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Sak 14 

Orientering om anskaffelsen av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy (OHV) til 110 
sentralene i Norge.
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Sak 14

Historikk
DSB annonsert i 2018 at nytt oppdragshåndteringsverktøy måtte 
anskaffes innen 2022.
Det var samtidig klart at denne anskaffelsen måtte betales av 
kommunene gjennom brukerbetaling (lisenser og driftsstøtte til BDO).
Kostnader var anslått til 10 – 15 millioner pr sentral.

For 110 sentralene og brannvesen i Norge var det viktig av vi fikk verktøy 
som kunne utnytte de muligheter som var i dagens teknologi og være rustet 
for en framtidig utvikling.

Det var gjennomført mange møter, både om innhold og organisering av 
anskaffelsen av nytt verktøy
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Sak 14

Som redegjort for i saken, endte dette opp i at Nasjonalt 
kommunesamarbeid 110 IKS ble opprettet.

Dette selskapet har som formål å anskaffe og drifte det nye 
oppdragshåndteringsverktøyet (OHV) til 110 sentralen i Norge.

Ansvar for deltakelse og kostnader for drift er delt etter modell med 
antall deltakere (13 110 + DSB) med 50% og antall innbyggere i Norge 
sett opp mot dekningsområde til hver enkelt sentral.
For 110 Nordland er dette 6’%.

Fra høst 2020 og til april 2021 ble det gjennomført en konkurranse på 
anskaffelsen av OHV. Locus Solutions AS vant konkurransen med 
verktøyet Locus Emergensy. Avtalen går over totalt 13 år og har en 
verdi på kr 234 millioner.
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Sak 14

Siden det anskaffes en ny og moderne programvarearkitektur må også 
teknisk infrastruktur oppgraderes. Det som i dag benyttes og BDO 
vedlikeholder er fra 2005 og utdatert.
Det ble gjennomført en konkurranse i mai på leveranse av teknisk 
infrastruktur og med fokus på at valgt leverandør skulle støtte i hele 
landet. Valg leverandør er Atea. 
Atea har på bakgrunn av krav (Landsdekkende tjeneste med redundans 
og NSM gradering) utformet et løsningsforslag på teknisk infrastruktur.
Det er varierende hvilke tekniske løsninger som finnes på 110 sentralene 
og i høst gjennomføres en «inspeksjon» for å sjekke ut 
gjenbruksmuligheter for det som hver enkelt sentral allerede har.

110 Nordland har oppdaterte systemer og vil trolig komme godt ut av 
denne inspetsjonen.
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Sak 14 - økonomi
For 110 sentralene er denne anskaffelsen blitt en økonomisk nøtt.

NKS 110 IKS er det selskapet som foretar innkjøp og dermed kan 
benytte seg av investerings- /lånefinansiering og avskrivningsregler.

For 110 sentralen kommer alle kostnader som rene driftskostnader 
med unntak hvis det må kjøpes inn noe på egen sentral.

Dette resultere i at tjenestene fra 110 vil koste mer, spesielt i 2021 
og 2022, men også i årene framover.

I saken er det satt opp en tabell som viser kostnader slik de framstod 
på tidspunkt for innkalling til møte.
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Sak 14 – Økonomi OHV.
Kostnader rundt anskaffelse av OHV er ennå ikke helt avklart. Vi har 
forventning om at dette kommer på plass i løpet av året.

En foreløpig beregning (sterkt forenklet) viser kostnader på lisenser 
til 110. Øvrige driftskostnader berøres i liten grad.

Beregningen er usikker på dette tidspunkt for årene framover

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SUM Nasjonal anskaffelse 105 100 000 79 275 183 34 069 483 34 069 483 34 956 003 34 069 483 37 069 483 59 569 483

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
110 Nordland: 6 % eierandel av 
nasjonal anskaffelse inkl OHV 6 306 000 4 756 511 2 044 169 2 044 169 2 097 360 2 044 169 2 224 169 3 574 169
Drift NKS 110 IKS - 110 Nordland 
andel - estimat 196 000 177 000 200 000 200 000 210 000 210 000 210 000 220 000
Etablere IP (SIP) 100 000
Andel 110 Nordland Sum pr år 6 502 000 5 033 511 2 244 169 2 244 169 2 307 360 2 254 169 2 434 169 3 794 169
oppgradeing ICCS 1 303 298 0 0 0 0 ? ? ?
budsjetterte  lisenser 2 965 000 2 081 235 2 041 235 2 041 235 2 041 235 2 041 235 2 041 235 2 041 235

Ny årlig kostnad - ikke 
kvalitetssjekket 10 770 298 7 114 746 4 285 404 4 285 404 4 348 595 4 295 404 4 475 404 5 835 404
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Som nevnt i forrige sak er kostnader knyttet til nytt OHV å forstå som 
rene driftsutgifter.
Det betyr for 110 sentralen at disse må tas løpende og ikke kan inngår i et 
investeringsbudsjett.
Siden 110 er en avdeling i Salten Brann IKS falt utfordringen på selskapet 
å finne en finansiering for økte kostnader.
Kostnadene er midlertidig finansiert gjennom bruk av fond i Salten Brann 
IKS om må tilbakebetales av alle deltakerkommuner til 110 Nordland.
Ny samarbeidsavtale gjør det noe enklere ved at alarminntekter dekker 
en del av de økte driftsutgifter.
Det vil likevel ikke være tilstrekkelig slik at innbyggerbetaling vil komme i 
tillegg. For 2021 er denne økt med kr 4,50 fra tidligere annonsert kr 5,50 
til kr 10.-, for 2022 kr 22.- og 2023 ca 10.-.

Uten finansiering gjennom Salten Brann IKS ville tallene for 2021 vært ca
kr 27.- og 2022  ca kr 14.

Sak 15 
Finansieringsmodell for OHV
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For å synliggjøre kostnader for 110 i 2021 deles tall opp i 
innbyggerbetaling.

Budsjetterte kostnader 2021 kr 96.-

Ekstrakostnader OHV/ ICCS kr 37.-

Driftskostnader 2021 kr 133.-

Alarminntekter 2021 kr 106.-

Restanse for betaling pr innbygger kr 27.-

Fakturert pr innbygger kr 10.-

Restanse etter innbyggerbetaling kr 17.-

Ekstra finansiering fra Salten Brann kr 37.-

Likviditetsreserve kr 20.-

Sak 15 
Finansieringsmodell for OHV
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Sak 15 
Finansieringsmodell for OHV
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Denne oppstillingen er bygget på en noe usikker modell. 
Det er lagt inn en vekst i salg av alarmtjenester på kr 500000 pr år 
og en utgiftsøkning på 100000 pr år.
Disse tallene vil endre seg!

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Korrigert regnskap / budsjett 31994 29264 26400 26800 26900 27000 27100 27200
alarminntekter 25500 26000 27500 28000 28500 29000 29500 30000
lån salten brann tilbakebetaling 4000 5000
Lisenskostnade pr innbygger 46,22 29,64 17,85 17,85 18,12 17,89 18,64 24,31
lån salten brann i 2021 9000,00
Innbyggerbetaling uten alarminntekter 133,29 121,91 109,98 111,65 112,06 112,48 112,90 113,31
Alarminntekter pr innbygger -106,23 -108,32 -114,56 -116,65 -118,73 -120,81 -122,90 -124,98

37 16,66 20,83
innbetaling pr innbygger uten lånekostnader 27,05 13,60 -4,58 -5,00 -6,67 -8,33 -10,00 -11,66
Innbyggerbetaling med lån -10,44 30,26 16,25

Alarminntekter realinntekt -1199,80 -1599,73 -1999,67 -2399,60 -2799,53 
Fakturert  og beregnet innbyggerbetalning 10 22 16 0 0
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Sak 16
Budsjett og økonomiplan 110 Nordland

• Bemanning

110 Sentralen er bemannet 24/7 med 3 faste operatører. 
Disse er satt opp i 5 vaktlag med 3 operatører på hver lag

Det er 2 dagstillinger i tillegg til leder. Den ene dagstillingen 
har stått ubesatt siden 1. april 2021, men prosess for å dekke 
stillingen er i gang.

I tillegg har 110 en aspirant som går i tunus og er tenkt flyttet 
etter behov.

Personalbudsjett for 2022 er på 16.750.000.
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Sak 16
Budsjett og økonomiplan 110 Nordland.

I langtidsplanen vil ny forskrift kunne ha innvirkning på bemanning.

Ny forskrift trer i kraft 1. mars 2022. I tiden fram mot ikrafttredelse vil vi 
jobbe for å identifisere betydning av forskriftsendring.

§28
Analyser og bemanning Nødmeldesentralen skal ha en egen risiko- og 
sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og nødvendig planverk tilsvarende 
kravene til brann- og redningsvesenet i forskriften § 7, § 9 og § 10.

Organisering og bemanning av nødmeldesentralen skal besluttes på 
bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. 

Nødmeldesentralen skal bemannes slik at fagkyndighetsprinsippet ivaretas. 
Bemanningen i operatørrommet på nødmeldesentralen skal være minst to 
operatører, hvorav én skal utøve vaktledelse. 
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Sak 16
Budsjett og økonomiplan 110 Nordland.

110 sentralen er godt i gang med ROS analyse og vil følge opp med 
beredskapsanalyse og oppdatert planverk.

Også kravet til deltakelse på felles øvelser vil ha betydning for 
bemanning.

§33
Nødmeldesentralen skal sørge for at personellet deltar i fellesøvelser 
med brann- og redningsvesenet, jf. forskriften § 25, øvrige nødetater 
og andre samvirkeaktører. Nødmeldesentralen skal prioritere 
fellesøvelser som er nødvendige ut fra nasjonale føringer, risiko- og 
sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen, jf. forskriften § 28. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon på årsmøtet 2022 del 1.
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Sak 16
Budsjett og økonomiplan 110 Nordland

• De øvrige postene på budsjettet er stort sett slik de har vært med 
svak stigning på grunn av kommunal deflator.

• Det som derimot endrer seg betydelig er lisenskostnader. Disse vil 
øke med ca 40% med tanke på det vi vet i dag. Dette tallet er ennå 
usikkert, men en avklaring i løpet av 2021 forventes.

• Alarmavdelingen (120) leverer over budsjett og det nyter 110 
sentralen godt av. Vi vil få tilført mer inntekter enn budsjettert og 
dermed komme bedre ut.

• Så langt (oktober) ser det ut til at inntektene kan bli 2 millioner 
over budsjett.

• Sett opp mot økte driftskostnader for 110 i 2021 er dette gode 
nyheter.
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Sak 16
Budsjett og økonomiplan 110 Nordland.

Samlet sett har 110 Nordland god kontroll på kommende 
kostnader med den usikkerhet som tilhører OHV anskaffelsen.

Det vil i årene fremover bli viktig å redusere merforbruket 
arbeidstid samtidig som det skal bygges en sterkere 
fagkompetanse og tilpasninger til ny forskrift.
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Utregnet til 110 Nordland 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
6 % eierandel av nasjonal anskaffelse inkl OHV 6 306 000 4 756 511 2 044 169 2 044 169 2 097 360 2 044 169 2 224 169 3 574 169
Drift NKS 110 IKS - 110 Nordland andel - estimat 196 000 177 000 200 000 200 000 210 000 210 000 210 000 220 000
Etablere IP (SIP) 100 000
Andel 110 Nordland Sum pr år 6 502 000 5 033 511 2 244 169 2 244 169 2 307 360 2 254 169 2 434 169 3 794 169
 110 Nordland budsjettgrunnlag
Locus Alarm? 6 lisenser 676 000 370 035 370 035 370 035 370 035 370 035 370 035 370 035
Drift nødnett Terminaler og linje 488 000 488 000 488 000 488 000 488 000 488 000 488 000 488 000
Bdo frequensis kontrollrom 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000
BDO reservelager 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Everbrigde 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Driftstilskudd BDO 884 000
Linjeleie 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Smålisenser 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Telefoni - Fast 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000
Nice Lydlogg 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Incidentshare ? 127000 127000 127000 127000 127000 127000 127000 127000
Backup Exec 2TB Kapasitet
Locus - Operativ system Transfire - Server 2016
Locus - Operativ system Transfire - Windows 10, 4 stk
Nordeca, Vision kart årlig oppdatering 58 000 40000
CIM - Andel 110 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200
Windows servere 8 stk kjerner, vedlikehold 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200
Antivirus, Trend Micro Worry-Free Business Security 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700
VMware Essential - 6 kjerner Abonnement/Support 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Vmware , diverse pc/mac, 2 brukere (217), 2hvert år?
Vmware, Veritas backup Exec Cap 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
Teamviewer 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
Moditech, Crash Recovery årlig lisens 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
SureyMonkey, fordeles på avdelingene 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Oppgradering ICCS - DSB 1 303 298
?

Ny årlig kostnad - ikke kvalitetssjekket 11 094 498 7 114 746 4 285 404 4 285 404 4 348 595 4 295 404 4 475 404 5 835 404
for 2021 inklusive de kostnader som allerede er ført

Budsjetttall for 2021 -2 965 000
kostnad over budsjett 2021 art 11950 8 129 498


Ark1

		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		Større kost		Atea

		OHV 6 % anskaffelse + drift (NKS110 - Locus)		4100		1080		1080		1080		1080		1080		1080				Locus

		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				BDO



		Årlig andel for 110		6646		6099		3380		3380		3380		3434		3434



		Viktige punkter tatt ut av forvaltningsplan kontrollrom DSB 14.09.21

		Reforhandlet avtale Frequentis for bruk etter 2023						?????

		100 Mb datalinjer oppgraderes 2021						ok 2021

		Nytt nødnett innen 2026 (5G ?)

		Eierskap Nødnett? (DSB - Etat - Kommune?)

		IP telefoni (SIP) innen 1.1.2023

		Del 2 og 3 til Message Broker - ennå ikke bestillt.





















		Tabell utarbeidet i følge dokumenter til rep.skap nov 2021

				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		8 år

		OHV investeing og lisens		68,500,000		13,791,000		13,791,000		13,791,000		13,791,000		13,791,000		13,791,000		13,791,000		165,037,000		varer  5 år til

		Teknisk - servere levetid 5 år?		12,000,000		19,884,183														31,884,183		Ny kostnad etter 3-5 år?

		Teknisk installere		10,000,000		11,600,000														21,600,000		Engangs

		Lisens årlig etter 2 år Splunk						5,778,483		5,778,483		5,778,483		5,778,483		5,778,483		5,778,483		34,670,898		Årlig kostnad

		Lisens hvert 4. år VDI 										886,520								886,520		hvert 4 år

		lisens hardware 5 år		3,000,000		7,000,000										3,000,000		7,000,000		20,000,000		hvert 5-6 år

		Service og driftsavtale Fornyes hvert 5 år		6,000,000		12,500,000												18,500,000		37,000,000		hvert 5-6 år

		4/5G telefoni årlig				400,000		400,000		400,000		400,000		400,000		400,000		400,000		2,800,000		Årlig kostnad

		Leie datahall		300,000		750,000		750,000		750,000		750,000		750,000		750,000		750,000		5,550,000		Årlig kostnad

		Message Broker		5,300,000		350,000		350,000		350,000		350,000		350,000		350,000		350,000		7,750,000		engangs

		BDO ca 15 mil pr år				13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		91,000,000		Årlig kostnad

																				0

																				0

		SUM Nasjonal anskaffelse		105,100,000		79,275,183		34,069,483		34,069,483		34,956,003		34,069,483		37,069,483		59,569,483		418,178,601





		Utregnet til 110 Nordland		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028

		6 % eierandel av nasjonal anskaffelse inkl OHV		6,306,000		4,756,511		2,044,169		2,044,169		2,097,360		2,044,169		2,224,169		3,574,169		25,090,716

		Drift NKS 110 IKS - 110 Nordland andel - estimat		196,000		177,000		200,000		200,000		210,000		210,000		210,000		220,000		1,623,000

		Etablere IP (SIP)				100,000														100,000

		Andel 110 Nordland Sum pr år		6,502,000		5,033,511		2,244,169		2,244,169		2,307,360		2,254,169		2,434,169		3,794,169		26,813,716

		 110 Nordland budsjettgrunnlag																		0

		Locus Alarm? 6 lisenser		676,000		370,035		370,035		370,035		370,035		370,035		370,035		370,035		3,266,245

		Drift nødnett Terminaler og linje		488,000		488,000		488,000		488,000		488,000		488,000		488,000		488,000		3,904,000

		Bdo frequensis kontrollrom		680,000		680,000		680,000		680,000		680,000		680,000		680,000		680,000		5,440,000

		BDO reservelager		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		64,000

		Everbrigde		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		288,000

		Driftstilskudd BDO		884,000																884,000

		Linjeleie		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		384,000

		Smålisenser		35,000		35,000		35,000		35,000		35,000		35,000		35,000		35,000		280,000

		Telefoni - Fast		138,000		138,000		138,000		138,000		138,000		138,000		138,000		138,000		1,104,000

		Nice Lydlogg		18000		18000		18000		18000		18000		18000		18000		18000		144,000

		Incidentshare ?		127000		127000		127000		127000		127000		127000		127000		127000		1,016,000

		Backup Exec 2TB Kapasitet																		0

		Locus - Operativ system Transfire - Server 2016																		0

		Locus - Operativ system Transfire - Windows 10, 4 stk																		0

		Nordeca, Vision kart årlig oppdatering		58,000		40000														98,000

		CIM - Andel 110		14,200		14,200		14,200		14,200		14,200		14,200		14,200		14,200		113,600

		Windows servere 8 stk kjerner, vedlikehold		11,200		11,200		11,200		11,200		11,200		11,200		11,200		11,200		89,600

		Antivirus, Trend Micro Worry-Free Business Security		3,700		3,700		3,700		3,700		3,700		3,700		3,700		3,700		29,600

		VMware Essential - 6 kjerner Abonnement/Support		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		160,000

		Vmware , diverse pc/mac, 2 brukere (217), 2hvert år?																		0

		Vmware, Veritas backup Exec Cap		26,000		26,000		26,000		26,000		26,000		26,000		26,000		26,000		208,000

		Teamviewer		11,500		11,500		11,500		11,500		11,500		11,500		11,500		11,500		92,000

		Moditech, Crash Recovery årlig lisens		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		40,000

		SureyMonkey, fordeles på avdelingene		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		12,800

		Oppgradering ICCS - DSB		1,303,298																1,303,298

		?																		0

																				0

		Ny årlig kostnad - ikke kvalitetssjekket		11,094,498		7,114,746		4,285,404		4,285,404		4,348,595		4,295,404		4,475,404		5,835,404		45,734,859

		for 2021 inklusive de kostnader som allerede er ført



		Budsjetttall for 2021		-2,965,000

		kostnad over budsjett 2021 art 11950		8,129,498

		Tas med i beregning av Locus alarm

		LE110 4 + opplæring		154476

		LE110 1 ekstra		9153

		Support 24/7		96346

		objektplan?		74542

		8 rapporter		7040

		Scala		28478

				370035





Ark2



				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028

		SUM Nasjonal anskaffelse		105,100,000		79,275,183		34,069,483		34,069,483		34,956,003		34,069,483		37,069,483		59,569,483



				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028

		110 Nordland: 6 % eierandel av nasjonal anskaffelse inkl OHV		6,306,000		4,756,511		2,044,169		2,044,169		2,097,360		2,044,169		2,224,169		3,574,169

		Drift NKS 110 IKS - 110 Nordland andel - estimat		196,000		177,000		200,000		200,000		210,000		210,000		210,000		220,000

		Etablere IP (SIP)				100,000

		Andel 110 Nordland Sum pr år		6,502,000		5,033,511		2,244,169		2,244,169		2,307,360		2,254,169		2,434,169		3,794,169

		oppgradeing ICCS		1,303,298		0		0		0		0		?		?		?

		budsjetterte  lisenser 		2,965,000		2,081,235		2,041,235		2,041,235		2,041,235		2,041,235		2,041,235		2,041,235



		Ny årlig kostnad - ikke kvalitetssjekket		10,770,298		7,114,746		4,285,404		4,285,404		4,348,595		4,295,404		4,475,404		5,835,404



		Innbyggerbetaling lisenser slik  burde vært 		45		30		18		18		18		18		19		24

		Slik det er beregnet i 2021		12







.
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Sak 17  
Utvikling og framdrift alarmavdelingen

Samarbeidsavtale inngått i 202 framstår som en suksess og med innføring 
av ny prismodell har dette gitt alarmavdelingen et fantastisk løft.

Omsetningen ligge godt over budsjett og resultatet for avdeling gir en 
betydelig  merinntekt for 110 sentralen i 2021.

Å skaffe flere alarmkunder knyttet mot 110 sentralen krever mye. Fra 
alarmavdelingen, fra installatører og spesielt lokalt brannvesen.
Uten bidrag fra alle disse vil det være utfordrende å konkurrere med 
private aktører.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Sak 17  
Utvikling og framdrift alarmavdelingen

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

Alarmavdelingen vil øke satsning på nye alarmkunder og økte 
inntekter. Derfor er det inngått et samarbeide med Harstad 
brann og redning hvor alarmavdelingen skal innføre vår 
prismodell og beholde 30% av inntektene. Dette vil gi en økt 
inntekt på xxxxx. Som et ledd i dette ansettes en selger for 
alarmtjenester som skal samarbeide med lokalt brannvesen.



ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

.



Sak 18 
Felles gebyrer på unødige utrykninger ABA i Nordland

• I dag er det forskjellige satser i Nordland på innkreving av refusjon  
utgifter til unødige utrykninger på ABA.

• Det er også forskjell med hvor store kostnader en utkalling av 
beredskapsstyrken er for å håndtere en ABA.

• Er det ønskelig med like satser i alle brannvesen?

• Hva bør en slik sats være?

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001
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Sak 19
Mulighet for felles pris på sekundære hendelser.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

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.

Hva er brannvesenets holdning?

Er det ønskelig å utrede en felles modell for slike hendelser.



ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Sak 20
Hendelser på vei og i tunnel – felles forståelse om veieiers ansvar

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

Vegvesenet har skrevet inn i sin beredskapsplan at brannvesenet skal 
foreta sjekk av tunnel ved fjernet brannslokker.

Er dette en beredskapsoppgave eller ABA?

Med hvilken styrke skal brannvesenet respondere?

Hvor er grensene mellom veieiers ansvar og brannvesenets oppgave?



Sak 20
Hendelser på vei og i tunnel – felles forståelse om veieiers ansvar

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

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.

Hvilke rutine bør ligge til grunn for at brannvesenet 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?



ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Sak 21
Felles situasjonsforståelse – deling av bilder og video

• 110 Nordland har fått nye hjelpemidler for å oppnå god 
situasjonsforståelse ved hendelser.

• Det er mulig å overta kamera i telefon til innringer (personer på 
stedet) samtidig som det føres en samtale med denne. Løsningen 
gir også 110 muligheten til å hente ut GPS posisjon fra telefon.

• 110 og Salten Brann benytter Incendium som leverandør. 
Tjenesten kan levere kamerabilder fra kjøretøy, droner og krops-
kamera med IR kamera, still bilder og liveoverføringer.

• I nytt OHV skal det komme muligheter for deling av bilder, live 
eller still, mellom 110 og brannvesen. Hvordan denne løsningen 
blir vet vi ikke pr nå.

• Er det ønskelig at 110 holder lisenskostnader slik at alle 
brannvesen i Nordland kan benytte disse tjenesten?

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001
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Sak 22
Varsling av kommunens beredskapsapparat (ansvar, 
rolle og myndighet)

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

Hva er det beredskaps leder i Bodø, Narvik og Rana ber 110 operatører å 
vurdere?

Dersom noen av disse kriteria oppstår:

● 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

Da skal…..



Sak 22
Varsling av kommunens beredskapsapparat (ansvar, 
rolle og myndighet)

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

• 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. 



Sak 22
Varsling av kommunens beredskapsapparat (ansvar, 
rolle og myndighet)

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

• Vår mening er at dette krever for mye av 110 sentralen.

• Kunnskap om hver enkelt kommunes håndteringsemne vil ikke 
være mulig for 110 operatøren å ha kunnskap om.

• Vi er av den oppfatning at brannsjefen eller stedfortreder er gitt et 
ansvar av kommunen og skal være den som ber 110 om å varsle 
kriseledelsen.

• I noen åpenbare hendelser vil 110 kontakte 01/09 vakt for råd 
angående varsling av kommunens kriseledelse.

• Hva mener dere?



ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Sak 23
Merknad til samarbeidsavtalen fra kommunene Lurøy, Hemnes og 

Hattfjelldal.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

Saken har vert behandlet i vårt regionråd, og vi viser også til vedtak i flere 
av våre kommuner som har reservert seg mot å inngå samarbeidsavtale 
med 110 sentralen utover 2021.

I dag har ikke kommunen i Nordland utover de som er tilsluttet Salten 
Brann IKS, noen reel innflytelse på driften av 110-sentralen. Dette kan 
ikke sies å være i trå med kommunelovens bestemmelser om 
interkommunalt samarbeid.



Sak 23
Merknad til samarbeidsavtalen fra kommunene Lurøy, Hemnes og 

Hattfjelldal.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001

I dag har øvrige kommuner kun fagmøtene som mulighet for informasjon 
og innspill, men da uten formell innflytelse.

Flere 110-sentraler har en organisering som ivaretar alle kommunene, vi 
er også kjent med at Tromsø nå utreder modeller for et formelt 
samarbeid for 110-sentralen.

Vi 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 deltakende 
kommuner innflytelse/innsyn.

Vi vil derfor be om at fagmøte/årsmøte gjør et vedtak om at dette blir 
utredet.



Sak 23
Merknad til samarbeidsavtalen fra kommunene Lurøy, Hemnes og 

Hattfjelldal.

• Det er kommet inn ett forslag til vedtak på årsmøte.

• Forslag til vedtak fra Indre Helgeland Regionråd: 

• Årsmøte ber Salten Brann IKS utrede og iverksette 
organisering av 110-Nordland som gir deltakende kommuner 
lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-Nordland.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Sak 24
Møtedatoer 2022

Forslag:
Årsmøte del 1
Uke 23 (30.5 – 2.6)
Saker i hht samarbeidsavtale (bla. årsmelding 110 2021, årsregnskap 2021, 
Budsjett 2022, deltakeravgift 2023) 

Årsmøte del 2
Uke 41 (10 – 13.10)
Saker i hht samarbeidsavtale (bla. forslag til budsjett- og økonomiplan, 
deltakeravgift neste år, status tilleggstjenester/markedsforhold) 

Fysisk oppmøte eller teams? – En eller to dager?

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Logg og notoritet
• Et av kravene i ny forskrift er logging av viktig informasjon 

mellom 110 og brannvesen (112 – 113).
• Vi registrerer ofte at det er sparsomt med informasjon i 

talegrupper som 110 lytter på (babs og brann 0). 
• Dette gir dårlige logger som ikke er til stor nytte ved 

evalueringer av hendelser.
• Ved å bli bedre (110 og brannvesen) kan vi i større grad 

bruke loggen som tidslinje og informasjon når vi skal finne 
forbedringspunkter ved hendelser og øvelser.

• 110 sentralen blir å ha fokus på dette i 2022
• Og vi må ha hjelp fra dere!!!

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Twitter konto til 110

• Vi har noen ganger lagt ut saker på tvitterkonto som 
handler om forebyggende tiltak.

• Vår erfaring er at media fanger dette raskt og det blir 
ofte en sak av innlegget. 110 har mange følgere.

• Vi tenker at alle brannvesen i Nodland kan bruke 
denne muligheten.

• Hvis det er noe som er viktig. for eksempel i 
Helgeland, kan det raskere få oppmerksomhet hvis 
saken twittres. 

• Hva tenker dere om dette?

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Nyhetsbrev / infoskriv.
• 110 Nordland har planer om jevnlig utsendt 

nyhetsbrev/infoskriv.
• Vi ønsker tilbakemeldinger på hva innhold bør 

være.
• Generelt om 110 sentralens drift?
• Økonomiutvikling?
• Statistikk?
• Brannvesenspesifikk statistikk?
• Erfaringer fra evalueringene av øvelser og 

hendelser?
• Avviksstatistikk?

• Kom med forslag.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Telefonnummer ved varsling av bål.

• Det er ønskelig at dere oppgir publikumsnummer for 
varsling av bål.

• I mange tilfeller blir det gitt beskjed om å ringe til 110.
• Dette fører til at svært mange meldinger om planlagte 

bål kommer inn som nødsamtale.
• Vårt ønske er at telefonnummer:

•75 54 68 50
• oppgis for generelle henvendelser til 110 

sentralen

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Besøk på brannstasjonene i Nordland

Vi har i 2021 gjennomført besøk på brannstasjonene i Rana, Hemnes 
og Vefsn. Også Veitrafikksentralen og ALCOA i Mosjøen samt Mo 
industripark ble besøkt. Denne gang i to runder med alle 
operatørene på 110 sentralen.

Hensikt med besøksrunden er å knytte kontakter og bli kjent med de 
utfordringer som er i områder og 110 bør være kjent med.

Vi tenker å fortsette med slike besøk i 2022 og årene framover.

Tidsbruk bygges inn i turnus og det tilkommer kun kostnader for 
reise, kost og overnatting.

Omfang av slike bli-kjentrunder vil være avhengig av økonomi.

110 Vest gjennomfører en modell med årlig besøk på alle 
brannstasjoner i deres distrikt. Disse besøkene er to delt hvor en del 
er avklaringer og tilbakemeldinger og en del er kurs innenfor et 
spesielt tema.

110 Nordland ønsker å få tilbakemelding om slike besøksrunder er 
ønskelig (det kommer bare noen få til hver brannstasjon).

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001



Øvelser 110 - brannvesen

• Som resultat av ny forskrift kommer det krav til samøvelser med 
brannvesen og andre beredskapsaktører hvor disse øvelsene skal 
evalueres.

• For 110 sentrale vil dette bli en krevende situasjon hvis ikke 
øvelser planlegges i god tid.

• Sentralen har liten kapasitet til evaluering og må derfor sette av 
tid til dette tidlig. 

• Alle brannvesen må sende øvingsårshjul til 110 sentralen slik at vi 
kan planlegge deltakelse med bemanning og evaluering.

• Ikke tidlig meldte øvelser vil kunne bli avvist av 110 sentralen.

ISO Certifications: 9001, 14001og 45001
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