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FORSLAG TIL FRAMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 10. juli 2009 angående høring av forslag til framtidig organisering av
nødmeldetjenesten.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
Bakgrunn
I dag er nødmeldetjenesten tredelt med ett nødnummer til hver av nødetatene brannvesen, politi og
helsetjeneste. Publikum forventes å ringe den nødetaten de anser som relevant ut fra den oppståtte
situasjon.
I St. meld. Nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning slo regjeringen fast at
den tar sikte på å innføre et felles nødnummer (112) og felles nødsentraler for de tre nødetatene. For
å følge opp dette, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle kommet med forslag til framtidig
organisering av nødmeldetjenesten. Denne arbeidsgruppen har nå lagt fram sin rapport.
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).
For å forebygge unødvendige nødsituasjoner legger friluftslivsorganisasjonene stor vekt på
kunnskap og sikkerhet i sine aktiviteter. Det kan likevel oppstå nødsituasjoner både innenfor det
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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 støtter derfor forslaget til innføringen av ett nødnummer (112) i Norge. Dette vil være et
enkelt og brukervennlig tiltak som vil kunne skire nødvendig nødhjelp ved akutt behov.
Når det gjelder organisering av nødmeldetjenesten utover ett felles nødnummer, forutsetter vi at
dette gjøres på en enkel og brukervennlig måte som oppleves raskt og effektiv hvis behovet for
nødhjelp skulle oppstå.
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