 110-sentral, dvs. ikke samlokalisert med politi. En slik prosess
synes imidlertid ikke mulig å gjennomføre med de korte tidsperspektivene vi nå er blitt
stilt overfor – i en endringsprosess uten samlokalisering.
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