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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 5. juni 2015  

 

Sak: SR-sak 25/15  Uttalelse i forbindelse med innretting av nødkommunika-
sjonssystemet og kommunenes brann- og redningstjeneste 

  

Enstemmig vedtak: 

Uttalelse vedrørende samvirke og innretting av Nødkommunikasjonssystemet og kommune-
nes Brann- og redningstjeneste 

Salten Regionråd registrerer flere pågående prosesser som bestemmer innretting og effekti-
vitet i samfunnets grunnberedskap. De pågående prosessene og utredningene vil være be-
stemmende for utviklingen i redningstjenesten, ny politistruktur, brann- og redningstjenesten, 
helseregioner og drift av det nye nødkommunikasjonssystemet. 

Salten Regionråd mener det er et sterkt behov for utvikling av bedre samvirke mellom nød-
etatene spesielt og alle som bidrar til sivil beredskap generelt. Behovet for bedre samvirke er 
godt dokumentert både gjennom «Gjørv-kommisjonen» og i rapporter fra de store hendelse-
ne vi har hatt de siste årene, som eksempelvis brannene i Lærdal og i Gudvangtunellen.  

I fremtidig innretting av grunnberedskapen i kommunene er det viktig at organiseringen beva-
rer sammenhengene mellom ansvar og myndighet slik at både utkalling, bruk, styring og le-
delse av kommunale ressurser også i fremtiden organiseres av kommunene selv. Samtidig 
er det viktig at fremtidig organisering legger til rette for godt samvirke, god effektivitet og 
bygger felles handlingskraft mellom nødetatene, helsetjenesten i kommunene, frivillige orga-
nisasjoner mv. 

Alle hendelser oppstår i en kommune og det må bevares tydelige ansvarslinjer til den kom-
munale beredskapen. Beslutninger om fremtidig organisering må bidra til å sikre lokal tilste-
deværelse i forhold til kartlagt risiko og det må være kommunene selv som har ansvaret for å 
kalle ut, koordinere og styre kommunale ressurser. 

Det nye nødkommunikasjonssystemet skal være på plass innen utgangen av 2015 og im-
plementeringen gjennomføres av Nødkommunikasjonsdirektoratet (DNK) i samarbeid med 
DSB. Salten Regionråd registrerer at innføringen av det nye nødkommunikasjonssystemet 
har vært, og er, en krevende prosess og at det oppstår økte kostnader for kommunene.  

Intensjonen med innføring av nødkommunikasjonssystemet var at kostnadene for kommu-
nene ikke skulle øke. Samtidig registrerer regionrådet at kostnadene likevel øker. Det må 
derfor i den videre prosessen legges til rette for at kommunenes kostnader ikke øker som 
følge av innføringen av nytt nødkommunikasjonssystem. 

At DNK er tildelt det helhetlige innførings- og forvaltningsansvaret for nødkommunikasjons-
systemet er begrunnet i å sikre nasjonale enhetlige løsninger og legge til rette for samvirke 
mellom nødetatene gjennom en koordinert og samtidig anskaffelse og innføring. Gjennom 
etableringen av DNK ser Salten Regionråd en helhetlig tilnærming til innføring av nasjonale 
beredskapssystemer på tvers av virksomhetsområder. Vi ser i dette også en unik mulighet til 
å bevare denne svært positive, virkningsfulle og ensartede tilnærmingen også inn i fremtiden.  

Salten Regionråd mener at ved å videreføre DNK som en varig og helhetlig eier og drifter av 
nødkommunikasjonssystemet med både nett, utstyr i operasjonssentraler og radioterminaler 
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oppnår vi tydelige sammenhenger i roller, ansvar og myndighet og unngår samtidig å skape 
nye gråsoner og nye byråkratier med fragmentert ansvar og dobbeltroller. Ikke minst anser vi 
at en slik videreføring av DNK forenkler kostnadsbildet med en tydelig kostnadsbærer og at 
det kan være med å bremse utviklingen i systemutgifter for kommunene. 


