
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKSLISTE TIL FAGMØTE FOR 110 NORDLAND 
 

 
 
Møtested og dato: 
 
Det vises til årsmøtet for 110 Nordland for 2021 (del 1) som ble gjennomført på teams 
på onsdag den 2. juni 2021. 
 
Dere inviteres nå til fagmøte (årsmøte del 2) den 10. november 2021, klokken 10:00 til 
16:00.  
 
Møtet gjennomføres i Bodø, på Folkets Hus, Prinsens gate 115, Bodø 
 
Dette blir et møte med mer faglig fokus, men vil fortsatt ha en del avklaringssaker for driften.  
 
 
Deltakerliste/inviterte: 

• Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune. Brannsjef, Dagfinn Ness Andreassen – Ole 
Salamonsen  

• Hemnes og Hattfjelldal kommune, Brannsjef, Kent Andreassen  
• Andøy kommune, Brannsjef Stein Andreassen  
• Vågan kommune, Brannsjef Lars Ottemo Gärtner  
• Narvik og Gratangen kommune, Brannsjef Edvar Dahl  
• Bø kommune, Rune Dahl 
• Rødøy kommune, Kjetil Hansen 
• Brønnøy, Vevelstad og Vega kommune, Brannsjef Geir Johann Hanssen  
• Lurøy kommune, Atle Henriksen  
• Vefsn, Grane og Herøy kommune, Brannsjef Tor-Åge Holand  
• Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og 

Værøy kommune, Brannsjef Per Gunnar Pedersen  
• Røst kommune, Brannsjef Tom Ragnar Pedersen  
• Sortland kommune, Brannsjef Ståle Rasmussen  
• Øksnes kommune, Brannsjef Ken-Ivan Reinholdtsen  
• Hadsel kommune, Brannsjef Øyvind S. Skjørholm (Konst. Sten Håvard Johannesen)  
• Sømna kommune, Brannsjef Nils-Ivar Sund 

 
 
Brannsjefer i Nordland 
 
 

Onsdag 13. oktober 2021 



 

 

• Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune, Brannsjef Ragnhild Sæbø  
• Rana kommune, Brannsjef Frode Thomassen  
• Evenes og Løding kommune, Brannsjef Mads Tollefsen  
• Træna kommune, Brannsjef Morten Tøgersen 
• Leder 110-sentralen, John Harald Løkås 
• Teknisk fagansvarlig 110-sentralen, Øyvind Nygaard  
• Vaktkommandører 110 Nordland 
• Alarmansvarlig 110 Nordland, Anne-Sofie Fongen 
• Kvalitetsleder Salten Brann, Tor Sommernes 
• Andre relevante deltakere kan bli invitert 

 
Saksliste 
 
Sak 12/2021 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
Forslag til vedtak: 
 
Saksliste og møteinnkalling godkjennes.  
 
Årsmøtets behandling 
 
... 
 
 
Sak 13/2021 Godkjenning av referat/protokoll fra forrige møte  
Forslag til vedtak: 
 
Referat/protokoll datert 02. juni 2021 godkjennes. 
 
Årsmøtets behandling 
 
... 
 
 
 
Sak 14/2021 Orientering om anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orienteringen tas til ettertning 
 
Årsmøtets behandling 
 
... 
Sak 15/2021 Orientering om finansieringsmodell for OHV 
 



 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Orientering tas til etteretning 
 
Årsmøtets behandling 
 
 
 
… 
 
Sak16/2021 Budsjett og økonomiplan for 110 Nordland 2022, inkludert 
innbyggerbetaling 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orietering tas til etteretning. 
 
Årsmøtets behandling 
 
… 
Sak 17/2021 Utvikling og framdrift alarmavdelingen 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orientering tas til etteretning. 
 
Årsmøtets behandling 
 
 
… 
 
Sak 18/2021 Felles gebyrer på unødige utrykninger ABA i Nordland 
 
Er det ønskelig å se på om det kan utarbeides en felles prismodell for dekning av kostnader 
ved utrykning på unødeige automatiske brannalarmer. Se vedlegg. 
Det inviteres til debatt om forslaget. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøter ber 110 Nordland om å utarbeide forslag til felles prismodell for fakturering av 
unødige utrykninger. 
 
 
Årsmøtets behandling 
 



 

 

 
Sak 19/2021 Mulighet for felles pris på sekundære hendelser og unødig ABA 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet ber 110 Nordland utreder forslag til en felles prismodell på sekundære hendelser. 
 
 
Årsmøtets behandling 
 
 
… 
 
Sak 20/2021 Hendelser på vei og i tunnel – felles forståelse om veieiers ansvar 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet ber 110 Nordland om å gå i dialog med veieier for å gjøre en felles avtale angående 
sekundære og ikke lovpålagte hendelser på vei.  
 
Årsmøtets behandling 
 
 
… 
Sak 21/2021 Felles situasjonsforståelse – deling av bilder og video 
 
 
. Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet ber 110 Nordland om å etabelere en felles lisens til bruk for brannvesen i Nordland. 
 
Årsmøtets behandling 
 
 
… 
 
Sak 22/2021 Varsling av kommunens beredskapsapparat (ansvar, rolle og myndighet) 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årmøtet ber 110 Nordland om å utarbeide forslag som foranker ansvaret for varsling av 
kommunens beredskapsapparat (kriseteam) for bruk mot alle kommuner i Nordland. 
 
Årsmøtets behandling 
 



 

 

 
Sak 23/2021 Merknad til samarbeidsavtalen fra kommunene Lurøy, Hemnes og 
Hattflelldal. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ingen 
 
Årsmøtets behandling 
 
 
 
… 
Sak 24/2021 Møtedatoer 2022 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møtedatoer settes tentativt i uke 23 og 43. 
 
Årsmøtets behandling 
 
 
Eventuelle saker 
 
 
Etter sakslisten er gjennomgått så går vi over til fagdelen av møtet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
John Harald Løkås 
Avdelingsleder 110 Nordland 
(konstituert) 
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2. juni  2021  

  
  
  
  
  
  

Protokoll 
 ÅRSMØTE FOR 110 NORDLAND  

(Gjennomføres som teams møte)  
  
  
Møtested og dato  
  
Dere inviteres herved til årsmøtet for 110 Nordland for 2021 (del 1) på teams på tirsdag 
den 2. juni 2020, kl. 09.00 til kl 15:00. På grunn av begrensningene med Korona pandemi så 
ser vi det som mest hensiktsmessig å dele opp møtet, der det første blir via Teams. Linken til 
selve møtet ligger i kalenderinvitasjonen dere allerede har mottatt.  Vi starter Teams 
møtet med en kjapp orientering om hvordan møte rent praktisk skal gjennomføres 
i Teams. Vi er inne i møterommet i teams i god tid før oppstart klokken 09:00 slik at 
deltakere kan teste funksjonene.  
  
Vi håper å kunne gjennomføre et mer omfattende årsmøte i oktober/november der vi 
forhåpentligvis har mulighet til å møtes fysisk i Bodø. Vi har fokus på budsjettprosessen, nytt 
oppdragshåndteringsverktøy (OHV) og opplæringsbehov. Vi kommer tilbake til mer nøyaktig 
tidspunkt.  
  
  
Deltakerliste/inviterte  

• Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune. Brannsjef, Dagfinn Ness Andreassen 
• Hemnes og Hattfjelldal kommune, Brannsjef, Kent Andreassen 
• Andøy kommune, Brannsjef Stein Andreassen 
• Vågan kommune, Brannsjef Lars Ottemo Gärtner 
• Narvik og Gratangen kommune, Brannsjef Edvar Dahl 
• Bø kommune, Andreas Nakkling Andersen 
• Rødøy kommune, Kjetil Hansen 
• Brønnøy, Vevelstad og Vega kommune, Brannsjef Geir Johann Hanssen 
• Lurøy kommune, Atle Henriksen 
• Vefsn, Grane og Herøy kommune, Brannsjef Tor-Åge Holand 
• Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og 

Værøy kommune, Brannsjef Per Gunnar Pedersen 
• Røst kommune, Brannsjef Tom Ragnar Pedersen 
• Sortland kommune, Brannsjef Ståle Rasmussen 
• Øksnes kommune, Brannsjef Ken-Ivan Reinholdtsen 
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• Hadsel kommune, Brannsjef Øyvind S. Skjørholm  
• Sømna kommune, Brannsjef Nils-Ivar Sund 
• Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune, Brannsjef Ragnhild Sæbø 
• Rana kommune, Brannsjef Frode Thomassen 
• Evenes kommune, Brannsjef Mads Tollefsen 
• Løding kommune, Brannsjef Yngve Holm 
• Træna kommune, Brannsjef Morten Tøgersen 
• Leder 110-sentralen, John Harald Løkås 
• Vaktledere 110-sentralen 
• Operativ leder 110-sentralen, vakant 
• Teknisk fagansvarlig 110-sentralen, Øyvind Nygaard 
• Alarmansvarlig, Anne-Sofie Fongen 

 

 

 

 
Saksliste  
  
Sak 1/2021 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling  
Forslag til vedtak:  
  
Saksliste og møteinnkalling godkjennes.   
  
Årsmøtets behandling  
  
Godkjent 
  
  
Orienteringssaker  
  
Sak 2/2021 Gjennomgang av årsmelding for siste driftsår  
  
Årsmelding for 110 sentral er vedlagt. Årsmelding gjennomgås overordnet med hovedfokus 
på overskrifter og etter behov fra møtedeltakere. Deler av emnene som er beskrevet i 
årsmeldingen tas opp som egne saker på årsmøtet.  
  
 1 vedlegg 
 
Årsmøtets behandling 
 
Tas til etterretning  
 
Sak 3/2021 Gjennomgang av årsregnskap for 2020 
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Gjennomgang av hovedpunkter i årsregnskap for 2020 for 110 Nordland. Utdrag av 
regnskapet er vedlagt.   
 
2 vedlegg: regnskap 110 og 120 avdeling 
  
Årsmøtets behandling 
 
Tas til etterretning 
  
Sak 4/2021 Gjennomgang av planer og mål 110 2021 
 
Gjennomgang av planer og mål for 110 tjenesten i 2021  
 
1 vedlegg 
 
Årsmøtets behandling 
 
Tas til etterretning 
  
 Sak 5/2021 Budsjett 2022 
  
Det er per dato ikke noe ferdig budsjettforslag for 2022. Endringer i kostnader med nytt 
oppdragshåndteringsverktøy vil påvirke dette og disse tallene er ikke klare før i juli. Det er 
ikke planlagt endringer i bemanning som påvirker budsjettet. Forslag til budsjett sendes ut når 
tall ang OHV fra Nasjonalt kommunalt selskap 110 IKS foreligger. 
 
 
 Kvalitetssikring av innbyggerbetaling for deltaker- og eierkommuner  
  
 
Forslag til nivå på innbyggerbetaling for deltaker- og eierkommuner for 2021, eventuelt 
justeringer for årets deltakeravgift ved et eventuelt underskudd.   
  
Deltakeravgift per innbygger  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
Deltakerkommuner  45,9  45,9  50,8  59,5  60,7* (64)  5,5  
Eierkommuner (Salten Brann)  63,1  75,3  74,2  73,5  67**  5,5 

• Alle tall rundet opp til nærmeste 0,10 kroner  
• (*) er budsjetterte tall  
• (**) budsjettert tall etter krav om 5 % nedtrekk   

  
  
 
 Årsmøtets behandling 
 
Tas til etterretning 
  
 
  
Sak 6/2021 Kvalitetssikring av 110 Nordlands andel av alarminntekter for 2020 og 2021  
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Gjennomgang av 120 avdelingens utvikling i 2020 og utsikter 2021 
  
 Årsmøtets behandling 
 
Tas til etterretning 
  
 
  
 
Sak 7/2021 Referansegruppe 110 Nordland  
  
Forslag til møteplan for 2021/22 for referansegruppe og eventuelt valg av ny deltaker 
til referansegruppe på årsmøtet ved behov:  

o velges for to år av gangen  
o skal gi råd angående drift og investeringer av 110-sentralen, samt utarbeide 
samarbeidsavtaler som omhandler felles ordninger  
o består av   

 en person fra Salten Brann IKS  
 tre representanter fra de øvrige kommunene  
 leder av 110 sentralen  

  
Referansgruppen består i dag av:  

• Øyvind Skjørholm, Hadsel (Har fungert i 2 år)  
• Nils Johan Nilsen, Alstahaug og Leirfjord kommune (Har fungert i 1 år)  
• Ragnhild Sæbø, Lofoten (Har fungert i 2 år)  
• Frode Thomassen, Rana, Nesna og Træna (Har fungert i 2 år)  
• Edvar Dahl, Ofoten (Har fungert i 2 år)  
• Per Gunnar Pedersen, Salten   
• John Harald Løkås, 110 Nordland   

  
110 Nordland har ikke behov for gjennvalg , men ber om at deltakere som er i 
referansegruppen gir beskjed om de ønsker å trekke seg og andre brannvesen drar frem mulig 
kandidater de eventuelt ønsker til nye deltakere i referansegruppen  
  
 Årsmøtets behandling 
 
Ingen endringer  
  
 
 
  
  
Sak 8/2021 Orientering om status for nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV)  
  
Det er opprettet Nasjonalt kommunalt selskap 110 IKS (NKS110 IKS) som skal ivareta 
kontraktsforpliktelsene mellom 110 sentralene og leverandør av oppdragshåndteringsverktøy 
(OHV). Selskapet (NKS110 IKS) fordeler kostnadene i hht fordelingsmatrise til 110 
sentralene. 110 Nordland bærer 7% av kostnader til NKS110 IKS.  
Det er ikke kartlagt alle kostnader med innføring av nytt OHV pr d.d. Styret og 
representantskap i NKS110 IKS har møte nå i juni hvor disse kostnader vil framkomme.  
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Også avtalen angående ICCS skal reforhandles og ICCS forventes utbyttet i 2026. NKS110 
IKS vil trolig være den beste til å ivareta denne forhandlingen. Helse har valgt en annen 
løsning fra 2023 og kostnader for avtalen må deles mellom politi og brann. 
  
 
2 vedlegg: NKS110 IKS – Selskapsavtale og styre 
  
Årsmøtets behandling 
 
Tas til etterretning 
  
 
  
Drøftingssaker  
  
Sak 9/2021 Registrering av bålbrenning og overnatting  
  
I 2020 ble det besluttet at skriftlig melding kunne sendes gjennom nettsiden til 110. Dette har 
vist seg å ikke være noen god løsning. Meldingene som kommer inn kommer for sent, har 
ikke nok opplysninger eller blir ikke registrert med en gang. Det er en mye bedre ordning at 
bålbrenninger meldes på servicetelefon til 110 – Telefonnr. 75 55 68 50. 
110 har derfor fjernet meldeskjema på nettsiden. Dette kommer som funksjon i nytt 
oppdragshåndteringsverktøy og vil bli beskrevet senere. 
  
Årsmøtets behandling 
 
Tas opp igjen når nytt oppdragshendetingsverktøy er levert. 
  
 
 
Sak 10/2021 Tilleggstjenester og fakturering  
  
Salten Brann IKS har inngått en avtale med Nordland politidistrikt hvor bistand er definert på 
type og pris. Dette gir et ryddig forhold når bistand fra brannvesenet ønskes til ikke 
lovpålagte oppdrag. 
 
Prislisten inneholder også satser for bistand som politiet ikke initierer.  
  
Vi ønsker en drøfting rundt temaet og se om det er ønskelig med en felles linje for 
brannvesener i Nordland.  
  
2 vedlegg: Salten Branns avtale med politi ang drone og prisliste 
 
 
Årsmøtets behandling 
 
Tas til orientering. Følges opp. 
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Sak 11/2021 Åpen lisens Incendium 
 
 Salten brann benytter Incendum til overføring av bilder og stream fra innringer og droner. 
Det er en mulighet for at alle brannvesen kan knytte seg til denne løsninger gjennom åpen 
lisens.  
I nytt oppdragshåndteringsverktøy vil det være en integrasjon mot Incendum. 
 
Årsmøtets behandling 
 
Tas til orientering – følges opp senere. 
  
 
Beslutningssaker  
 Ingen saker. 
  
Eventuelle saker  
Ingen eventuelle saker på dette tidspunkt.  
  
  
Presentasjoner  
Nytt oppdragshåndteringsverktøy 110, levert av Locus 
  
  
  
  
  
Med vennlig hilsen  
  
  
John Harald Løkås 
Avdelingsleder 110 Nordland  
(konst) 
 



 

 

Sak 14/2021  

Orientering om anskaffelsen av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy (OHV) til 110 sentralene i 
Norge. 
 

En kort beskrivelse av prosessen med prosjektet nytt OHV til brannvesenets nød-sentraler 
110. 

 

Historikk 

Dagens verktøy for utalarmering og loggføring for 110 sentralen ble levet av staten som en 
del av nødnettleveransen, for Nordlands del i 2015. På 110 sentralen bestod dette av ICCS 
(telefoni og radiokommunikasjon) og Vision (programvare for vaktplaner, utalarmering og 
loggføring ved hendelser). Statens spesifikasjon og bestilling stammer fra årene 2004-2006 
og er i så måte et datasystem som har en arkitektur og funksjon som nærmer seg 20 år. 110 
sentralen har hele tiden måtte stå for driftskostnader og lisenser. 

I 2018 medelte DSB at Vision gikk mot «end of life» og ville ikke bli oppdatert i etter 2020. 
Det lå som føring fra Staten (DSB) at kommunene (110 sentralene) måtte betale for 
anskaffelse og drift av ny programvare. Kostnadsantydning lå da på 10 – 15 millioner pr 
sentral eller total kostnad på opp mot 225 millioner som kommunene må betale. Det ble 
startet en prosess for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy. 

Siden kommunene (110 sentralene) måtte betale for nytt verktøy ville vi (110 og 
brannvesen) være med på å bestemme hvilket verktøy og hvilke funksjoner dette skulle ha. I 
2019 ble det samlet et bredt panel (vedlegg 1) med representanter fra alarmtjenester, 
beredskap, forebyggende, 110 operatører og teknikere på 110 sentralene for å diskutere 
hvilke funksjoner vi ønsket et nytt verktøy skulle ha. Utviklingen innen teknologi har gjort et 
kvantesprang fra innføringen av Vision og til 2019. Oppfatningen etter møtet var at dette 
kan vi definere og anskaffe selv. 

Det ble gjort en god del vurderinger på hvordan en slik anskaffelse kunne gjennomføres. 
Disse vurderingene endte opp i en modell hvor det opprettes et  interkommunalt selskap 
(IKS) hvor samtlige 110 sentraler (og indirekte også kommuner) i Norge har et eierskap til, 
Nasjonalt kommunesamarbeid 110 IKS (NSK 110 IKS). Flere arbeidsgrupper fortsatte med 
spesifisering av funksjoner som var ønsket inn i OHV verktøyet og dette endte i en 
kravspesifikasjon som ble sendt ut på anbud rett før jul 2020. 

I anbudskonkurransen var det flere interesserte leverandører. Noen trakk seg i prosessen og 
det var til slutt to leverandører igjen. 



 

 

110 sentralene kunne nå velge et verktøy for framtiden, som er bygget på dagens teknologi.  

 

 

 

Anskaffelsen 

Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS har tildelt Sandefjord-selskapet Locus 
Solutions AS en avtale for levering av fremtidens oppdragshåndteringssystem til 110-
nødsentralene i Norge. Systemløsningen skal gi 110-nødsentralene mulighet til å gi 
befolkningen en raskere og mer riktig hjelp i nødsituasjoner. Avtalen løper over en periode 
på inntil 13 år, og har en verdi på 234 millioner norske kroner. 

110 Nordland svarer for 6% av disse kostnader. 

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, 
utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og 
videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift. 

Locus Solutions har med seg leverandørene Bliksund og Geodata. Geodata skal levere 
systemets kartløsning, som gir 110-sentralen et oppdatert situasjonsbilde og et godt 
beslutningsgrunnlag for effektiv oppdragshåndtering og beredskapsplanlegging. I leveransen 
ligger et stort utvalg oppdaterte kartdata og analyser med svært funksjonsrikt og moderne 
kartteknologi fra ESRI, som er verdensledende på geografiske informasjonssystemer (GIS). 

Bliksund, en ledende leverandør av fagsystemer til nødetatene, vil i dette prosjektet levere 
løsninger for digital samhandling mellom 110-sentralene og brannvesenene. Leveransen vil 
baseres på Bliksund GRID som er en skybasert programvareløsning som bidrar til helhetlig 
oversikt over ressurser, utstyr og prosesser. Løsningen er skreddersydd for å støtte 
operatører ved hendelsesrapportering og for samhandling mellom aktører i 
oppdragshåndtering og drift. Dette sikrer god rapportering mellom sentralene og det 
enkelte brannvesen. Løsningen tilbyr også fallback løsning ved systemutfall og overflyt. 

 

Prosjekt til iverksettelse 

Prosessen med nytt OHV startet i 2019 og har vært gjennomfør med deltakelse fra 
alle områder innen Brann og Redning (110, beredskap, forebyggende og alarm). 
Dette for å gi innspill til kravspesifikasjon slik at best mulig synergieffekter kunne 
oppnås. Parallelt ble prosessen om eierskap til OHV gjennomført.  

Det foregår nå en prosess med detaljspesifisering av funksjoner i programvaren. 110 
Nordland deltar i denne prosessen med 2 personer. I løpet av 2022 vil det bli satt 
opp flere funksjoner som skal dekkes av 110 Nordland i forbindelse med innføring av 



 

 

nytt OHV. Per dags dato er omfang av arbeidet i disse funksjonene uklart, men vi 
forventer at det tydeliggjøres så snart som mulig.  

Funksjoner som innføringsprosjektet av OHV beskriver er: 

• Prosjektansvarlig 
• opplæringsansvarlig 
• konfigurasjonsansvarlig 
• teknisk ansvarlig. 

Omfanget til disse rollene vil i 2021 dekkes innenfor årets budsjett, men vil for 2022 
kunne medføre økte kostnader. 

Fullt innført nytt OHV forventes etter sommer 2022. 

 

På bakgrunn av innholdet i kortrakten om OHV ble det gjennomført en 
konkurranseutsettelse av teknisk leveranse og driftsstøtte.  

Som leverandør er Atea valgt.  

I løpet av ettersommeren har Atea gjennomgått OHV prosjektet og kommet med en 
beskrivelse av teknisk infrastruktur og kostnader forbundet med denne. Løsningen 
som bygges er redundant og basert på sentrale servere. Det vil i praksis bety at andre 
sentraler kan overta funksjonen til 110 Nordland hvis tjenester ikke kan leveres, 
enten det er tekniske eller organisatoriske årsaker. Alle kontrollrom leveres med lik 
teknisk infrastruktur. Utfordring med at noen andre skal overta tjenesten vil medføre 
en tilnærming av like prosedyrer og bemanning. 110 sentralen har begynt prosessen 
med å se på hvilke sentraler som bør samarbeide (makkersentral) og avventer 
innspill fra DSB i denne.  

110 Nordland oppgraderte sin serverkapasitet i 2019 og vi forventer gjenbruk av 
denne. Avklaring til eventuell teknisk oppgradering på eget serverrom og 
kontrollrom kommer i løpet av høsten. 

 

 

Muligheter for 110 Nordland 

Nytt OHV inneholder flere nye funksjoner som gir operatør på 110 sentralen 
mulighet til å få bedre situasjonsforståelse og dermed respondere mer riktig i 
henhold til det enkelte brannvesen sitt responsoppsett. Operatør vil kunne bistå med 
faglig støtte til brannvesen ved at flere støtteverktøy bygges inn i OHV. Det vil bli 
mulig for overføring av bilder, video og tekst mellom 110 og brannvesen på en ny 
måte. 



 

 

 

Muligheter for brannvesen 

I OHV anskaffelsen er det tatt med noen verktøy for at brannvesen skal kunne 
vedlikeholde sine egne mannskapslister og vaktordninger. Det vil bli mulighet for å 
kunne lage egne tilførsler til 110 sentralens logg.  

Dette inngår i standard leveranse for alle sentraler og brannvesen:  

• Kommuneskjema  

Et system som gir brukerne rask oversikt over interne og eksterne ressurser, og 
sikrer viktig informasjon knyttet til kommuner man har ansvar for. Integrasjonen 
med Locus Emergency gir blant annet operatørene direkte tilgang til og oversikt 
over ressurser i egen region samt region man er fallback-løsning for.  

• Hendelsesrapport  

Hendelse og avvikssystem der brukerne enkelt kan melde hendelser med rask og 
effektiv behandling av avvik. Rapporteringsfunksjonen gir ledelsesnivået god 
oversikt over rapporterte hendelser og saksgang. 

Samarbeidet med Bliksund gir også mulighet til å skaffe tilleggsfunksjoner som: 

Nyhetsmodul 
Avvikshåndtering/hendelsesrapport 

Mulighet for automatisk varsling 
Personell  

Min side for mannskap 
Registrere pårørende 

Anleggsregister 
Utstyr på stasjon eller biler, f-eks nødnett terminaler, røykdykkerflaske, meiser 
og masker.  
Logging på utstyr, f.eks. servicelogg, opplasting av dokumenter mm. 
Neste service, utløpsdato, utlånt dato, flytting til annen stasjon.  
Varsling for passert utløpsdato kan settes opp 

 Kjøretøy 
Oversikt over kjøretøypark, kontroll på kostnader knyttet mot hvert enkelt 
kjøretøy.  
Levetidsgrafer og rapporter som grunnlagsinformasjon i budsjett eller 
anbudsprosesser.  
Drivstoff forbruk og kostnader 
Vedlikeholdskostnader 
Oversikt over skader og kostnader knyttet til skader 
Rapport for Periodiske kjøretøykontroll. 

 
Kompetanseoversikt 

Rapport på hvilke kompetanser personellet har 



 

 

Utdanning, kurs, sertifikat, sertifisering mm. 
Varsling ved utløps dato, f.eks. sertifikat som må fornyes.  

Øvelser 
Dynamiske sjekklister 
Eksponeringsregister 

Registering i app eller web 
Rapporter 

 
 
 
Kostnader ved innføring av nytt OHV. 

 
Når nødnett ble innført var dette en leveranse hvor DSB tok investeringskostnader 
og 110 sentralene og brannvesen måtte stå for driftskostnader. I OHV prosjektet og 
ved etablering av NKS110 IKS er det slik at både investering og driftskostnader vil bli 
belastet brukerne (110 og brannvesen) etter en fordelingsnøkkel bygget på 
innbyggertall.  
For Nordlands del er denne eier/kostnads brøken 6% av driftskostnader og lisenser til 
NKS110 IKS. 
Selve OHV kontrakten er på 234 millioner og har en varighet på 8 + 2 +2 år, totalt 12 
år. Dette beløpet deles i en investeringsdel og en driftsdel. 
 
Teknisk del består av investeringer i datautstyr og lisenser som kommer som kostnad 
ved oppbygging og implementering samt en vedlikeholdsavtale. Denne kostnaden vil 
ha lisens – og vedlikeholdsavtaler som strekker seg 3 til 5 år fram i tid. Disse må da 
fornyes. 

 

Tallfesting av noen kostnader på nasjonalt nivå for nytt OHV slik det framstår i dag: 

OHV kontrakt     234 000 000.- 
Atea implementering    21 000 000.- 
Hardware    31 884 000.- 
Lisenser (5 år)    10 000 000.- 
Service og support (5 år)  18 500 000.- 
Servicelogg/overvåkning år 2   5 778 000.-  
Abonnement 4/5 G      400 000.- 
 
I tillegg vil BDO være en serviceaktør mot 110 sentralene. Dette er forankret i 
«enerettsforskriften for kontrollrom». For 2022 vil denne kostnaden ligge på samme 
nivå som 2021. 
 

Hva må betales i 2021 / 2022 og deretter årlig? 

Alle beløp er estimater om forbundet med noe usikkerhet. 



 

 

 

 

 

 

I 2027/28 kommer det en større kostnad ved fornyelse av lisenser og utstyr knyttet til 
teknisk infrastruktur. Disse kostnader er ennå ikke kjent. 

Som vist av tabellen vil 2021 og 2022 være svært krevende år for drifta av 110 sentralen. 
Siden det er ikke tatt høyde for ekstra kostnader i budsjett 2021 og for 2022 vil 
innbyggerbetaling måtte legges på kr 22.- i tillegg til alarminntektene. 

Finansiering av økte kostnader beskrives i sak 15/2021 

Informasjon fra styret i NSK 110 IKS er lagt ved i vedlegg 2 

Estimat 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Teknisk 31300 52194 6928 6928 6928 7815 7815
Drift, respons og vakt Teknisk 0 13000 13000 13000 13000 13000 13000
OHV anskaffelse 68500 0 0 0 0 0 0
Message Broker 5300 350 350 350 350 350 350
OHV drift og vedlikehold 18000 18000 18000 18000 18000 18000
OHV drift BDO (DSB) 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Prosjektkostnader 2011 0 0 0 0 0 0

Drift NKS 110 IKS + prosjektkostnader 3267 2965 3000 3000 3000 3000 3000

Sum nasjonal anskaffelse 110379 101509 56278 56278 56278 57165 57165

110 Nordland 6% andel 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
6 % av estimat teknisk (Atea /lisenser) 1878 3917 1195 1195 1195 1249 1249
OHV 6 % anskaffelse + drift (NKS110 - Locus) 4100 1080 1080 1080 1080 1080 1080
Prosjekt kostnader (avsluttet 2021) 154 0 0 0 0 0 0
Message Broker 318 25 25 25 25 25 25
Drift NKS 110 IKS (adm.drift av IKS) 196 177 180 180 180 180 180
OHV BDO drift (lik det vi har i dag) 900 900 900 900 900 900

Årlig andel for 110 6646 6099 3380 3380 3380 3434 3434



 

 

Sak 14 – 2021 vedlegg 1. 

 

Prosjektgrupper 

 
 I arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget har det vært 4 prosjektgrupper, og det er 
gjennomført 7 prosjektsamlinger på Gardermoen for produksjon av kravspesifikasjon. Det har også 
blitt gjennomført en rekke avklaringsmøter/arbeidsmøter, mellom prosjektet og DSB, der ulike 
prosesser og deler av kravspesifikasjon er ytterligere drøftet. Føyen Torkildsen har bistått prosjektet i 
alle faser av utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget. 

 

Prosjektgruppe teknisk  
- Robin Åsheim  

- Eirik Martin  

- Anders Reitaas  

- Christen Bentzen  

- Hans Erik Andersen  

- Finn Klingenberg  

- Per Ole Sivertsen  

- Joakim Jarnæs  

- Rune Marstein  

- Ahmed.al-Dlaymi  

- Sverre Rødland  
 
Prosjektgruppe Operativt  
- Bjørnar Kristiansen  

- Christer Skei  

- Øyvind Nygaard  

- John Harald Løkås  

- Pål K.Myhre-Svendsberget  

- Hans Nøkleholm  

- Morten Bratli  

- Tor Kaare Steinskog  

- Nikolay Vatne  

- Frode Kvernland  

- Kristoffer Thomassen  

- Anders Hæg  

- Jørgen Larsen  

- Kjetil Vikås  



 

 

- Trond Hundstad  
 
Prosjektgruppe Alarm/Marked  
- Camilla Henriksen-Grue  

- Liv Helmo  

- Sissel Andreassen  

- Glenn Dirdal  

- Aleksander Bonnier  

- Beate Reitaas  
 
- Rolf Erik Sørensen  
 
Prosjektgruppe Beredskap  
- Eirik Pedersen  

- Arnt Livelten  

- Jan Olav Vagle  

- Bård Henriksen  

- Jo Inge Westengen  
 
Prosjektstøtte  
- Trond Brenden  

- Dag Erik Lauritzen  

- Heidi Brovold  

- Farid Inkha  

- Tormod Skov-Skov  
 
Gruppene har vært bredt sammensatt med deltagere fra alle 110 sentraler i Norge unntatt Finnmark. 
Finnmark har ikke hatt mulighet til å delta, på grunn av pågående flytteprosess fra Hammerfest til 
Kirkenes. I tillegg til personell fra 110 sentralene, har også mange fra ulike avdelinger i DSB bidratt.  
Det har vært lagt ned stor innsats fra alle deltagerne, og samlet sett, har det blitt nedlagt over 2600 
arbeidstimer i arbeidet med konkurransegrunnlaget.  
I tillegg til arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, har det vært gjennomført en rekke 
avklaringsmøter med ulike aktører. Dette har i stor grad vært i forhold til beskrivelser av ulike 
grensesnitt. Locus og Innovative har utarbeidet beskrivelser vedrørende grensesnitt for alarmmottak. 
Prosjektet har også hatt ett møte med HDO/Helse og avklaring/infomøte med Frequentis.  
For teknisk gruppe, har det vært mye avklaringer og beskrivelse rundt forslag og anbefaling av 
kommunikasjonsløsning. 

 



 
FAKTURERINGSPLAN 2021/2022 

Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 

Egenkapitalinnskudd  
(*selskapsavtalen kap. 5) 

X 

Påløpte kostnader i prosjektfasen 
(*selskapsavtalen kap. 6.2/avtale m/Hamar 27/5-20) 

X 

Driftskostnader NKS 110 IKS 
(*vedtatt budsjett  i representantskapet 14.06.21 for 2021 og 2022) 

X X X 

Investering OHV 
(*TCO 8 år + 2 + 2) 

X 

Implementeringskostnader OHV 
(*selskapsavtalen kap. 6.3) 

Drift og vedlikehold OHV 
(*drift- og vedlikeholdsavtale m/leverandør ) 

(X) X 

Drift OHV DSB 
(*reforhandlet Service Level Agreement - SLA) 

(X) X 

Investering teknisk infrastruktur 
(*HW 10 års perspektiv, men differensiert lisensiering 5 år) 

Drift og vedlikehold teknisk infrastruktur 
(*drift- og vedlikeholdsavtale m/leverandør samt SLA m/DSB v/BDO) 

(X) X 

Implementeringskostnader teknisk infrastruktur 
(*kontrakt m/leverandør) 

Investering, drift og vedlikehold Message Broker 
(*forutsetning i kontrakt OHV , leverandør: Message Broker) 

X X X 

Nytt telefonigrensesnitt for ICCS 
(*Selskapsavtalen kap. 3,referansegruppe/26.05.21,styremøte/24.06.21) 

X X 

Investering i ny kommunikasjonsløsning 
(*fremtidig eierskap/forvaltning/drift? Implementering 2025?) 



 
EGENKAPITALINNSKUDD - PROSJEKTKOSTNADER & 

DRIFTSKOSTNADER NKS110 IKS 

• Egenkapitalinnskudd  

• Referanse: Selskapsavtalen kap. 5 

• Beløp:  kr. 1.500.000 fordelt  på alle sentraler i.h.h.t selskapsavtalens modell 

• Usikkerhet: Ingen 

 

• Påløpte kostnader i prosjektfasen (*sluttoppgjøret per 01.05.21) 

• Referanse: Selskapsavtalen kap. 6.2, avtale m/Hamar 27/5-20, styresak 22/21 Avslutning av prosjektregnskap fra styremøte 24.06.21 

• Beløp:  Kr. 1.856.851 totalt og kr. 154.738 per 110-sentral i.h.h.t  avtalen mellom Hamar kommune og 110-sentralene i Norge  

  (estimatet som lå til grunn og kommunisert var på ca. 200.000) 

• Usikkerhet: Kan bli noe marginale justeringer når årsregnskapet formelt avsluttes og revideres ved årsskiftet 

 

• Driftskostnader NKS 110-IKS 2021 og 2022 

• Referanse: Selskapsavtalens kap. 6.2 og vedtatt driftsbudsjett i representantskapet 14.06.21 (sak 15/21) 

• Beløp:  Kr. 3.267.000  i 2021 og kr. 2.965.500 i 2022 fordelt  på alle 110-sentraler i.h.h.t selskapsavtalen 

• Usikkerhet: Noe usikkerhet, og da spesielt knyttet til kjøp av juridiske tjenester/bistand. Anslag er estimert ut fra erfaringer fra  

  prosjektperioden generelt, og planlagte anskaffelsesprosesser spesielt, hvor behovet for denne typen tjenester er størst 

  slik det også fremkommer av saksunderlaget i representantskapsmøtet (sak 15/21) 

 



 
OPPDRAGSHÅNDTERINGSVERKTØY (OHV) 

INVESTERING – IMPLEMENTERING – DRIFT/VEDLIKEHOLD 

• Investering OHV (*TCO 8 år + 2 + 2) 

• Referanse: Selskapsavtalen kap. 3 og 6.3, kontrakt m/Locus Solutions AS  - 28.04.21 ( *kunngjort mai 2020) 

• Beløp:  Kr. 68.500.000 fordelt på alle 110-sentraler i.h.h.t. selskapsavtalen 

• Usikkerhet: Noe. Kontrakten er basert på «målpriser» og ikke fastpris. Eventuelle endringer initiert av selskapet. 

 

• Implementeringskostnader  

• Referanse: Selskapsavtalen kap. 3 og 6.3 

• Beløp:  Inkludert i investeringen/kontrakten. Øvrige kostnader er i stor grad avhengig av egeninnsats ved 110-sentralene 

• Usikkerhet: Estimat og konkretisering vil først kunne gjøres i.f.m. detaljplanleggingen (Q3) 

 

• Drift og vedlikehold OHV 

• Referanse: Selskapsavtalen kap. 3 og 6.3 

• Beløp:  ca. 17-18 mill. i året fordelt på alle 110-sentraler i.h.h.t. selskapsavtalen. (*2021 kroner/indeksregulering) 

• Usikkerhet: Noe, og da primært det som måtte komme av endringer initiert av selskapet eller endrede krav 

 

• Drift OHV DSB 

• Referanse: Eksisterende SLA som skal revideres, sammen med enerettsforskriften 

• Beløp:  Eksisterende SLA er på ca. 15 mill. årlig m/fordeling som i selskapsavtalen 

• Usikkerhet: Stor, ettersom eksisterende SLA skal reforhandles med andre/flere/nye aktører 



 
 TEKNISK INFRASTRUKTUR  

INVESTERING – IMPLEMENTERING – DRIFT/VEDLIKEHOLD 

Investering teknisk infrastruktur  

NKS 110 IKS har inngått avtale med Atea, for å bistå oss, for å få på plass ny teknisk infrastruktur i 110 sentralene 

I anskaffelsen har vi bedt om kompetanse innenfor mange områder, fra løsningsarkitektur, nettverk, Wmware osv. i tillegg 

ble det bedt om priser/påslag innenfor alle produktkategorier.  

Atea er forpliktet til å innhente priser på utstyr, og tilby flere alternativer og priser. Påslag på utstyr/Hardware og lisenser er 

fast i avtalen. 

Verdivurdering 

I forbindelse med anskaffelsesprosjektet ble det som en konsekvens av at ssytemet blir sentralisert, gjennomført en 

verdivurdering i forhold til sikkerhetsloven. Nytt OHV vil gjennom å være sentralisert løsning akkumulere store mengder data 

som omfatter en stor del av infrastruktur, bygg o.l, samtidig som det vil være knyttet oppdragsdata og knytninger til 

kontaktpersoner og kjernepersonell for alle objektene. Samlet sett gjør alt dette at det anbefales å gradere program/teknisk 

infrastruktur. Den nye sikkerhetsloven pålegger den enkelte «anleggseier» og vurdere og gjennomføre tiltak for å sikre at 

systemer som ved skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse kan skade grunnleggende Nasjonale funksjoner. 

Utviklingen e siste årene viser at slike systemer er veldig utsatt, og flere bedrifter og kommunale og statlige organer har 

opplevd angrep. Gradering av systemet har konsekvenser for type utstyr som kan benyttes, og det stiller krav til brukerne og 

sikkerheten rund systemet, og aktiviteter for aktiv overvåkning av systemet. 

Prosess – arkitektur 

Det er satt sammen en arbeidsgruppe fra teknisk miljø i 110 sentralene som sammen med Atea, BDO og leverandøren av 

OHV (Locus) Overordnet arkitektur er utarbeidet med bakgrunn i de ulike krav som har fremkommet. 

 

 



 
 TEKNISK INFRASTRUKTUR  

INVESTERING – IMPLEMENTERING – DRIFT/VEDLIKEHOLD 

• Investering teknisk infrastruktur 

• Referanse: Vedtak i styringsgruppen 1. juli 2020 (sak 20/2020), Selskapsavtalen kap. 3, vedtak i styremøte  

  26.04.21 (sak 18/21) og 24.06.21 (sak 30/21), kontrakt signert 03.07.21 (* kunngjort 08.04.21),  

 

Totalkostnaden for ny teknisk infrastruktur har fire hovedelementer: 

• Investering i utstyr, slik som nettverk, servere, klientmaskiner o.l. 

• Nødvendig lisenser, og kjøp av programvare, slik som Wmware, SQL, lisenser på nettverksutstyr m.m. 

• Nødvendig support og serviceavtaler på utstyr og komponenter 

• Implementeringskostnader, som prosjektgjennomføring, arkitektur, i oppsett/programmering, utrulling/montering osv. 

 

Ved anskaffelse av IKT utstyr generelt, blir utstyret solgt med lisens og service/support som en del av investeringskostnaden. Man kan selv velg 

varighet på lisens og service/support avtalene, men dette er ofte 3 år eller 5 års varighet som betales «up front». Problemstillingen er at lisenser 

og service/support kostnader vil være like store eller større en kostnaden på selve «boksen» sett i et 3-5-10 år perspektiv 

 

Denne problemstillingen vil nok utfordre målsetningen om en stabil og forutsigbar brukerbetaling for teknisk infrastruktur, og det bør kanskje 

utredes ulike finansieringsmodeller for teknisk infrastruktur. 

 

Ny teknisk infrastruktur vil bestå av tre datasenter, med to aktive datasenter og et DR-datasenter. Det vil også etableres ny nettverk og 

serverløsning ved alle lokasjoner. Målsetningen er at dagens systemer, både kommunale og statlig kan benytte ny løsning.  

 

Det jobbes med et endelig forslag til løsning, og løsningsforslag og kostnader vil bli lagt fra for representantskapet i egen sak. 

 

 



  
ANDRE ANSKAFFELSER, KOSTNADER OG TILLEGG 

Message Broker 

110-sentralenes nye oppdragshåndteringsverktøy (OHV) skal erstatte dagens løsning som er Vision. Denne løsningen er koblet tett sammen med 

telefoniløsningen ICCS (Integrated Communication and Control System) som leveres av Frequentis. I dag er Vision og ICCS tett koblet sammen og 

verktøyene benytter felles databaser og funksjoner. Med nytt oppdragshåndteringsverktøy vil det ikke være naturlig med en like tett kobling mellom 

verktøyene. Leverandøren av ICCS har utviklet en egen kommunikasjonsmodul, som ulike verktøy kan benytte for å få tilgang til funksjonene i ICCS, 

herunder blant annet sending av call-out, telefon og Tetra funksjoner m.m. Modulen som Frequentis har utviklet ble først lagd for helse for at de også 

kunne koble sammen flere programmer som hadde behov for kommunikasjon med ICCS. Modulen har fått navnet Message broker, og det ble tidlig i 

anskaffelsesprosjektet vurdert som den beste måten å koble sammen ICCS og nytt oppdragshåndteringsverktøy. Det er derfor tatt høyde for dette i 

kravspesifikasjonen. 

 

Vurderingene knyttet til behovet og programvaren er for øvrig gjort tidligere i prosjektfasen, og etter det blitt en forutsetning for anskaffelsesprosessene 

med OHV og øvrig teknisk infrastruktur.  

 

Allerede i 2019 forelå det et overslag og kostnadsestimat for anskaffelse av Message broker, som nå er oppdatert og det foreligger et konkret tilbud på fra 

leverandøren. Prisen og løsningsforslaget bygger på løsningen levert til Helse, med de funksjoner som er beskrevet der. Nytt OHV vil imidlertid ha behov for 

noe tilleggsfunksjonalitet, spesielt i forhold til håndtering av konferanser. Det er derfor valgt en løsning med å bestille «grunnmodellen» av Message broker, 

for deretter å gjennomføre et tilleggskjøp på ekstrafunksjoner når oversikt over disse er klarlagt i detaljspesifiseringsfasen (Q3). 

 

Kostnad for «grunnmodellen» Message broker vil beløpe seg til i overkant av 5 millioner kroner, avhengig av kursen på Euro. Videre vil årlig driftskostnad 

være på ca. 300-350.000. Det er usikkerhet knyttet til kostnadene ved eventuelle tilleggskjøp ettersom de først avklares gjennom de behov som avdekkes 

gjennom detaljspesifiseringsfasen. 

 

Referanser: Selskapsavtalen kap. 3 (… å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer,…), styremøte 18.05.21 (sak 26/21) 



 
 ANDRE ANSKAFFELSER, KOSTNADER OG TILLEGG 

Nytt telefonigrensesnitt for ICCS 

Telenor har varslet 110-sentralene om nedleggelse av PSTN/ISDN linjer, som er en konsekvens av utfasingen av «kobbernettet» i Norge. Kobbernettet skal 

erstattes med fiber og IP telefoni. Telenor varslet om dette for flere år siden, og har siden gjennomført flere tester og piloter for å finne en god løsning for 

nødsentralene. PSTN/ISDN tjenestene levert fra Telenor legges ned 31.12.2022. Telenor har kontaktet nødetatenes driftsorganisasjoner BDO/PIT/HDO for å 

bistå med å finne best egnet løsning for å gå over til IP telefoni (SIP).  

 

Saken er  tatt opp i referansegruppen i NKS110 IKS i forhold til forankring av løsningsalternativ, og om dette er en sak som bør løses av NKS110 IKS eller 

av hver enkelt 110 sentral selv. Telenor har sterkt anbefalt at det velges en felles løsning, med lik teknisk utførelse på alle 110 sentraler. BDO har også 

uttrykt at felles løsning er viktig for driftssikkerheten, og for å kunne supportere løsningen på en effektiv og god måte.  

 

Gjennom denne løsningen vil Telenor levere dobbelt redundant fiber til alle 110 sentralene i Norge. Telenor leverer også tjenester for IP-VPN og vil derfor 

også kunne benyttes for å etablere nettverket som må på plass for nytt OHV. Det vil derfor være flere mulige synergier i at NKS110 IKS organiserer denne 

anskaffelsen og eier og forvalter løsningen for 110 sentralene. Referansegruppen ønsker derfor at NKS110 IKS samordner dette, gjennomfører en felles 

anskaffelse av ny løsning, og etablerer nødvendige avtaler for abonnement/ tjenester og for drift og supporttjenester.  

 

110 sentralene er i dag litt forskjellig bestykket med hensyn til antall linjer, abonnement og ulike back-up løsninger. Det er ønskelig at dette samordnes og 

fallback-løsninger i størst mulig grad er like på alle sentraler. Kostnadene for løsningsalternativ 2 er estimert til i overkant av kr. 100.000 i investering på 

utstyr, og i underkant av kr. 20.000 pr sentral i drift/support. I tillegg vil det komme endringer i abonnement/tjenester, men det er her en forventning om at 

samordning og effekt av «en kunde», vil gi reduksjon av kostnader til dette sammenlignet med i dag. Det vil videre komme enkelte etableringskostnader av 

nye fibertilknytninger, men dette er ikke tilstrekkelig kartlagt enda.  

 

Referanser: Selskapsavtalen kap. 3 (Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av  

  teknisk infrastruktur…), referansegruppen 26.05.21, styremøte 24.06.21 (sak 32/21) 

 

 

• Ny kommunikasjonsløsning (2025?) – Avklart i mai mht eierskap, forvaltning og drift? 

• Alarmhåndteringssystem? 

• Tilleggsmoduler Bliksund? Presentasjon i referansegruppen  19.08.21 

 

 



 
 NY KOMMUNIKASJONSLØSNING 

 

 

 

 

 

 

• Nasjonalt styre for nød- og beredskapskommunikasjon besluttet i 

desember 2020 å sette ned en arbeidsgruppe for å se på om det er 

hensiktsmessig at politiet og brann- og redningsvesenet gjør felles 

anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning for kontrollrommene. 

 

• Det er flere årsaker til at det haster med å komme i gang med en 

anskaffelse. Supportavtalen med leverandøren av dagens 

kommunikasjonsløsning, ICCS, må reforhandles før juli 2023, og man 

antar at en forlengelse av avtalen innebærer en risiko for en betydelig 

økning i kostnadene per etat. Helsevesenet har allerede besluttet 

anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning og vil derfor ikke være med i 

en eventuell forlengelse av dagens avtale. Videre er ikke ICCS rigget for 

en overgang til fremtidens nødnett. Nødnettkontrakten går ut i 

desember 2026. 

 

• I tillegg ønsker brann og politi en ny og mer fremtidsrettet 

kommunikasjonsløsning for å håndtere andre nåværende og fremtidige 

behov som eksempelvis Nød-SMS, eCall, overgang til IP-telefoni, Neste 

Generasjon 112, tilgjengelighetsdirektivet og tjenester i fremtidens 

nødnett. Brann og politi ønsker også mulighet for en mer sømløs 

integrasjon mot nye oppdragshåndteringsverktøy (OHV). 

 

• Utredningen forelå 28.06.21 hvor arbeidsgruppen vurderte ulike 

alternativer og konkluderte med alternativ 3 – Separat anskaffelse. 

 

 



 
 ALARMHÅNDTERINGSSYSTEM 

Alarmmottak var ikke en del av anskaffelsen av OHV, men alarmmottak vil være tett integrert til OHV. Alarmhåndtering er en stor del av 

brannvesenets aktivitet, og utgjør opp mot 50 % av all aktivitet. I nytt OHV skal operatøren forholde seg til en arbeidsflate, som betyr at 

også alarmer skal håndteres i OHV 

 

Denne problemstillingen var også sentral under Nødnetts-utrullingen, men alarmhåndteringssystemet ble den gangen tatt ut av leveransen 

på grunn av problemer med kryss-subsidiering og utfordringer i anskaffelsesregelverket. Dette var hovedsakelig problemer rundt eierskap og 

drift av en statlig løsning som kommunene benyttet i kommersiell virksomhet. Dette vil ikke være samme utfordring nå, da kommunene skal 

eie hele løsningen selv. 

 

7 av 110 sentralene har Locus Emergency Alarm. Tre av 110 sentralene har løsning fra IBS, mens de to siste 110 sentralene har andre 

løsninger av IBS/Addsecure og Allreg 

 

Ny funksjonalitet i OHV for overflyt og bruk av ressurser mellom sentralene, krever også endring i alarmhåndtering for å virke optimalt. 

Grensesnitt som er beskrevet mellom OHV og alarmsystem, har begrensninger på mengde og type informasjon som kan utveksles mellom 

systemene. Det vil i tillegg være enkelte utfordring når sentraler med ulike alarmsystemer skal dele/utveksle informasjon ved overflyt eller 

bruk av hverandres resursen. 110 sentralene som har Locus Emergency alarm fra før, vil naturlig få en bedre integrasjon enn de som har 

andre alarmhåndteringssystemer. 

 

Det er noen forskjeller på hvordan de forskjellige 110 sentralene har anskaffet alarmsystemet, og flere av 110 sentralene har avtaler med 

leverandør som har vært uendret i mange år. Avtalenes omfang har også endret seg, og nye tjenester er lagt til underveis. De fleste av 

avtalene har ingen definert sluttdato eller avtaleperiode, og løper inntil de blir sagt opp, noe som kan stride mot anskaffelsesreglementet 

 

 

 

 

 
  

 

 



 
 ALARMHÅNDTERINGSSYSTEM 

Omfang av dagens avtale på alarmsystem hos Locus. (Locus Emergency alarm) må endres/reforhandles på grunn av at mange av funksjonene 

i dagens system flyttes til OHV. 110 sentraler som ikke har Locus Emergency Alarm har ytret ønske om å anskaffe Locus sin løsning, og Locus 

har gjennom kontrakten på OHV tilbudt Locus Emergency Alarm Software til de som ikke har dette fra før. 110 sentralene må selv dekke 

installasjon og tilpasning av systemet.  

 

Dagens løsning gir ikke optimal funksjonalitet, med flere ulike alarmmottaksprogrammer, som i tillegg er plassert lokalt/desentralisert i 110 

sentralen. Nytt OHV får en sentralisert arkitektur, og dette ville også vært en ønsket løsning for alarmhåndteringssystemet. Endring til 

sentralisert løsning vil gi oss bedre funksjonalitet, og understøtte bedre samarbeid og overflyt mellom sentralene. Dagens løsning for overføring 

av alarm inn i 110 sentralene fra blant annet Addsecure er også påvirket av nedleggelsen av PSTN/overgang til SIP. Denne omleggingen vil 

skje inne utgangen av 2022, og vil kreve endring i 110 sentralene, i forhold til hvordan alarmer skal distribueres til 110 sentralene i fremtiden. 

 

Flere av 110 sentralene ønsker økt funksjonalitet i alarmsystemet. Dette er spesielt funksjonalitet knyttet til kundehåndtering, avtaler og 

fakturering (CRM).  

Føyen har bistått NKS110 IKS med vurderinger av gjeldende avtaler, og muligheter og begrensninger innenfor anskaffelsesregelverket. 

Anskaffelsesreglementet gir mulighet for intensjonskunngjøring, det vil si at leverandør av OHV, forespørres om å tilbud på endret felles 

alarmløsning til alle 110 sentralene. En intensjonskunngjøring vil i dette tilfellet med mange ulike avhengigheter og ikke minst at flere aktuelle 

leverandører kan være i stand til å levere ønsket løsning, ikke være anbefalt på grunn av risiko. 

 

Felles anskaffelse av nytt system, kan virke som den enkleste metoden for å lukke de ulike problemstillingene vi har rundt alarmmottak. 

Problemstillingen er diskutert i referansegruppen, og det er enighet i referansegruppen om at felles løsning vil være best. Referansegruppen 

mener det kan være risiko knyttet til kapasitet ved at nytt system eventuelt anskaffes paralelt med at nytt OHV blir rullet ut. 

En felles anskaffelse av nytt alarmhåndteringsverktøy, må utredes og forankres i styret og representantskapet i NKS110 IKS 

 

 

 

 

 
  

 

 



 
BLIKSUND GRID - TILLEGGSMODULER 

Biksund GRID er en modul- og skybasert programvareløsning for brannvesen. De har gjennom de siste 10 år arbeidet med digitalisering av  

fagsystem for brannvesen. Utover brann og redningstjenesten er øvrige kunder blant annet fra ambulansetjenesten, nødmeldesentraler, 

legevakt og legevaktsentraler. Med kontrakten på oppdragshåndteringssystem (Locus) blir også to integrerte basismoduler fra Bliksund levert; 
 

Kommuneskjema Et system som gir brukerne rask oversikt over interne og eksterne ressurser, og sikrer viktig informasjon knyttet til  

  kommuner man har ansvar for. Integrasjonen med Locus Emergency gir blant annet operatørene direkte tilgang til og  

  oversikt over ressurser i egen region samt region man er fallback-løsning for. 
 

Hendelsesrapport Hendelse og avvikssystem der brukerne enkelt kan melde hendelser med rask og effektiv behandling av avvik.  

  Rapporteringsfunksjonen gir ledelsesnivået god oversikt over rapporterte hendelser og saksgang. 
 

Kontrakten inneholder også opsjoner på de øvrige 11 moduler fra Bliksund GRID. Disse omfatter blant annet moduler innen kommunikasjon, 

utstyr, kompetanse og personell.  

 

Torsdag 19. august inviterte leverandøren til presentasjon av funksjonalitet i basis- og tilleggsmodulene. Det deltok i overkant av 100 

representanter fra 110-sentraler og brannvesen. Det vil måtte påregnes at det fremover vil bli spørsmål om man i fellesskap også skal vurdere 

en eller flere av tilleggsmodulene. I så fall vil dette fremmes som forslag til selskapets styre gjennom referansegruppen og daglig leder. 

Alternativt vil hver 110-sentral kunne vurdere dette selv i forhold til det behovet de har regionalt. Da involveres ikke selskapet og 110-

sentralene anskaffer og betaler selv for det de trenger basert på en differensiert prismodell ut fra innbyggertallet for den region de 

representerer.  

 

Informasjonen om Bliksund GRID er for representantskapet å anse som informasjon om at det kan komme forespørsler og forslag som felles 

anskaffelser av tilleggsmoduler med bakgrunn i OHV kontraktens opsjoner.  

 



 

 

 

 

Sak 15/2021  Finansieringsmodell for OHV 

Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-Nordland 

 
Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy påfører 110 Nordland store kostnader i 
2021 og 2022. Kostnader er ikke tatt hensyn til i budsjett for 2021. 

 

Bakgrunn For årsbudsjett 2019 gjorde selskapet rede for at leverandør av nasjonalt 
oppdragshåndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med 
den nasjonale nødnettleveransen i 2007 og tatt i bruk av Salten brann i 2016. Dette 
medfører at ved utgangen 2020 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av 
systemet, noe som berører alle landets 110-nødsentraler. Det er varslet en offentlig 
anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene, koordinert av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Direktoratet har skissert at en slik anskaffelse og support av ny løsning må eies, driftes og 
finansieres av brukerne. Forståelsen selskapet legger til grunn er at det nye 
oppdragshåndteringsverktøyet dermed ikke skal eies og driftes av DSB, men av 110-
nødsentralene (kommunal sektor).  

Dagens status  

Pålegg om innføring av nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy vil resultere i betydelige 
merkostnader for 110 Nordland. Det er etablert et eget nasjonalt interkommunalt selskap, 
NKS110 IKS, som skal håndtere anskaffelsen på vegne av alle landets sentraler og selskapet 
er deleier i dette selskapet. På vegne av 110-Nordland så står selskapet for 6 % av ansvaret 
og finansieringen.  

Tallene som presenteres nedenfor er relativt sikre tall. Kostnadene for det nye verktøyet er 
som følger:  



 

 

 

Kostnadene skal belastes over 110 Nordland slik at alle 41 kommuner er med på å finansiere 
det nye verktøyet.  

I påvente av tilstrekkelige inntekter fra alarmsalget er det bestemt at selskapet skal 
forskuttere betalingen ved å gjøre bruk av eget premieavviksfond for Salten Brann IKS. 
Forskutteringen gjelder varelinje 1 og 2 på tilsammen 7,7 millioner kroner. 

 Dette beløpet skal tilbakebetales til Salten Brann IKS fra 110-Nordland i løpet av år 2023. 
Det er gjennomført egen saksbehandling for å håndtere akkurat dette spørsmålet i forkant 
av selskapets normale budsjettvedtak.  

Dette til orientering.  

I tillegg til dette så vil det tilkomme årlige lisens og supportkostnader som vil være på 
samme nivå som dagens samlede kostnad tilsvarer. 



 

 

Sak16/2021 
 
 
 Budsjett og økonomiplan for 110 Nordland 2022, inkludert innbyggerbetaling 
 
Gjennomgang av neste års budsjett (blir først vedtatt i representatskapsmøte 6. november).  
 
 
 
Noen ord om tall for 2022. 
 
Budsjettet for 2022 og i årene framover kommer til å ha en økning. Dette skyldes i størst grad 
økte drift og lisenskostnader. 
 
Personalkostnader inkl sosiale kostnader/pensjon følger utviklingen sentrale oppgjør i stor 
grad og er for 2022 på ca kr 16.750.000.- for alle stillinger (19) på 110. 
 
Øvrig drift er budsjettert med ca kr 8.171 000.-. På dette området er det en økning på grunn 
av økte lisenskostnader med kr ca kr 600 000.- fra 2021 og ca kr 1 530 000.- fra 2020. Fra 
2023 vil lisenskostnader stabilisere seg, og noe blir også borte (Vision), uten at vi nå ser 
hvilken størrelse dette vil få. 
 
Investeringskostnadene til nytt oppdragshåndteringsverktøy er en betydelig utfordring i 2021 
og 2022 og må tas om en driftskostnad. Finansiering av disse kostnadene er redegjort for i 
sak 15/2021. 110 må låne for å håndtere disse kostnadene og tilbakebetale lånefinansieringen 
som direkte drift gjennom de to neste årene. 
 
Alarmavdelingen (120) leverer over budsjett for 2021. Overskuddet av 120 avdelingen 
overføres til 110, men dekker ikke de økte kostnadene for 110 driften i 2021. Vi har i sak 
15/2021 redegjort for behovet av økt finansiering av 110 sentralen.  
 
 
Tidligere, årsmøte høst 2020 og del 1 i år, har det vært signalisert at et mulig beløp på 
innbyggerbetaling i 2021 ville kunne blir kr 5,50. Vi ser at dette vil bli vanskelig å nå, siden 
oppgradering på DSB eid utstyr i 2021 kommer på 1,3 millioner og kostnader for nytt 
oppdragshåndteringsverktøy med teknisk infrastruktur vil komme til å beløpe seg på nærmere 
6 millioner. For å bedre 110 sentralens håndteringsemne på kostnader i denne størrelse må vi 
sette innbyggerbetaling for 2021 til kr 10.-. 
 
 
 
Forslag til nivå på innbyggerbetaling for deltaker- og eierkommuner for 2022, eventuelt 
justeringer for årets deltakeravgift ved et eventuelt underskudd.  
 
 
Deltakeravgift per innbygger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Deltakerkommuner 45,9 45,9 50,8 59,5 60,7 (64) 10 22 



 

 

Eierkommuner (Salten Brann) 63,1 75,3 74,2 73,5 67 10 22 
• Alle tall rundet opp til nærmeste 0,10 kroner 

 
Utdrag fra budsjettdokument til Salten Brann IKS for områdene 110 og 120 (vedlegg 1) 



Utdrag av budsjettdokument Salten Brann IKS / 110 og 120 avdeling 

 

 

110-nødmeldetjenesten Nordland 
Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt 
varslingsansvar for hele Nordland i et tett og koordinert samarbeid med tilsvarende sentraler for 
politi (112) og AMK (113) som er samlokalisert på Albertmyra. 

 

Utskifting av oppdagshåndteringsverktøy (OHV) er planlagt i 2022. Det skal erstatte teknologi  

som etter hvert er blitt nærmere 20 år. Innføring av nytt OHV er den største kostnadsdrivende  

endringen siden 110 Nordland ble en del av nødnett i 2014. Det nye verktøyet, Locus  

Emergency 110, vil gi sentralen mange nye muligheter. Noen eksempler: lokalisere melder  

(innringer), tilgang til videostrøm fra mobiltelefon, direkte oppslag ved eCall på biltype/regnr.,  

direkte tilgang til mange offentlige registre, mulighet for loggføring inn i OHV av  

utrykningsleder.  OHV verktøyet bygger på moderne teknologiplattformer. Dette vil gi mulighet for 
ytterlig utvikling i årene framover.  

Ny Brann- og redningsforskrift som trer i kraft fra 1.3.2022 vil ha stor betydning for hvordan 110 
sentrale driftes og utvikles i årene framover.  

Veiledning til forskriften er under utarbeidelse av DSB. 

 

Økt satsning på direktekoblet brannalarmer i 110 Nordland 

110 Nordland gjennomfører nå en satsning på økt salg av direktekobling av alarm. Målsettingen  

er at dette skal resultere i en reduksjon i de totale kommunale kostnadene og hvor ambisjonen  

over tid er en null-kostnad for kommunene samtidig som inntektene skal dekke alle  

etableringskostnader for det nye nasjonale oppdragshåndteringsverktøyet som 110-Nordland 

må anskaffe. Et viktig prinsipp for satsningen har vært den tydelige solidariske økonomisk  

plattformen, hvor eksisterende og økte framtidige inntekter ved salg av direktekopling skal  

komme alle deltakerkommuner til gode, uavhengig av hvor objektene for tilkobling er  

lokalisert. Økt salgs- og markedsinnsats i områder med større tetthet av private og kommunale  

bygg/objekter, skal altså gi kostnadsreduksjon for alle deltakerkommuner og derigjennom være  

til fordel for alle. 

 



Innad i 110 Nordland er det nå etablert enighet om ny solidarisk finansieringsmodell, og det er  

gjort formelle vedtak om nye samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i Nordland (eller  

brannvesen alt etter hvilken myndighet de er gitt av kommunen), men med noen unntak.  

Selskapet mener det er naturlig at 110-regionen nå har samlet markedshåndteringen av  

alarmmarkedet sentralt for å gi økte inntekter som kommer alle kommuner til gode. Denne  

løsningen legger også til rette for en mer profesjonell håndtering av de framtidige  

utviklingsmulighetene i alarmmarkedet i Nordland. 

Det kommersielle salget av direktekobling av brannalarm er skilt ut til egen resultatenhet,  

avdeling 120, under Salten Brann IKS. En hovedårsak til å skille dette ut i en egen enhet er for  

å unngå kryssubsidiering og for å forhindre problemstillinger om brudd på  

statsstøtteregelverket, som kan medføre implikasjoner for selskapet hva gjelder skatt/ mva 

lovgivning mm. Selskapet har innhentet juridisk spisskompetanse fra henholdsvis Deloitte  

Advokatfirma AS og KPMG Law Advokatfirma AS til støtte i vurderingene av denne  

utfordringen. Disse har utarbeidet to separate rapporter, som legges til grunn i arbeidet. 

I etableringsprosessen er det innført prisstruktur som baserer seg på en månedlig/ årlig  

tilknytningsavgift som avhengighet til størrelse og kompleksitet på type bygg. Dette er for øvrig  

samme prismodell som flere andre 110-nødsentraler benytter i Norge.  

For å utnytte det potensialet som salg av direktekoblet brannalarm vil kunne innebære for  

selskapet, så er ambisjonsnivået for salget økt for perioden 2022 – 2025. I praksis så betyr dette  

at det er lagt inn 1 ekstra selger i perioden samt at det også er prioritert å kjøpe mer profesjonelle  

tjenester innen salg- og markedsarbeid. Dette utgjør en satsing på tilsammen 1,5 millioner  

kroner. 

 

Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-Nordland 

Bakgrunn 

For årsbudsjett 2019 gjorde selskapet rede for at leverandør av nasjonalt  

oppdragshåndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den  

nasjonale nødnett-leveransen i 2007 og tatt i bruk av Salten brann i 2017. Dette medfører at ved  

utgangen 2020 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet, noe som  

berører alle landets 110-nødsentraler. Det er varslet en offentlig anskaffelse av nytt  

oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene, koordinert av Direktoratet for  



samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Direktoratet har skissert at en slik anskaffelse og  

support av ny løsning må eies, driftes og finansieres av brukerne. Forståelsen selskapet legger  

til grunn er at det nye oppdragshåndteringsverktøyet dermed ikke skal eies og driftes av DSB,  

men av 110-nødsentralene (kommunal sektor).  

 

Dagens status 

Pålegg om innføring av nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy vil resultere i betydelige  

merkostnader for 110 Nordland. Det er etablert et eget nasjonalt interkommunalt selskap,  

NKS110 IKS, som skal håndtere anskaffelsen på vegne av alle landets sentraler og selskapet er  

deleier i dette selskapet. På vegne av 110-Nordland så står selskapet for 6 % av ansvaret og  

finansieringen. Tallene som presenteres nedenfor er relativt sikre tall. Kostnadene for det nye  

Tabell 3 – Engangskostnad nytt oppdragshåndteringsverktøy 

 

Kostnadene skal belastes over 110 Nordland slik at alle 41 kommuner er med på å finansiere  

det nye verktøyet. I påvente av tilstrekkelige inntekter fra alarmsalget er det bestemt at selskapet  

skal forskuttere betalingen ved å gjøre bruk av eget premieavviksfond for Salten Brann IKS.  

Forskutteringen gjelder varelinje 1 og 2 på til sammen 7,7 millioner kroner. Dette beløpet skal  

tilbakebetales til Salten Brann IKS fra 110-Nordland i løpet av år 2023. Det er gjennomført  

egen saksbehandling for å håndtere akkurat dette spørsmålet i forkant av selskapets normale  

budsjettvedtak. Dette til orientering. 

I tillegg til dette så vil det tilkomme årlige lisens og supportkostnader som vil være på samme  

nivå som dagens samlede kostnad tilsvarer 

 

 



 

5. Budsjettmessige prioriteringer 
I overensstemmelse med prioriteringer for 2021 og de føringer som er gitt fra styret og eierne 
fremheves følgende i virksomheten for 2022 og fremover: 

- Utvikle effektive løsninger for god beredskap, som er tilpasset regionens geografiske utstrekning, 
demografi og tjenestebehov. 

- Innarbeide etterslep, styrke kompetanse og fornye materiell for å opprettholde tjenesteleveranser 
og ivareta en forsvarlig utvikling gjennom driftsanskaffelser og investeringer i beredskapsavdelingen. 

- Deltakelse i nasjonalt prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene 

- Prioritere støtte til arbeidet med prosjektet Samlok II. 

- Videreføre aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til 
DSBs brannfaglige råd. 

- Levere beredskapstjenester i samsvar med godkjente brannvernordninger i alle eierkommuner.  

- Opprettholde fokus i det forebyggende arbeidet slik at hendelser unngås, samt at 
alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres. 

- Sikre en velfungerende nødalarmeringstjeneste og brannfaglige støttetjenester til hele Nordland. 

- Prioritere grunn- og lederutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats. 

- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, forebyggende tjenester og kurs/ 
kompetanse 

 

8. Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling 

 

Styrket organisering 110 

Som ledd i kvalitetsarbeidet i Salten Brann IKS er det i løpet av 2019 gjennomført en styrket  

organisering av 110-nødsentralen. Denne omorganiseringsprosessen skal lede frem til en  

sterkere og mer robust 110-sentralen med tydeligere fordelte roller. 110-nødsentralen har pr i  

dag flere nasjonale arbeidsoppgaver som er tidskrevende å håndtere og i tillegg stiller  

kommunene tilsluttet brannregion Nordland flere og flere krav til tjenesteleveransen som  

trenger betydelig grad av oppfølging. Selskapet mener at en styrking av organisasjonen er  

tvingende nødvendig. Endringsprosessen vil bli delt opp i etapper og strekker seg videre utover  

2021. Det er lagt vekt på at alle deler av prosessen skal forankres. Alle prosessene i  

omorganiseringen er støttet opp av tilhørende budsjettrammer. 



Omorganiseringen og styrking av administrative ressurser som ble gjennomført i 2020 ga  

tydelige resultater, blant annet på reduksjon av merforbruket arbeidstid. Denne effekten er i  

2021 blitt svært svekket. Det er flere forhold som er årsaket til dette. Flere lange sykefravær  

som har vært utfordrende å dekke opp, samt at to ansatte i sentrale posisjoner har gått over til  

ny stilling og en operatør gått av med pensjon. Avdelingen har kompensert dette med å ansette  

3 nye operatører og konstituere NK/fagansvarlig inn i rollen som avdelingsleder. Stillingen som  

NK/Fagansvarlig har stått vakant siden 1. april og blir stående slik ut året. 

På grunn av redusert bemanning har noen planlagte prosesser blitt dratt ut i tid og ferdigstilles  

ikke før i 2022. Også SAMLOK prosjektet har merket dette, selv om det ennå fungerer godt. 

2021 har hatt et stort merforbruk av arbeidstid. Vi har likevel hatt fokus på å unngå brudd på  

arbeidstidsbestemmelser. Som tidligere nevnt har det vært et høyt langtidssykefravær og med  

tre nye, ikke operative, ansatte ble det mye merforbruk arbeidstid. Det har vært få tilfeller av  

koronarelatert fravær, men på grunn av strenge regler (koronaregler) er nok grensene for  

egenmeldinger senket noe. Situasjonen for 2022 ser p.t. mye bedre ut. 

Ved inngangen til 2022 vil alle stillinger måtte være besatt, da spesielt med tanke på en  

betydelig arbeidsmengde som kommer med innføring og opplæring i nytt  

oppdraghåndteringsverktøy (OHV) i 2022. For øyeblikket er det noe uoversiktlig hvilken  

arbeidsmengde som kreves ved implementering av OHV. Vi har likevel stor tro på at dette skal  

håndteres med full bemanning på sentralen. Forventet avklaring angående arbeidsmengde, for  

implementering av OHV, vil trolig kommer i høst/vinter. 

 

Opprettelse av egen markedsavdeling 

I 2021 ble markedsavdelingen (120) etablert som egen avdeling direkte under brannsjefen. Det  

er innført ny prismodell for alle kommuner i Nordland, noe som har resultert i et betydelig  

inntektsløft. Gjennom samarbeidsavtaler som er inngått mellom 110 Nordland og alle  

deltakerkommuner (brannvesen) er inntekter fra alarmsalg overført fra den enkelte kommune  

til alarmavdelingen. Inntekter fra alarmavdelingen blir, når utgifter til drift er trukket fra,  

benyttet til å finansiere drift av 110 Nordland. Denne omleggingen av prismodell har vist seg  

så vellykket at den nesten dekker kostnader med drift av 110 sentralen i 2021.  

I 2022 skal alarmavdelingen ha fokus på salg og økt kundemasse med direktekoplete alarmer  

til 110. Dette krever økt satsing på medarbeidere. 



Sentralt i beslutningsgrunnlaget om etablering av egen markedsavdeling, er også juridisk  

vurdering fra selskapet Deloitte Advokatfirma AS og KPMG Law Advokatfirma AS. Begge  

konsulentselskapene har anbefalt at salg av kommersielle tjenester bør skje gjennom et eget  

AS, og at man som et minimum må sikre skille mellom samfunns- og lovpålagte tjenester kontra  

salg av kommersielle tjenester for å forhindre kryssubsidiering og problemstillinger knyttet til  

statsstøtteregelverket, skatt/mva mm. En egen avdeling er derfor første ledd i oppnå et tydelig  

skille mellom salg av kommersielle tjenester og kommunal drift. Alle inntekter knyttet til salg  

av direktekobling av brannalarm og fordelingen av disse inntektene ut til deltakerkommunene  

og 110-sentralen skjer derfor igjennom markedsavdelingen. 

Det er alarmsystemene til 110-sentralen som er ryggraden i den kommersielle tjenesten til  

markedsavdelingen og her vil det bli etablert tydelige leie- og kontraktsforhold mellom  

avdelingene. Disse vil gjøre det nødvendige skillet mellom avdelingene tydeligere.  

Alarmansvarlig i 110-sentralen og dermed tilhørende lønnsbelastning blir flyttet til  

markedsavdelingen. Utgifter som naturlig hører til den kommersielle virksomhet flyttes også  

slik som for eksempel annonseutgifter, markedsførings-tiltak, konsulentbistand mm. 

 

 

 

Særskilte utfordringer 2022 

• Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet. 

• Delta i felles nasjonal utvikling og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy 

for 110 sentralene 

• Utvikling og etablering av alarmselskap (eget selskap?) 

 

Målstyringsdokumenter 

• Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter. 

• Utarbeidelse av økonomiplan for 2022 – 2025. 

• Utarbeide årsbudsjett og handlingsplan for 2022. 

• Implementeringsplan for virksomhetsstrategi med milepæl og ansvarskart. 

• Brann ROS, scenariobasert for Salten Branns ansvarsområde 

 



9.7. Mål 110-nødsentral (ansvar 110) 
Ved meldinger om brann og andre ulykker skal 110-nødsentralen respondere hurtig og presist og 
alarmere korrekt brann og redningsressurs uten unødig opphold. Operatørene skal alltid være klar til 
omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike. 

Overordnet mål 

Vi skal bistå befolkningen på en slik måte at vi lever opp til samfunnets forventninger om et brann- 
og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og 
koordinert ledelse. 

Gjennom 2022 tilpasse virksomhet i henhold til ny “forskrift om organisering, bemanning og 
utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene” (dimensjoneringsforskrift) med 
ikrafttredelse 1.3.2022. 

 

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS 

• Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde. 

• Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av 
rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter. 

• Ferdigstille ny oppdatert ROS analyse for 110 sentralen. 

• Utarbeide beredskapsanalyse, ref ny dimensjoneringsforskrift §28. 

 

Delmål organisering – HR 

• Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef. 

• Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser. 

• Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning ved å innføre en helhetlig dimensjoneringsmodell 
for mannskapsbehov. 

• Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn fordeling av 
vakter, legge til rette for fagdager og som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø. 

• På bakgrunn av gjennomgang av ny dimensjoneringsforskrift vurdere endret organisering. 

 

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste 

• Gjennomføre og utvikle årlig kvalitetskontroll på både operatører og vaktkommandører. 

• Etablere kompetanse- og utviklingsplan for 110 sentralen og for den enkelte operatør. 

• Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanseervervelse. 

• Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E. 

• Kompetanseheving i bruk av beslutningsstøttesystem – ELS. 



• Kompetanseheving rundt behovet for notoritet (etterprøvbarhet) for å sikre at, blant annet, 
hendelseslogg kan brukes til evaluering og videre oppfølging av hendelsene i ettertid. 

• Utvikle metodikk for jevnlig gjennomgang av lydlogg sammen med operatører for bedring av 
tjenesten. 

• Styrke evnen til gjennomføring av øvelser og evaluering. 

 

Delmål samarbeid utenfor 110 

• Opprette tettere bånd med beredskap i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra til å 
redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer. 

• Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter i alle kommuner. 

• Aktivt bruke brannsjefenes referansegruppe i viktige spørsmål. 

• Aktiv og kontrollert deltagelse i utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi (112) og helse 
(113). 

• Gjennomføre kontaktmøter med beredskapsaktører som er aktuelle å samarbeide med. 

• Gjennomføre øvelser med relevante aktører, ref. ny dimensjoneringsforskrift §33. 

• Utvikle relevante månedlige rapporter for tilknyttede brannvesen. 

• Gjennomføre studiereiser til brannvesen i 110-regionen. 

• Aktivt bruke Twitter og andre verktøy for å bedre samarbeidet med presse. 

 

Delmål marked 

• Aktivt støtte markedsavdelingen i å nå sine mål. 

• Profesjonalisere kundebehandling på vegne av alarmavdelingen. 

 

Delmål teknikk - Innovasjon 

• Videre utvikle storskjermsløsningen på 110 og bruk av sensorteknikk for bedret 
situasjonsforståelse. 

• Bidra til utvikling og innføre nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (OHV). 

• Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å 
fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser. 

• Videreutvikle CIM som stabs- og operativt verktøy. 

• Fortløpende ha planer for fremtidige investering og trygg drift av 110-serverrom, samt muligheter 
for utvikling i forbindelse med nytt OHV. 

• Styrke samarbeide mellom nødmeldesentraler. 



 

 

9.8. Mål Markedsavdeling (ansvar 120) 

Markedsavdelingen har som mål å forsterke Salten Brann sin innsats på salg av alarmovervåkning og 
tilleggstjenester i Nordland. En slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og  

egenandel pr innbygger. Denne satsningen kan ende opp med etableringen av et kommersielt  

selskap som vil redusere faren for å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det  

foreligger også potensielt faglig utbytte samt eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik  

satsning. Det vises for øvrig til vedtak som er fattet av representantskapet om denne saken, mai  

2019. 

 

Overordnet mål 

Markedsavdelingen skal jobbe målrettet for å utløse et betydelig inntektspotensial for økt salg  

av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende  

markeder, men samtidig de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og nye markeder.  

Markedsavdelingen skal levere tjenester med høy faglig standard som står i forhold til det høye  

nivået som allerede leveres av brannvesenet. 

 

Delmål salg og markedsføring 

• Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland iht økonomiplan. 

• Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for Nordland. 

• Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold. 

• Opprette resultatorientert markedsføring og videreutvikle informasjonsmateriell. 

• Fortløpende kvalitetssikre differensiert prismodell for hele Nordland. 

 

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS 

• Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde. 

• Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av 
rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter. 

 

Delmål samarbeid utenfor markedsavdelingen 



• Samarbeide tett med 110-sentralen i alle aspekter av tjenesten. 

• Opprette tettere bånd med beredskap forhold til alarm og objekter samt bidra til å redusere 
unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer. 

• Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter. 

• Aktivt bruke 110-sentralens referansegruppe i viktige spørsmål. 

• Utvikle relevante månedlige rapporter for brannvesen tilknyttet 110-sentralen. 

• Knytte kontakter 

 

Delmål teknikk - Innovasjon 

• Utrede salg av nye relevante tjenester og ny teknologi. 

• Opprette samarbeid med teknikkpartnere. 

 

Selskapsdannelse 

• Være bidragsyter for å utrede fremtidig egnet selskapsform og eierstruktur. 

• Styrke fokus på økte inntektsmål og skape et tydelig skille fra 110-nødsentralens lovpålagte drift. 

• Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben. 

 



 

 

Sak 17 – 2021  

Utvikling og framdrift alarmavdelingen 

 
I 2020 ble 110 Nordlands alarmportefølje skilt ut under egen avdeling og med eget budsjett. 
Samarbeidsavtale ble på samme tidspunkt inngått og ga mulighet for å samordne 
prisstrukturen med en «landsomfattende prismodell» som baserer seg ut ifra størrelse og 
type formål for hvert enkelt objekt. Alarmkunder i Nordland med store bygg opplevde 
derfor en økning i pris mens mindre bygg fikk reduserte kostnader. Resultatet av den nye 
prissettingen ble en betydelig inntekstvekst for alarmavdelingen.   

Alarminntektene som tidligere har blitt tilbakeført til hver enkelt kommune (brannvesen) 
ble avgjort å beholdes av alarmavdelingen for å kunne finansiere driften til 110. Eventuelle 
fremtidige overskudd er videre lagt opp til at skal deles mellom kommunene. 

Målet med omlegging av prisstruktur og samarbeidsavtalen er å finansiere driften av 110 
Nordland med alarminntekter, i stedet for innbyggerbetaling, er å anse som oppnåelig. 

 

Økt satsning på salg av direktekoblet brannalarm i 110 Nordland  

110 Nordland gjennomfører nå en satsning på økt salg av direktekobling av alarm. 
Målsettingen er at dette skal resultere i en reduksjon i de totale kommunale kostnadene og 
hvor ambisjonen over tid er en null-kostnad for kommunene samtidig som inntektene skal 
dekke alle etableringskostnader for det nye nasjonale oppdragshåndteringsverktøyet som 
110-Nordland må anskaffe. Et viktig prinsipp for satsningen har vært den tydelige solidariske 
økonomisk plattformen, hvor eksisterende og økte framtidige inntekter ved salg av 
direktekopling skal komme alle deltaker-kommuner til gode, uavhengig av hvor objektene 
for tilkobling er lokalisert. Økt salgs- og markedsinnsats i områder med større tetthet av 
private og kommunale bygg/objekter, skal altså gi kostnadsreduksjon for alle 
deltakerkommuner og derigjennom være til fordel for alle. 

Innad i 110 Nordland er det nå etablert enighet om ny solidarisk finansieringsmodell, og det 
er gjort formelle vedtak om nye samarbeidsavtaler med de enkelte av kommunene i 
Nordland (eller brannvesen alt etter hvilken myndighet de er gitt av kommunen), men med 
noen unntak. Selskapet mener det er naturlig at 110-regionen nå har samlet 
markedshåndteringen av alarmmarkedet sentralt for å gi økte inntekter som kommer alle 
kommuner til gode. Denne løsningen legger også til rette for en mer profesjonell håndtering 
av de framtidige utviklingsmulighetene i alarmmarkedet i Nordland.  

Det kommersielle salget av direktekobling av brannalarm er skilt ut til egen resultatenhet, 
avdeling 120, under Salten Brann IKS. En hovedårsak til å skille dette ut i en egen enhet er 
for å unngå kryssubsidiering og for å forhindre problemstillinger om brudd på 



 

 

statsstøtteregelverket, som kan medføre implikasjoner for selskapet hva gjelder skatt/ mva-
lovgivning mm. Selskapet har innhentet juridisk spisskompetanse fra henholdsvis Deloitte 
Advokatfirma AS og KPMG Law Advokatfirma AS til støtte i vurderingene av denne 
utfordringen. Disse har utarbeidet to separate rapporter, som legges til grunn i arbeidet.  

I etableringsprosessen er det innført prisstruktur som baserer seg på en månedlig/ årlig 
tilknytningsavgift som avhengighet til størrelse og kompleksitet på type bygg. Dette er for 
øvrig samme prismodell som flere andre 110-nødsentraler benytter i Norge.  

For å utnytte det potensialet som salg av direktekoblet brannalarm vil kunne innebære for 
selskapet, så er ambisjonsnivået for salget økt for perioden 2022 – 2025. I praksis så betyr 
dette at det er lagt inn 1 ekstra selger i perioden samt at det også er prioritert å kjøpe mer 
profesjonelle tjenester innen salg- og markedsarbeid. Dette utgjør en satsing på til sammen 
1,5 millioner kroner. 

 

 

Prislisten gjelder 2021 – for 2022 økes prisene i hht konsumprisindeksen med 2,5% 

 







 

 

Sak 19/2021  
 
Mulighet for felles pris på sekundære hendelser 
 
 
Status tilleggstjenester/markedsforhold inkl. pris på tjenester samt forslag til nye 
tjenester/kundegrupper. 
 
Det har tidligere vært tatt opp muligheten for å utvikle en felles prisliste på tjenester som 
ligger utenfor området lovpålagte oppgaver (sekundære hendelser). 
 
Slike tjeneste kan være oppdrag for veieiere, eksempelvis kontroll av alarmer (ABA) når 
brannslukkere fjernes i tunnel eller opprydding etter trafikkulykker. Også støtte til 
helsevesenet kan være slike oppdrag. 
 
Brannvesenet er en kommunal tjeneste som finansieres over kommunebudsjettet og vi ser at 
statlige aktører, i større grad enn tidligere, ønsker å benytte brannvesenet. Dette gir en 
glidning av statlig ansvar til en kommunal kostnad. Det vil ikke være urimelig at 
brannvesenet (kommunen) krever at ekstrakostnader dekkes av staten. Salten brann IKS har 
hatt denne problemstillingen som sak i styret og representantskap og vedtatt en prisliste for 
sekundære hendelser. 
 
110 sentralen ber årsmøtet drøfte om det skal settes ned et utvalg som ser på om det vil være 
hensiktsmessig å utarbeide en felles forståelse i Nordland angående sekundære hendelser. Da 
spesielt hvordan skal 110 sentralen forholde seg til slike henvendelser og om kommunene 
skal kreve kostnadsdekning for slike hendelser. 
 
I samarbeidsavtalens punkt 4.4 gis det anledning til opprette utvalg for å forberede saker til 
behandling. 
 
Vedlegg 1   vedtatt prisliste sekundære hendelser, Salten Brann IKS 
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Representantskapet – Salten Brann IKS        
                                 01. April 2020 

Styresak nr. 20/20   
Rep. Skap sak nr. 9/20 
Innstilling til representantskapet          

Forvaltning av sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering 

I styresak 58/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023 er følgende beskrevet 
under kapittelet Varer og tjenester for operativ drift: 
 
I tillegg har selskapet identifisert et potensial vedrørende utførelse av bistands- og støtte-
oppdrag samt helseoppdrag som utløses av AMK (helse) og politiet. Dette tema er omfattende 
og komplisert og vil representere en helt ny praksis fra selskapet som må utredes nærmere før 
den starter opp. Det antas at det vil kunne ligge et inntjeningspotensial på 120 000 kr. 
 
Selskapet har startet prosess med å kartlegge omfang og art av bistand til nevnte aktører. Det 
er også registrert i uformelle samtaler med andre brann og redningsvesen at tilsvarende 
diskusjoner pågår flere steder. I den forbindelse utarbeider selskapet en enkel 
spørreundersøkelse på et utvalg av andre brannvesen som skal omfatte: 

- Iverksatte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Vurderte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Dilemmaer og utfordringer ved eventuelle innføring av ny praksis for refusjon av 
kostnader. 

Ut over nevnte eksterne aktører det ytes bistand til vil selskapet vurdere muligheter for å søke 
refusjon til kostnader til bistand fra andre aktører, herunder eksempelvis: 

- «Bærehjelp» til kommunal helsetjeneste. 

- Innsats utover lovpålagte oppgaver ved trafikkulykker, adressert forsikringsbransjen. 

- Akutte forurensninger rettet mot forurenser, med hjemmel i forurensningsloven. Det 
antas at det for mindre hendelser i dag ikke faktureres for innsatsen. 

 

 



SALTEN BRANN IKS 
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Forslag til vedtak 
 

1. Selskapet iverksetter fakturering for tjenester beskrevet i vedlegg med forslag til 
takster. 

2. Selskapet legger frem takster til vedtak i styremøte i juni 2020. 

3. Selskapet utarbeider informasjon som distribueres til relevante aktører. 

4. Selskapet initierer en prosess med mål om å etablere avtale med Nordland 
politidistrikt for bruk av dronekapasitet. 

5. Selskapet initierer en prosess gjennom 110-Nordland for å harmonisere disse 
forholdene med andre brannvesen i Nordland. 

 

 

_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS
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Vedlegg 1 - Forvaltning av sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering 

 
 
I styresak 58/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023 er følgende beskrevet 
under kapittelet Varer og tjenester for operativ drift: 
 
I tillegg har selskapet identifisert et potensial vedrørende utførelse av bistands- og støtte-
oppdrag samt helseoppdrag som utløses av AMK (helse) og politiet. Dette tema er omfattende 
og komplisert og vil representere en helt ny praksis fra selskapet som må utredes nærmere før 
den starter opp. Det antas at det vil kunne ligge et inntjeningspotensial på 120 000 kr. 
 
Selskapet har startet prosess med å kartlegge omfang og art av bistand til nevnte aktører. Det 
er også registrert i uformelle samtaler med andre brann og redningsvesen at tilsvarende 
diskusjoner pågår flere steder. I den forbindelse utarbeider selskapet en enkel 
spørreundersøkelse på et utvalg av andre brannvesen som skal omfatte: 

- Iverksatte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Vurderte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Dilemmaer og utfordringer ved eventuelle innføring av ny praksis for refusjon av 
kostnader. 

Ut over nevnte eksterne aktører det ytes bistand til vil selskapet vurdere muligheter for å søke 
refusjon til kostnader til bistand fra andre aktører, herunder eksempelvis: 

- «Bærehjelp» til kommunal helsetjeneste. 

- Innsats utover lovpålagte oppgaver ved trafikkulykker, adressert forsikringsbransjen. 

- Akutte forurensninger rettet mot forurenser, med hjemmel i forurensningsloven. Det 
antas at det for mindre hendelser i dag ikke faktureres for innsatsen. 

- Andre hjelpe- og bistandsoppdrag 

Når det gjelder søk etter antatt omkomne (SEAO) er dette organisert gjennom politiet. Slike 
oppdrag er i dag godt organisert og faktureres ihht tilbud på forespørsel. 

Økningen i antall oppdrag som kan kategoriseres som bistand til andre aktører har nasjonalt 
økt omfang, også i Salten regionen. Selskapet antar at «forvaltningsskyvet» har en 
sammenheng både gjennom brann- og redningstjenestens tilstedeværelse i kommunene og at 
statlige aktører i større grad har sentralisert sine ressurser. 

Selskapet anser ikke at det er formålstjenlig å inngå forpliktende avtaler på ivaretakelse for 
alle typene bistandsoppdrag, da dette ikke er innen de lovpålagte oppgaver og at det ikke er 
ønskelig med en avtalemessig forpliktelse på leveranse av slik tjenester. Å iverksette 
fakturering av slike oppdrag vil ha som mål å få refundert kostnader og ikke minst en 
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«oppdragende» effekt gjennom endring i adferd i redusert bruk av kommunale tjenester til 
ikke lovpålagte oppgaver. 

Tilbakemelding fra andre brannvesen 

Forespørselen ble sendt ut til et fåtall representative brannvesen med tilsvarende organisering. 
Henvendelsen ble gjort like før situasjonen med Koronaviruset oppsto og tilbakemeldinger 
har derfor i liten grad kommet. De tilbakemeldinger selskapet har fått så langt skriftlig og 
verbalt er at dette er en problemstilling flere har oppmerksomhet rundt, men i liten grad 
iverksatt noen systematisk håndtering av. Felles for tilbakemeldingene er at KS-satser for 
personell og materiell brukes ved fakturering. 

Når det gjelder KS-satsene i dette tilfellet er det B-rundskriv nr. 2/2018 «Betaling for 
sluknings-hjelp og redningsaksjoner – branntjeneste». Rundskrivet er utarbeidet for å 
regulere en forutsigbar veiledning til satser for bistand fra en annens kommunes brannvesen. I 
denne saken er rundskrivet brukt for vurdering av prissetting av oppdrag, basert på bruk av 
personell, utstyr og minimum timeforbruk.  

Vurdering av områder selskapet utreder å fakturere 

Bistand ved boring av lås 

Salten Brann IKS har over lang tid levert en tjeneste med boring av låser der det er behov for 
adgang til en bolig/bygning. Dette kan være på anmodning fra politi eller helse. I noen tilfeller 
kan det også være anmodning fra privatpersoner, der dette er klarert fra politiet. Et annet 
forhold er at vi i enkelte tilfeller får melding fra forbipasserende om røykvarsler som piper og 
at huseier ikke er tilstede. For å sjekke ut om det er branntilløp borer vi låsen for å unngå å 
ødelegge døren. Erfaringen over tid viser at vi har noen sett med nye låser vi kan sette inn for 
å unngå at dør forblir ulåst og at uvedkommende kan ta seg inn. Utviklingen er også at flere 
har sikkerhetslåser i sine dører. Disse er svært tidkrevende å få opp og at vi må bruke 
spesialborer som er veldig kostbare. Erfaring viser at vi gjennomfører i snitt 1-2 slike oppdrag 
pr. måned. 

Det presiseres at hendelser som ikke kan kategoriseres som hasteoppdrag ikke skal tas og blir 
henvist videre til låsesmed. 

Delkonklusjon 

Interne beregninger på bruk av utstyr og medgått tid gir at vi anser 5.500, - eks. mva. som 
akseptabelt nivå pr. oppdrag. Selskapet bør iverksette fakturering til rekvirent/huseier så raskt 
som mulig. 

Trafikkuhell 

For vurderingen rundt trafikkuhell omfattes det ikke trafikkulykker der vi utøver lovpålagte 
oppgaver. Under kategorien trafikkuhell menes håndtering av: 

- Sikring av område 
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- Håndtering av utslipp 

- Opprydding på skadested 

Selskapet er av den oppfatning av at slike oppdrag ikke er en kjerneoppgave for brann- og 
redningstjenesten. For driften av veger er det kommunene, fylket eller staten som har ansvaret 
for at de er tilgjengelig for ordinær drift. Drift og vedlikehold utføres i egen regi eller det er 
satt ut til entreprenører. Dersom vegeier eller den som drifter den ikke kan utføre oppdrag 
med klargjøring av vei etter hendelse vil brann- og redningstjenesten kunne gjøre dette på 
forespørsel. Dette forutsetter gode interne rutiner på slik avklaring opp mot vegeier, etter at 
lovpålagte oppgaver er ferdigstilt, før jobben iverksettes. 

Delkonklusjon 

I slike tilfeller er det som regel en forsikringssak og det bør derfor søkes refusjon fra eiers 
forsikringsselskap eller vegeier/drifter. 

Akutt forurensning 

Med hjemmel i forurensningsloven kan selskapet fakturere kostnadene for innsatsen til 
skadevolder. For dette området ser vi innsatser på områder som eks.: 

- Brudd på hydraulikkledninger fra maskiner. 

- Utslipp fra dieseltanker 

- Overfylling av drivstoff 

- Etc. 

Felles for disse er at ansvaret for at forurensningen blir håndtert er skadevolder. Samtidig ser 
vi at brann- og redningstjenesten blir bedt om bistand i mange tilfeller for å stoppe eller fjerne 
forurensningen, da vedkommende ikke kan håndtere dette selv. Slike innsatser vil ofte kreve 
mye arbeid og saneringsutstyr, noe som gir store kostnader for selskapet. I 2019 ble det 
fakturert i fem tilfeller på Fauske og omegn for bistand i forbindelse med utslipp. Selskapet 
fikk i alle tilfeller oppgjør for innsatsen.  

Delkonklusjon 

Slike forhold bør faktureres skadevolder for medgått tid og bruk av materiell. Takster i 
vedlegg i saken brukes inntil annet er vedtatt. 

Automatiske alarmer tuneller 

I mange tuneller er det installert brannslukkingsapparat med gitte mellomrom. Disse 
overvåkes ved at veitrafikksentralen til Statens vegvesen får en alarm dersom noen tar disse ut 
av holderen. I beredskapsplanen til Statens vegvesen for den enkelte tunell er det beskrevet at 
veitrafikk sentralen skal ringe aktuell 110-sentral og melde dette inn når alarmen går. For 
steder der tunellen er i nærheten av en deltidsstyrke er det disse som blir alarmert. Antallet 
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som blir alarmert er avhengig av stasjon, men det kan være opp til 16 personer som får 
alarmen på stasjon uten vaktlag. Erfaringen viser at slike alarmer i all hovedsak kommer fra 
teknisk feil eller at noen bevisst har tatt ut et apparat uten at det er brann. Mange av tunellene 
er langt unna stasjonen og krever lang innsatstid med tilhørende store kostnader. I 
prissettingen av slike oppdrag er det tatt hensyn til at innsatser gjennomføres med et vaktlag 
og utrykningsbil. Med minimum tre timer som grunnlag vil dette medføre en pris på 15.000,- 
pr. oppdrag. 

For 2019 ble det i årets første åtte måneder registrert 46 unødige utrykninger til tuneller i 
Salten. 

110-Nordland har over lengre tid hatt dialog med Statens vegvesen på to forhold. 

- Statens vegvesen skriver i sine beredskapsplaner for tuneller at brannvesenet rykker ut 
på automatiske alarmer fra bortfall av brannslokkeapparat i tunellene. Det tilbakevises 
at brannvesenet kan skrives inn på en slik måte uten avtale om dette. 

- Kostnadene for utrykning på slike innsatser må være forutsigbare. 

Saken ligger hos Statens vegvesen og selskapet avventer behandling fra deres side. Hvis så 
ikke skjer så vil fakturering uansett måtte starte opp. 

Det bør gjennomføres en undersøkelse og initiativ til harmonisering av denne utfordringen 
opp mot alle brannvesen Nordland. Bakgrunnen for dette er at vi bør ha en forutsigbar måte 
dette håndteres på opp mot Statens vegvesen i Nordland. Så langt har vi tilbakemelding fra 
Vefsn kommune, som fakturer slike oppdrag fast med en takst noe over KS-satser. 

Delkonklusjon 

Alle oppdrag med utrykning til automatiske alarmer fra tuneller, som viser seg å være unødige 
bør faktureres Statens vegvesen. Det forventes at presisjonen i informasjonen fra alarmer i 
tuneller vil øke etterhvert som disse rustes opp eller erstattes med nye. Forutsetningen for 
slike oppdrag er gode rutiner i 110-sentralen på avklaring mot vegtrafikksentralen på om de 
ønsker at vi tar dette oppdraget. Det forventes at dersom selskapet gjennomfører konsekvent 
fakturering på slike oppdrag vil det bli fortgang i dialogen med Statens vegvesen for å få dette 
i forutsigbare rammer. Omfanget anses for å være midlertidig i påvente av nye og opprustede 
tuneller. 

Bistand helse 

I stadig større grad utfører brann- og redningstjenesten oppdrag på vegne av andre 
beredskaps-aktører. Selv om helseoppdrag lenge har vært en del av oppgavene innen brann og 
redning, betyr dette at helseoppdragene øker både i omfang og kompleksitet. Frem til de andre 
nødetatene ankommer, er det brann- og redningstjenestens oppgave å sikre ulykkesstedet, 
drive akutt førstehjelp og lignende. Vår interesseorganisasjon KS Bedrift Brann og Redning 
ønsker nå en grundig gjennomgang av rollene og arbeidsoppgavene til brannfolk, og de vil at 
dette skal munne ut i en ny stortingsmelding. 



SALTEN BRANN IKS 
Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

En av utfordringene er at økningen av antall helseoppdrag i bistand til helse vil kunne øke den 
totale mengde innsatser den enkelte brannstasjon rykker ut på. For deltidsstasjonene betyr 
dette at de tas ut av sin ordinære jobb for å yte innsats på områder de i utgangspunktet ikke 
var tiltenkt å gjøre. Et annet forhold er de kostnadene dette medfører for selskapet og 
kommunene. 

Paradokset er at flere deltidsbrannvern rundt i landet melder om at de redder flere liv i slike 
innsatser enn innen sine ordinære brann- og redningsinnsatser. 

Når det gjelder kostnadene ved slike utrykninger setter vi spørsmål til om at kommunene skal 
indirekte gjennom selskapet finansiere oppgaver som kan betraktes som støtte og bistand. 

Delkonklusjon 

Det anbefales at slike oppdrag vurderes individuelt i forhold til om de skal faktureres eller 
ikke. Selskapet bør gjennom eget brev til helseforetak og kommuner informere om 
forvaltningsansvaret, kriterier og kostnader. Mottagende parter informeres i god tid før praksis 
for fakturering endres. 

Her bør det være åpenbare støtte/bistandsoppdrag som faktureres. 

Bistand politi 

Et annet forhold som er av større betydning og som er av nasjonal utvikling er at brann- og 
redningstjenesten brukes til en rekke oppdrag som tidligere ikke var aktuelle å håndtere. Dette 
er også oppdrag som ligger i kategorien bistand politi. For Salten Brann må også økningen ses 
i sammenheng med utvidelse av tjenester på noen stasjoner, herunder skredberedskap. Som en 
del av behovet for mobilitet i terreng for feiertjenesten er det nå innført terrenggående 
kjøretøy og snøscootere. Disse er anskaffet i samarbeid med forebyggende avdeling og vil 
derfor være en økt kapasitet for akutte redningsoppdrag utenfor vei. Selskapet forventer derfor 
at oppdragsmengden innen slik kategori vil øke fremover, etterhvert som kapasiteten blir 
bedre kjent hos samarbeidspartnere. Det er også åpenbart at høyere frekvens av bruk av 
brann- og rednings-tjenesten innenfor flere områder er et behov i samfunnet og vil kunne 
være samfunnsøkonomisk nyttig. Selskapet har behov for avklaringer på skillelinjer og 
tydelighet på hvilke samfunns-området som har det juridiske ansvaret for håndteringen av de 
ulike hendelsene. Selskapet ønsker en slik tydelighet for å unngå av kostnader i større grad 
flyttes spesielt fra statlig ansvars-område til kommunal finansiering. 
 
For bistand til politi er det flere typer oppdrag: 

- Søk etter antatt omkomne er synliggjort over i egen vurdering (SEAO) 

- Boring av lås er synliggjort over i egen vurdering 

- Bruk av drone 

- Dykking etter gjenstander 

- Annet 
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Selskapet har en strategi om å bli en fortrukket leverandør av dronetjeneste til samvirkende 
etater. Det er ikke i inngått formelle avtaler som regulerer denne bruken og hvordan dette skal 
finansieres. Når det gjelder dykkeoppdrag som ikke omfattes av SEAO og livreddende innsats 
vil det være naturlig å regulere dette under de samme formelle prosessene som gjennomføres 
ved SEAO. 
 
Delkonklusjon 
 
Det anbefales at slike oppdrag vurderes individuelt i forhold til om de skal faktureres eller 
ikke. Selskapet bør gjennom eget brev til Nordland politidistrikt informere om 
forvaltningsansvaret, kriterier og kostnader. Mottagende parter informeres i god tid før praksis 
for fakturering endres. 

For bruk av dronekapasitet til bør det opprettes en dialog med Nordland politidistrikt med mål 
om å opprette en særskilt avtale på leveranse av dronekapasitet. 

Her bør det være åpenbare støtte/bistandsoppdrag som faktureres. 

Implementering av ny praksis 

Implementering av ny praksis av fakturering av bistandsoppdrag må være ryddig og med god 
informasjon til alle parter dette gjelder, både intern og eksternt. Selskapet anser følgende 
forhold som nødvendige i prosessen. 

- Vedtak om gjennomføring i styret 

- Fastsettelse av takster i neste styremøte 

- Informasjon til alle medarbeidere om de ulike områdene som inngår i ordningen 

- Opplæring av merkantilt personell 

- Etablering av grunnlag i fakturasystem 

- Informasjon i god tid til parter som vil være mottaker av tjeneste og faktura. 

- Egen prosess for utarbeidelse av avtal dette er hensiktsmessig. 

Selskapet anser det som mulig å starte med fakturering på enkelte områder raskt, men full 
implementering anses som realistisk fra og med august 2020. 

Konklusjon 

Enkelte områder som er omtalt over, som eksempel akutt forurensning, boring av låser, 
automatiske alarmer fra tuneller og trafikkuhell antas alene å kunne være av en 
størrelsesorden tilsvarende målet på inntekt.  
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Selskapet er av den oppfatning at summen av fakturering på ovenstående forhold vil kunne 
oppnå det forventede potensialet på 120.000,- årlig. 

Det forutsetter at takster vedtas, at medarbeider er godt informert om ny praksis og at det 
iverksettes snarest. For tjenester som fakturerer før nye takster vedtas brukes forslag til takster 
i vedlegg 1 i denne sak. 

Ut fra vedlagt estimert potensiale vil det med full iverksettelse fra august 2020, med fem 
måneder drift, være et potensiale for en inntekt på 430.000,-, dersom en bruker den mest 
nøkterne frekvensen på hendelsene. 
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Effektoversikt 

Område Frekvens Pris pr. enhet, eks 
mva 

Estimat årlig, eks mva 

Boring av lås i 
forbindelse med 
bistandsoppdrag 

1-2 pr. mnd 5.500,- 55.000,-   -    110.000,- 

Utrykning til 
automatiske alarmer fra 
tuneller 

3-6 pr. mnd 15.000,-  540.000,-  -   1.080.000,- 

Diverse oppdrag i 
forbindelse med 
trafikkuhell 

1-2 pr. mnd 8.000,- (estimat) 96.000,-   -   192.000,- 

Akutt mindre 
forurensning som ikke 
håndteres av forurenser 
eller kommunen 

1-2 pr. mnd 10.000,- 100.000,-  -  200.000,- 

Bistand til helse på 
åpenbare helseoppdrag 
som ikke tilligger 
brannvesenet å 
håndtere. 

21 hendelser i 2019 

1-2 pr. mnd 

 

10.000,- (estimat) 120.000,-   -   240.000,- 

Bistand til politi på 
åpenbare helseoppdrag 
som ikke tilligger 
brannvesenet å håndtere 

28 hendelser i 2019 

1-2 pr. mnd 

 

10.000,- (estimat) 120.000.-   -   240.000,- 

Totalt potensiale 

(estimat) 

  1.031.000,-  -  2.062.000,- 

 
Denne tabellen må kun brukes for å vurdere potensiale på fakturering for vurderte området. 
Frekvens er basert delvis på statistikk der det er mulig å hente og kvalifisert vurdering fra 
innsatsmannskaper. Tallene for bistand politi og helse er fra statistikk 2019. De enkelte 
hendelser er ikke analysert grundig i forhold til om de er grunnlag for fakturering eller ikke. 
Det anbefales en nøktern tilnærming til frekvens. 

 



 

 

Sak 20/2021 Hendelser på vei og i tunnel – felles forståelse om veieiers ansvar 
 
Mange av meldinge som kommer til 110 sentralen om trafikkhendelser krever ikke 
brannvesenets innsats. 110 sentralen forsøker å skaffe seg en god situasjonsforståelse på alle 
trafikkhendelser slik at riktig resurs blir alarmert. Dette kan være vanskelig og der 110 
operatørene ikke greier å få god nok oversikt på sitasjonsbildet blir brannvesenet alarmert. Så 
langt har dette vist seg å bli håndtert bra. 
De ganger brannvesenet kommer til en trafikkhendelse hvor det ikke er behov for 
brannvesenets innsats for frigjøring av skadete, berging av personer eller skadestedsledelse til 
politi kommer er det politiets og veieiers ansvar å gjennomføre tiltak på stedet. 
 
Veieier har på hendelser i tunnel lagt til grunn i sin beredskapsplan at brannvesenet har 
ansvar for kontroll av tunnellen ved alarm fra brannslokkere. Dette er, etter vår oppfatning, 
en ABA meldt inn til veitrafikksentralen (VTS) som VTS ber brannvesenet om å aksjonere 
på. 110 sentralen alarmerer brannvesenet på samme måte som om vi har fått en bestilling 
(ABA) fra et alarmselskap. Ved slike alarmer (bestillinger) sendes det normalt en regning til 
bestiller, såfremst det ikke er en reell hendelse.  
 
110 sentalen har i møte med VTS blitt enige om at meldinger som kommer via nødtelefon 
lengs vei (tunnel) settes i direktekontakt med nødsentral. Dette fordi at nødetatene skal kunne 
stille spøsmål til melder og få en riktig situasjonsforståelse. 
 
110 sentralen ønsker en debatt om hvordan skal brannvesenet stille seg i grenselandet mellom 
brannvesenet lovpålagte oppdrag og oppdrag som andre har ansvar for og brannvesenet 
utfører. Hvilker rutine bør ligge til grunn for at brannvesent kan kreve betaling for å utføre 
andres oppgaver? Og når går en hendelse over fra å være et oppdrag for brannvesenet og til å 
bli et oppdrag for andre etater, som kan kreves betaling for? 
 
Vi inviterer til debatt om kommunens (brannvesenets) ansvar og andre etaters ansvar. 
 



 

 

Sak nr. 21/2021  
Felles situasjonsforståelse  
  
110 Nordland og Salten Brann IKS har de siste årene bidratt sammen med Incendium om 
utvikling av digitale løsninger for økt og raskere situasjonsforståelse.  
Løsningen brukes nå av nesten alle 110 sentraler i Norge, og av flere helseforetak.  
  
En viktig effekt av produktet er presentasjon av video fra ulike kilder, samt mulighet for å 
«låne» innringers videokamera mens vedkommende er i samtale med 110 sentralen.   
Videre kan 110 sentralen be om å få låne GPS fra smart-telefon og derved raskt avgjøre hva 
vedkommende innringer ser, og hvor vedkommende befinner seg. Dette gir verdifull 
informasjon til 110 operatørene.  
  
110 Nødsentralen kan ved behov dele video fra alle kilder med innsatsleder, Stab, 
kommunene, nødetatene og andre som kan ha nytte av data fra hendelsesstedet.  
  
Viktige funksjoner   
  
Innringer løsning  

• Video fra innringers smart-telefon  
• 2-veis video samtale  
• Vise innringers posisjon i kart  

Drone, bilkamera, mastekamera, Bodycam  
• Video fra drone  
• Video og lyd fra kamera i frontrute  
• Vide og lyd fra kamera som filmer innsatsplaner på hendelsessted  
• BodyCam med 4G direkte stream og opptak  

Deling av video mellom aktører  
• Dele mellom mannskap og stab  
• Dele mellom mannskap og innsatsleder  

System  
• Rollebasert tilgangskontroll til videokanaler  
• Kryptering av data  
• Automatisk arkivering i begrenset tidsperiode  
• Arkivering for alltid  
• Kan i praksis ta mot stream fra alle kilder  
• Tilgang til sanntids informasjon via mobil app.  

Kommer   
• Dele desktop, kart eller annet relevant over Incidentshare  
• Dedikert arkiv for rolle eller organisasjon.  

 

De ovenfor beskrevne funksjoner vil ha/har stor betydning for 110 sentralen og vil etter 
hvert få det for brannvesenet. Trenden er at flere brannvesen organiserer seg i større 



 

 

klynger med felles funksjoner. For å ivareta overbefalsvakt funksjonen når avstanden til 
hendelsen er stor vil dette bli et viktig verktøy.  

 

Vi ønsker en debatt om det er ønskelig å etablere en felles lisens for hele 110 Nordland slik 
at alle brannvesen blir gitt disse mulighetene. 

 



 

 

Sak 22/2021  
 
Varsling av kommunens beredskapsapparat (ansvar, rolle og 
myndighet). 
 
110 sentralen mottok i september et brev fra Narvik kommune, hvor også Bodø og Rana har 
signert, en prosedyre for nødetatene, 110, 112 og 113 (vedlegg 21-1 og 21-2) 
 
Som bakgrunn for å utarbeide denne beskriver de følgende: 
Basert på evaluering og erfaring fra flere uønskede hendelser og nestenulykker i Nordland de 
siste årene, erfarer flere av kommunene i fylket mangelfull varsling fra nødetatene når det 
oppstår uønskede hendelser eller nestenulykker som kan true viktige samfunnsverdier som liv 
og helse, materielle verdier og miljø. I mange tilfeller er det gjennom media kommunene først 
blir gjort kjent med at det har oppstått uønskede hendelser. Dette oppfatter vi som svært 
uheldig, da kommunen har en viktig og sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, jf. Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Sak 22/2021 Bruk av 
talegrupper ved samhandling 
 
 
Prosedyren er utformet som følger: 
 Varslingsprosedyre:  
Dersom 110-sentralen AMK (113) eller Politiet (112) mottar direkte eller indirekte varsel om en 
alvorlig hendelse som faller innenfor en eller flere av kategoriene nedenfor, skal følgende prosedyre 
følges: 
 
  

• Ordfører, rådmann eller beredskapsansvarlig varsles via telefon og tar en vurdering 
av om kriseledelsen skal settes  

•  Dersom det ikke oppnås kontakt med ordfører, rådmann eller beredskapsansvarlig 
skal dens stedfortredere kontaktes i rekkefølge som fremgår av kommunenes 
varslingsliste.  

• ●Den som mottar varslet har ansvar for å varsle videre internt, jmf Prosedyre om 
intern varsling ved uønskede hendelser.  

 
 
Videre er det i selve prosedyren beskrevet hvilke senarioer (hendelseskategori) som skal 
generere en varsling fra nødetatene til kommunens beredskapsapparat når: 
 
● Hendelsen kan få store konsekvenser.  
● Hendelsen kan ikke løses gjennom normal drift.  
● Hendelsen involverer flere sektorer/ansvarsområder og krever samordning.  
● Hendelsen krever støtte fra eksterne aktører.  
● Hendelsen kan medføre et stort informasjonsbehov.  
● Hendelsen kan skaper frykt/bekymring i befolkningen.  
 



 

 

For 110 sentralen er det ingen utfordring å gjennomføre en varsling i henhold til en 
varslingsliste. Det vi i større grad er bekymret over er i hvilken grad skal 110 
sentralen kunne ivareta kunnskap om de forhold som her beskrives. 
For 110 er det naturlig at vi blir bedt av innsatsleder i brannvesenet, om å varsle 
kommunal beredskap. 
110 sentralen har i dag ikke noe operativt ansvar. Det er i henhold til lov og forskrift 
tillagt innsatsleder i det enkelte brannvesen.  
 
I §1 om kommunal beredskapsplikt står det: 
 
 
§ 1. Formål 
Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 
jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, 
med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og 
som pådriver overfor andre aktører. 
 
All nasjonal beredskap bygger på de samme prinsipper: 
Nærhetsprinsippet:  

• En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. 
• Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige 

organiseringen. 
• Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise. 

 
For 110 blir det noe merkelig at innsatsleder (brannsjef) ikke skal være den som iverksetter 
varsling av kommunal beredskap. 
110 er en fagsentral og støtter gjerne innsatsleder i sine beslutninger, men ønsker ikke på 
egen hånd å iverksette slik varsling. 
 
Som eksempel kan denne oversikten av samfunnsfunksjoner som 110 operatørene vil måtte 
ha kunnskap om i hver kommune. 
 
 

 

Ledelse/ 
inform

asjon 

 K
raftforsyning 

Telekom
-m

uni- 
kasjon 

O
lje og driv- 

stoff 

 
Transport 

 
A

beidskraft 

Vannforsyning 

B
ank- og pen- 

gevesen 

Bygg og anlegg 

Industri og 
varehandel 

H
else 

Ernæ
ring 

B
rann/redning 

Politi/orden 

Ledelse/informasjon x xx xx   x   x    x xx 
Kraftforsyning x  xx x  x    x   x  
Telekommunikasjon x xx   x x    x   x  
Olje og drivstoff x xx x  xx    x x   x  
Transport xx x x xx  xx   xx x   x x 
Abeidskraft x xx xx  x  x xx   x xx   
Vannforsyning xx xx x       x     
Bank- og pengevesen x xx xx          x  
Bygg og anlegg x x x xx xx xx  xx  x     
Industri og varehandel x xx xx xx xx xx x xx     x  
Helse x xx xx   xx xx   xx  xx x x 
Ernæring x xx xx   xx xx xx  xx     
Brann/redning xx x xx   x xx  x     xx 
Politi/orden xx x xx   x         



 

 

 
110 er av den oppfatning at initsiering av vasling kommunens beredskap skal foretas etter 
nærhetsprinsippet (den som står i hendelsen) og på lik  måte som kommunen har organisert 
seg med brann og redningstjeneste. Kommunen har et ansvar for at brann og 
redningstjenesten er kjent med forholdene i kommunen. 
 
Debatt om hvordan 110 Nordland skal forholde seg til denne forespørselsen. 
 



 

 

                     

 

Narvik kommune, Rådmannens stab, Postboks 64, 8501 Narvik   Tlf.: 769 12 000 
E-post: postmottak@narvik.kommune.no 
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Rutiner for varsling til kommuner 
 
Basert på evaluering og erfaring fra flere uønskede hendelser og nestenulykker i Nordland de siste 
årene, erfarer flere av kommunene i fylket mangelfull varsling fra nødetatene når det oppstår 
uønskede hendelser eller nestenulykker som kan true viktige samfunnsverdier som liv og helse, 
materielle verdier og miljø. I mange tilfeller er det gjennom media kommunene først blir gjort kjent 
med at det har oppstått uønskede hendelser. Dette oppfatter vi som svært uheldig, da kommunen 
har en viktig og sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. lov og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt. 
 
Kommunal beredskapsplikt tydeliggjør bl.a. kommunens ansvar for alle som befinner seg innenfor 
kommunens geografiske område og kommunen skal være forberedt på å håndtere enhver uønsket 
hendelse som kan oppstå i kommunen. For at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar på en best 
mulig måte er det viktig at kommunen så raskt som mulig blir varslet når det oppstår uønskede 
hendelser eller nestenulykker slik at vi både er forberedt på å ev. bistå i håndteringen, men også kan 
vurdere egen innsats. Tidlig varsling er også viktig da vi ofte også blir kontaktet av media og 
innbyggere om hendelsene. 
 
Med denne bakgrunnen har Narvik, Rana og Bodø kommune har gått sammen om å utarbeide en 
prosedyre vedr. varsling ved uønskede hendelser, jf. vedlegg. Hensikten er å etablere en forutsigbar 
varsling av kommunene for å sikre rask og effektiv krisehåndtering, samt god samhandling mellom 
kommuner og nødetater ved uønskede hendelser. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke erstatter, 
men supplerer, allerede etablerte prosedyrer for varsling av psykososialt kriseteam. Vi ber om at 
varslingslistene som kommunene har sendt benyttes til varsling av kommunene. 
 
 
Med hilsen 
Silje Valberg                                 Ulla Mariann Myhre                                     Iris Bartholsen 
Beredskapsansvarlig Bodø        Beredskapskoordinator Rana                     Beredskapsansvarlig Narvik 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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PROSEDYRE  

Varsling ved uønskede hendelser for Rana, Bodø og Narvik kommune 

 

Formål: 

Etablere forutsigbar varsling av kommunene for å sikre rask og effektiv krisehåndtering, 

samt god samordning mellom kommuner og nødetater ved uønskede hendelser. 

 

Virkeområde: 

Nødetatens varsling av kommunens kriseledelse ved uønskede hendelser. Prosedyren 

erstatter ikke prosedyre for varsling av psykososialt kriseteam i de kommuner som har egen 

avtale mellom helseforetakene og kommunene. 

 

Aktivitet/beskrivelse: 

 

Nødetatens stående varslingsinstruks 

 

Varslingsprosedyre: 

Dersom 110-sentralen AMK (113) eller Politiet (112) mottar direkte eller indirekte varsel om 

en alvorlig hendelse som faller innenfor en eller flere av kategoriene nedenfor, skal følgende 

prosedyre følges: 

 

● Ordfører, rådmann eller beredskapsansvarlig varsles via telefon og tar en vurdering 

av om kriseledelsen skal settes 

● Dersom det ikke oppnås kontakt med ordfører, rådmann eller beredskapsansvarlig 

skal dens stedfortredere kontaktes i rekkefølge som fremgår av kommunenes 

varslingsliste. 

● Den som mottar varslet har ansvar for å varsle videre internt, jmf Prosedyre om 

intern varsling ved uønskede hendelser. 

 

Hendelseskategori: 

Listen under gir eksempler på hendelser der kommunen skal varsles. Listen er ikke 

uttømmende. 

 

Kommunene skal etablere kriseledelse dersom ett eller flere av punktene under er oppfylt: 

● Hendelsen kan få store konsekvenser. 

● Hendelsen kan ikke løses gjennom normal drift. 

● Hendelsen involverer flere sektorer/ansvarsområder og krever samordning. 

● Hendelsen krever støtte fra eksterne aktører. 

● Hendelsen kan medføre et stort informasjonsbehov. 

● Hendelsen kan skaper frykt/bekymring i befolkningen. 

 



Sak 23 /2021 

Vedtak i Hattfjelldal, Hemnes og Lurøy kommune angående 
samarbeidsavtale. 

 
Viser til vedlegg 23/1 hvor nevnte kommuner reserverte seg mot å inngå samarbeidsavtalen 
mellom kommuner i Nordland og 110 sentralen ut over 31.12.2021. 

 

Da samarbeidsavtalen ble behandlet i Regionrådet var anbefalingen at kommunene ikke 
burde inngå denne, men gjøre et tidsbegrenset vedtak. Dette slik at du kunne utarbeides en 
annen eiermodell for 110 Nordland slik at alle kommuner fikk lik innflytelse. 

I direkte svar til disse tre kommunene ble det fra Salten Brann IKS gitt forståelse for at dette 
kom ikke 110 Nordland eller Salten Brann IKS til å bruke ressurser på å utrede. 
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Ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og Hattfjelldal kommune 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 03.02.2021 005/21 

 
Rådmannens innstilling 
 
· Hattfjelldal kommune tilslutter seg «Samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 

Hattfjelldal kommune», gjeldende for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2021. 

 
· Hattfjelldal kommune ber Salten Brann IKS iverksette organisering av 110-Nordland 

som gir deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-
Nordland. 

 
 

 
Stian Skjærvik 
Rådmann 
 
 

 
 
 
Formannskapet 03.02.2021: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS- 005/21 Vedtak: 

 
· Hattfjelldal kommune tilslutter seg «Samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 

Hattfjelldal kommune», gjeldende for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 
2021. 

 
· Hattfjelldal kommune ber Salten Brann IKS iverksette organisering av 110-

Nordland som gir deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift 
av 110-Nordland. 

 
  



Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

15.01.2021 176472 Ny samarbeidsavtale 110 Nordland - deltakerkommuner pr 
2020-11-04 

15.01.2021 176471 Ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 
deltakerkommunene - til orientering 

15.01.2021 176473 Oppsummering høring høring kommuner 
samarbeidsavtale 

15.01.2021 176474 Vedlegg 1 Oversikt formelle kontaktpunkt (forside) 
15.01.2021 176475 Vedlegg 1 Oversikt formelle kontaktpunkt 
15.01.2021 176476 Vedlegg 2 Oversikt innbyggere 2020 (SSB) 
15.01.2021 176477 Vedlegg 3 Deltakeravgift deltakerkommuner 
15.01.2021 176478 Vedlegg 4 Oversikt porteføle og priser tilleggstjenester 
15.01.2021 176479 Vedlegg 5 Avtale om mottak og håndtering av alarm 110 

Nordland 
15.01.2021 176480 Vedlegg 6 Møteplan brukermøter for året 202x 
15.01.2021 176481 Vedlegg 7 Overgangsordning tilbakebetaling automatiske 

brannalarmer (bortfaller 01-01-2022) 
 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal kommune har over flere år hatt avtale med Salten Brann IKS om nødalarm 
for brannvarsling. Samarbeidet er definert/organisert som «110 Nordland». 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. 
 
Saksopplysninger: 
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).  
Salten Brann IKS sine styrende organer er representantskapet og styret, der 
deltakende/ovenstående kommuner er representert. Selskapet er som nevnt også 
ansvarlig for 110-nødmeldingstjenesten. Dette betyr at det er nevnte Saltenkommuner, 
gjennom styrende organer, som gjør beslutninger på vegne av 110-
nødmeldingstjenesten. 
 
 
Vurdering: 
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 

I forslag til avtale, pkt. 5.2 legges det i tillegg opp til at 110 Nordland skal selge tjenester 
(ikke lovpålagt) der deltakerkommunene i 110-samarbeidet inviteres til å avtalefeste 
dette. Prissetting og portefølje er prissatt i forslag til avtale, vedlegg 4. Porteføljen 
omfatter alarmtilknytning til 110 sentralen gradert på type objekt. Eksempelvis er prisen 
for objekt/bygning fra 300-1199 m2 satt til kr 635,- per måned. Denne prismodellen er 
utarbeidet for å harmonisere tjeneste mot landets øvrige 110 sentraler og er vedtatt av 
Salten brann IKS. 
 
Rådmannen mener det er flere betenkeligheter med foreslåtte avtale og kommersielt 
samarbeid. Blant annet er det betenkelig at det kun er nevnte Saltenkommuner som 
skal ha anledning til å fatte beslutning på vegne av 110-sentralen, dette blir svært klart i 
forhold til prissetting av salg av tjenester som vi blir omfattet av. 
 
I utkast til avtale foreslås det at kommunene skal informeres via «brukerråd» i 2 årlige 
møter. Denne organiseringen fremstår som spesiell ved at deltakende kommuner i 110-
samarbeidet ikke får noen som helst mulighet for påvirkning (beslutningsmyndighet) ved 
driften av 110-Nordland, eller tilstrekkelig innsyn i Salten Brann IKS sin 
kostnadsstyring/drift av 110-Nordland.  
    
Salten Brann presenterte tidligere i år utkast til samarbeidsavtale til rådmannsutvalget i 
Indre Helgeland Regionråd. Organiseringen av 110 - Nordland ble da innspilt som en 
utfordring mht. forslag til avtale.  
 
Rådmannen kan ikke se at Salten Brann IKS har vurdert hensiktsmessig formell 
samarbeidsform som omfatter alle deltakende kommuner. Det må kunne forventes at en 
formaliserer et samarbeid om 110- tjenesten etter kommunelovens bestemmelser som 
gir alle deltakende kommuner innflytelse/innsyn.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Inntekten fra «markedsområdet» er tenkt å redusere kommunens økonomiske bidrag til 
drift av 110-Nordland. Hattfjelldal kommune bidrar i dag med ca. kr 51.000,- per år til 
drift av 110-Nordland (kjøp av tjeneste), og framtidige stipulerte kostnader for dette blir 
redusert til kr. 0 på sikt. Ved overskudd i 110 sentralen skal dette tilbakebetales 
medlemskommunene. 
 
Kommunale bygninger vil måtte etablere alarmtilknytning med basis i prislisten til ny 
prismodell. Pga endret prismodell for direktevarslede bygg vil vedlikeholdsbudsjettet på 
enkelte store kommunal bygg få økte varige kostnader med tilknytning til 110-sentralen. 
 
Alle nye private alarmtilknytninger til sentralen vil falle positivt ut for det totale 
økonomiske resultatet for deltakerkommunene, uavhengig hvor i Nordland disse er 
lokalisert. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Rådmannen foreslår derfor at Salten Brann IKS iverksetter et arbeid med å få på plass 
en organisering i tråd med kommuneloven som omfatter deltakende kommuner. 
 
For at Salten Brann IKS skal kunne få nødvendig tid til å organisere 110–Nordland slik 
at alle deltakende kommuner på lik linje får formell innflytelse og deltakelse i 
samarbeidet foreslår rådmannen at en tilslutter seg avtalen for ett år, gjeldende fra 1. 
januar 2021. Det legges da til grunn at Salten Brann IKS gjennomfører nødvendig 



prosess for ny organisering fra og med 1. januar 2022. 
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