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OMORGANISERING AV 110- SENTRALENE
Ordfører- og rådmannskollegiet (ORKidé) er regionråd for kommunene på Nordmøre og inkluderer
kommunene Sunndal, Surnadal, Halsa, Rindal, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Aure, Smøla og
Averøy.
ORKidé reagerer sterkt på at DSB vurderer å flytte 110- sentralen fra Ålesund i Møre og Romsdal til
Trondheim og Trøndelag. ORKidé sin klare oppfatning er at flytting ikke vil gi et bedre tilbud til
innbyggerne, heller tvert i mot. Den kjennskapen til fylket som den eksisterende 110- sentralen har
opparbeid seg gjennom mange år, er verdifull når ulykka først inntrer. Erfaringen er at samarbeidet
med nødetatene har vært godt og livsviktig i krisesituasjoner.
Vi har forståelse for at det kan være nødvendig å redusere antall sentraler, men etterlyser hvilke
vurderinger som legges til grunn for å fjerne en tremannsbetjent sentral som leverer svært god
kvalitet i et utfordrende område. Sentralen her har særdeles god kunnskap om geografiske
utfordringer, lange fjorder, høye fjell, svært utsatt kystlinje, undersjøiske tuneller, farlig gods på vei,
at vi er Norges største fergefylke, har gassmottakene på Nyhamna og Tjeldbergodden og ca. 500
cruiseskip anløp pr. år. I DSB's egen rapport om nasjonalt risikobilde fra 2012 vises det til at
ekstremvær/ storm, flom, fjellskred, skipsulykker, industribranner og farlig gods på veg utgjør de
største risikofaktorene på Nordvestlandet. Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser at grunnstøtinger
fra skip langs kysten vår bare øker, som følge av mer dårlig vær og utenlandske fartøy som ikke er
godt kjent i området. Det virker da meningsløst å legge ned sentraler i nettopp dette området.
ORKidé er opptatt av å ivareta tryggheten for innbyggerne. God lokalkunnskap, spesialkompetanse
og lang erfaring med å håndtere ulike utfordringer knyttet til topografi og geografiske utfordringer
må vektlegges når endringene om 110 sentralene nå skal gjennomføres.

ORKidé ber derfor DSB om ikke å flytte 110 sentralen fra Ålesund og Møre og Romsdal.
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