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UTREDNING OM FORENKLING OG EFFEKTIVISERING AV
NØDMELDETJENESTEN - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til brev fra Justisdepartementet (JD) 27.5.2004 angående høring om forenkling og
effektivisering av nødmeldetjenesten.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen vel ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge.
Bakgrunn
Nødmeldetjenesten er en del av den offentlige operative beredskapen som skal komme nødstilte til
unnsetning. Nødmeldetjenesten inngår i akuttberedskapen og er en funksjon som skal sikre den
nødstilte rask og riktig profesjonell bistand, herunder koordinert innsats ved større ulykker på
regionalt og nasjonalt plan.
Utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ble startet opp i 2001. Behovet
for endringer har sin bakgrunn i blant annet internasjonale trender på området (ett nasjonalt
nødnummer) og fokus på effektivisering av offentlig sektor.
Den foreliggende utredningen fra JD anbefaler blant annet: ett nødnummer (112) i Norge, hele eller
deler av nødmeldetjenestens oppgaver organiseres som en felles tjeneste for alle nødetatene og at
nødmeldetjenesten har ett organisatorisk tilknytningspunkt.
Friluftsliv og nødmeldetjenesten
Friluftslivet er en viktig del av vår kulturarv og nasjonale identitet, og er et fellesgode som må
sikres som kilde til god livskvalitet, økt trivsel, bedre folkehelse og bærekraftig utvikling.
Allemannsretten, dvs fri ferdsel i norsk natur er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Friluftslivet
utøves enten gjennom organisert aktivitet (gjennom en friluftslivsorganisasjon) eller gjennom
uorganisert aktivitet (som enkeltperson eller gruppe).
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, KFUK-KFUM-Speiderne,
Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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For å forebygge unødvendige nødsituasjoner legger friluftslivsorganisasjonene stor vekt på
kunnskap og sikkerhet i sine aktiviteter. Det kan likevel oppstå nødsituasjoner både innenfor det
organiserte og det uorganiserte friluftslivet der en eller flere personer har behov for akutt nødhjelp.
For friluftslivet er det derfor viktig at det finnes en enkel og effektiv nødmeldetjeneste som kan
sette i verk nødvendige tiltak i tilfelle det skulle oppstå en akutt nødsituasjon.
FRIFO er derfor svært positiv til innføringen av ett nødnummer i Norge. Dette vil være et enkelt og
brukervennlig tiltak som vil skire nødvendig nødhjelp ved akutt behov.
Hvordan nødmeldetjenestens oppgaver skal organiseres er vanskeligere for oss å vurdere, men ut fra
et brukerperspektiv synes det rasjonelt og effektiv å ha en felles tjeneste for alle tre nødetatene og at
nødmeldetjenesten har ett organisatorisk tilknytningspunkt.
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