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R- 17/21 Organisering av 110-tjenesten i Nordland
Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy (10
kommuner). Kommunene i vår region har over flere år hatt avtale om samarbeid med Salten
om nødalarm for brannvarsling. Samarbeidet er definert/organisert som «110 Nordland».
I medhold av Brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 kan sentrale tilsynsmyndigheter pålegge
kommuner å etablere en nødalarmeringssentral for meldinger om branner og ulykker.
Videre plikter kommuner som omfattes av den fastsatte regionen å knytte seg til
nødalarmeringssentralen, og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved
etablering og drift av sentralen.
Dette medfører at kommunene i Nordland har en plikt til å knytte seg til 110-sentralen ved
Salten Brann IKS mht. følgende lovpålagte tjenestene ved nødalarmeringssentralen:
• Mottak og registrering av innkomne nødmeldinger på nødnummer 110
• Utvarsling av utrykningsenhetene for brann og redning i deltakerkommunene
• Opprette samband/kommunikasjon med innsatsstyrkene
• Varsle de andre nødetatene
• Loggføring av hendelser i deltakerkommunen
• Varsle kystverket ved melding om akutt forurensing
«110 Nordland» ønsker å inngå ny avtale med deltakerkommunene begrunnet i
Stortingsvedtak i 2015, og med basis i ny prismodell for alarmtilknyting til 110-sentralen.
I forslag til avtale legges det i tillegg opp til at 110 Nordland skal selge tjenester (ikke
lovpålagt) der deltakerkommunene i 110-samarbeidet inviteres til å avtalefeste dette.
Inntekten fra «markedsområdet» er tenkt å redusere kommunens økonomiske bidrag til drift
av 110-Nordland.
Salten Brann IKS har presentert utkast til samarbeidsavtale for rådmannsutvalget i Indre
Helgeland Regionråd. Saken har vært til behandling i flere av medlemskommunene.
- Tilbakemeldingen fra rådmennene var at organiseringen av 110-Nordland, slik den er i dag,
er en utfordring. Det vil være problematisk om ikke Salten Brann IKS vurderer å etablere en
hensiktsmessig formell samarbeidsform som omfatter alle deltakende kommuner.
Det ble gitt tilbakemelding om at Salten Brann IKS burde iverksette et arbeid med å få på
plass en organisering i tråd med kommuneloven som omfatter alle deltakende kommuner.

Det må forventes at en formaliserer samarbeid om 110- tjenestene på en måte som gir
deltakende kommuner lik innflytelse og innsyninnsyn.
Flere av våre kommuner har med denne bakgrunn vedtatt tidsavgrensning på sine avtaler for å
gi Salten Brann tid til å iverksette organisering av 110-Nordland etter en modell som ivaretar
dette.
Det er de styrende organer i Salten Brann IKS som må iverksette nødvendige endringer for å
imøtekomme kravene fra de øvrige kommunene som omfattes av 110-Nordland. Regionrådet
bør også vurdere å løfte denne saken opp på politisk nivå og drøfte den med eierkommunene i
Salten Brann IKS.

Forslag til vedtak:
Indre Helgeland Regionråd viser til vedtak i våre medlemskommuner der Salten Brann IKS
bes iverksette organisering av 110-Nordland som gir deltakende kommuner lik
innsyn/medbestemmelse/innflytelse av drift i 110-Nordland.
Regionrådet finner det rimelig at dette drøftes med kommunene innenfor hele 110-Nordlands
dekningsområde og formaliseres med bakgrunn i dette.
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