Nødnett for de frivillige
FORF hadde 05.september et møte med DNK for å oppklare i noen henvendelser på vegne av de frivillige
organisasjonene.
Kontrakter:
1. Overordnet avtale for bruk av nødnett – inngås sentralt
(Røde Kors har hatt Jurist til å se gjennom kontrakten)
2. Utlånsavtale
Denne inngås mellom DNK og hver enkelt organisasjons sentrale ledd.
De frivillige får radioene, men er statens eiendom. Dvs at man ikke kan gi disse til andre eller selge
disse videre. Eier av utstyret er DNK.
3. Supportavtale.
Denne er ikke kommet enda men vil komme snart. Denne inngås per distrikt, men kan faktureres
sentralt. (250,- per år)
4. Abonnementsavtalen
Den avtalen tegnes per region eller distrikt!
Denne danner grunnlag for abonnementene / fakturering kvartalsvis
De frivillige aktørene kategoriseres i abonnementsgruppen «middels».
Organisasjonene har fått avtalene og disse må inn før 1.okt 2014. Dersom avtalene ikke er signert innen fristen
vil tilgangene sperres.
Her med unntak av abonnementsavtalen som skal ventes med til etter 17.nov.2014.
Kostnader:
Abonnement- og supportavgift faktureres organisasjonene.
Organisasjonene får tilskudd i samsvar med utgiftene til nødnett med unntak av momsen. Organisasjonen kan
søke om momsrefusjon gjennom vanlig ordning for dette. Men det er per i dag ikke trolig at dette vil dekke
utgiftene til moms på nødnett.
FORF- organisasjonene kan søke JD (RBA) om dekning av differansen mellom fakturert moms og ordinær
momsrefusjon.
FORF har i flere møter og brev tatt dette opp med Justis- og beredskapsdepartementet.
De ønsker å finne en løsning på dette, men dette har foreløpig ikke ført frem.
FORF ønsker at Justis og beredskapsdepartementet skisserer (skriftlig prosedyre) hvordan organisasjonene skal
gå frem for å få dekket kostnadene.
De frivillige får låne radioer, men en del ekstrautstyr må kjøpes til. Dersom det skal kjøpes inn ny radio vil en
håndholdt nødnettradio koste ca. 3000 kroner. Det er noe uklart om det er mulig for de frivillige og forsikre
utstyret ettersom DNK står som eier.
Nødnett til FORF representant:
Det er ønskelig at alle FORF representantene skal ha en egen nødnettradio.
FORF sender inn behov til DNK.
Behovet er på 2-3 terminaler per politidistrikt. Det vil være hensiktsmessig at LRS representanten har tilgang til
relevante samhandlingskanaler på hånd-apparater.
Det kommer frem at det kan være noe uklart for de frivillige om hvilke oppgaver/ansvar som ligger til RBA og
hva som ligger til DNK.
Det er ønskelig med et fast møtepunkt mellom DNK og FORF i fremtiden.
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