Protokoll
110 Årsmøte 110, del 2 Fagmøte
Møtested og dato: Folkets Hus, Bodø 10.11.2021
Deltakerliste:
Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune. Brannsjef, Dagfinn Ness Andreassen
Hemnes og Hattfjelldal kommune, Brannsjef, Kent Andreassen.
Vågan kommune, Brannsjef Lars Ottemo Gärtner
Narvik og Gratangen kommune, Brannsjef Edvar Dahl
Brønnøy, Vevelstad og Vega kommune, Brannsjef Geir Johan Hanssen
Lurøy kommune, Atle Henriksen
Vefsn, Grane og Herøy kommune, Brannsjef Tor-Åge Holand og Tom-Runar Flåten
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og
Værøy kommune, Brannsjef Per Gunnar Pedersen, varabrannsjef/ass.daglig leder Kjetil
haugen møtt kl 13:30.
• Sortland kommune, Brannsjef Ståle Rasmussen
•
Hadsel kommune, Håkon Klausen og Kjetil Mathisen
• Sømna kommune, Brannsjef Nils-Ivar Sund
• Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune, Brannsjef Ragnhild Sæbø
• Rana kommune, Brannsjef Frode Thomassen og Hanne Alvsing
• Evenes kommune, Brannsjef Mads Tollefsen
• Leder 110-sentralen, John Harald Løkås
• Vaktkommandører 110 Nordland: Terje Øverdal, Finn Viggo Dreyer, Andreas
Skindlo, Magne Brunes
• Kvalitetsleder Salten Brann, Tor Sommernes Møtt etter lunsj!
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Alarmansvarlig 110 Nordland, Anne-Sofie Fongen
Teknisk fagansvarlig 110-sentralen, Øyvind Nygaard
Træna kommune, Brannsjef Morten Tøgersen
Øksnes kommune, Brannsjef Ken-Ivan Reinholdtsen
Røst kommune, Brannsjef Tom Ragnar Pedersen
Rødøy kommune, Kjetil Hansen
Andøy kommune, Brannsjef John-Petter Karlsen
Bø kommune, Rune Dahl
Lødingen kommune, Yngve Holm

Saksliste
Sak 12/2021 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Forslag til vedtak:
Godkjennes
Saksliste og møteinnkalling godkjennes.
Merknad: Stavefeil for kommunenavnet «Løding» skal være «Lødingen», ellers ingen
merknader.
Årsmøtets behandling
Godkjent
Sak 13/2021 Godkjenning av referat/protokoll fra forrige møte
Forslag til vedtak: Godkjennes
Referat/protokoll datert 02. juni 2021 godkjennes.
Årsmøtets behandling
Godkjent!

Sak 14/2021 Orientering om anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV)
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering
Per Gunnar Pedersen presenterte en mer inngående «tallpresentasjon» av saken.
Rana: Foreslår å opprette et fond som kan benyttes ved uforutsette kostnader.
Sortland Ved beregning av kostnader foreslås det å bruke høyere priser enn de mest
sannsynlige (legge inn en buffer), slik at det som evt. blir «til overs» kan settes inn på fondet.
Leder 110 – Fondsavsetning er en forutsetning i samarbeidsavtalen. Kostnader kommer før
det var mulig å bygge opp fondet.
Årsmøtets behandling
Tatt til orientering
Sak 15/2021 Orientering om finansieringsmodell for OHV
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering
Årsmøtets behandling
Tatt til orientering

Sak16/2021 Budsjett og økonomiplan for 110 Nordland 2022, inkludert
innbyggerbetaling
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering
Årsmøtets behandling
Tatt til orientering

Sak 17/2021 Utvikling og framdrift alarmavdelingen
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering
Årsmøtets behandling
Per Gunnar Pedersen ga en inngående orientering i saken.
Tatt til orientering
Sak 18/2021 Felles gebyrer på unødige utrykninger ABA i Nordland
Forslag til vedtak:
Årsmøtets behandling
Det er ønskelig å se på om det kan utarbeides en felles prismodell for dekning av
kostnader ved utrykning på unødige automatiske brannalarmer. Se vedlegg.
Det inviteres til debatt om forslaget.
Diskusjon: Vefsn foreslår at automatisk fakturering av unødige utrykninger utføres av 110
Nordland. Vefsn stilles seg til disposisjon for å kunne være en forsøkskommune i denne
saken
Lofoten ønsker å fortsette å fakturere selv.
Brønnøy støtter forslaget fra Vefsn
Ofoten Brann IKS støtter forslaget fra Vefsn
Årsmøtet ber 110 Nordland om å utarbeide forslag til felles prismodell for fakturering av
unødige utrykninger, samt beskriv de muligheter som er tilgjengelig for automatisk
utsendelse av faktura på ABA.

Sak 19/2021 Mulighet for felles pris på sekundære hendelser
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber 110 Nordland utreder forslag til en felles prismodell på sekundære hendelser.
Årsmøtets behandling
Diskusjon: Der er ønskelig med en felles strategi/gebyrer i Nordland, for utrykning til
hendelser i tunneler (automatisk alarm fra brannslokkere i tunnel). Det lages en felles sak til
«vårmøtet» for 110 Nordland.
Årsmøtet ber 110 Nordland utrede forslag til en felles prismodell på sekundære hendelser
(alarm fra brannslokkere o.l.) etter henvendelser fra VTS. Det lages en felles sak til
«vårmøtet» for 110 Nordland.
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
Årsmøtet ber Geir Johan Hanssen, Per Gunnar Pedersen, Edvar Dahl, Lars Ottemo Gärtner
og Tor-Åge Holand om å danne en arbeidsgruppe om å gå i dialog med veieier for å gjøre en
felles avtale angående sekundære og ikke lovpålagte hendelser på vei.

Sak 21/2021 Felles situasjonsforståelse – deling av bilder og video
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber 110 Nordland om å etablere en felles lisens til bruk for brannvesen i Nordland.
Årsmøtets behandling
Tor Strøm informerte og viste løsninger for deling av bilder og video fra f.eks. et
skadested/brannsted.
Årsmøtet ber 110 Nordland om å etablere en felles lisens til bruk for brannvesen i Nordland.

Sak 22/2021 Varsling av kommunens beredskapsapparat (ansvar, rolle og myndighet)
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber 110 Nordland om å utarbeide forslag som forankrer ansvaret for varsling av
kommunens beredskapsapparat (kriseteam) for bruk mot alle kommuner i Nordland.
Diskusjon: Vefsn, Lofoten, Ofoten Brann, Vågan, Brønnøy, Salten Brann er av den
oppfatning at 110 Nordland kan foreta varsling av kriseledelsen, men avgjørelsen om når
dette skal skje, og på hvilket grunnlag, må ligge utenfor 110 Nordland, ute i den enkelte
kommune. Det vil være naturlig at brannsjefen ber 110 Nordland om en slik varsling.
Årsmøtets behandling
110-Nordland utarbeider et svar til disse kommunene.
Sak 23/2021 Merknad til samarbeidsavtalen fra kommunene Lurøy, Hemnes og
Hattfjelldal. (Indre Helgeland Regionråd)
Forslag til vedtak:
Ingen
Diskusjon: Lurøy: Ønsker en dialog
Årsmøtet forstår at saken ikke dreier seg om kvaliteten på det arbeidet 110 Nordland utfører.
Saken dreier seg om mer informasjon om hvordan 110 Nordland drives og hvordan
deltakende kommuner kan få medbestemmelse og innflytelse.
Det var 14 stemmeberettigede på møtet.
Følgende 2 forslag ble fremmet på årsmøtet:
Forslag 1:
Forslaget fra Indre Helgeland Regionråd:
Årsmøtet ber Salten Brann IKS utrede og iverksette organisering av 110- Nordland som gir
deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-Nordland.
Avstemming: For 3 – mot 11
Forslag 2:
110 Nordland utarbeider forslag til plan for utredning om samarbeid jfr. Kommunelovens
bestemmelser som belyser organisering og kostnader for utredningen.
Avstemming: for 14 - mot 0.

Årsmøtets behandling
Forslag 2 enstemmig vedtatt.

Sak 24/2021 Møtedatoer 2022
Forslag til vedtak:
Møtedatoer settes tentativt i uke 23 og 43.
Årsmøtets behandling
Møtedatoer settes tentativt i
uke 23 (30.5 – 2.6 2022) for årsmøte 110, del 1 og
uke 41 (10 -13.10 2022) for årsmøte 110, del 2, faglig del.
Når det gjelder eventuell innbyggerbetaling 2023 bør det komme signaler om størrelse
allerede før årsmøte del 1

Eventuelle saker
Logg og notoritet: Loggene fra hendelser blir ikke bedre enn de tilbakemeldinger som blir
gitt 110 Nordland. Ønskes mer detaljerte logger må dette rapporteres inn under hendelsene.
Dette vil være nødvendig for å kunne bruke logg som grunnlag for evaluering av hendelser
og øvelser.
Twitter: 110 Nordland oppfordrer til mer aktiv bruk av Twitterkontoen.
Nyhetsbrev fra 110 Nordland: Det foreligger planer om nyhetsbrev fra 110 Nordland til
brannvesen / kommune. Brannvesen inviteres til å komme med forslag om innhold.
Besøk hos brannvesener og samarbeidspartnere. 110 legger opp til å kunne fortsette det
som er startet. Gode tilbakemeldinger både fra brannvesenene, samarbeidspartnere og 110
Nordland.
Øvelser: Det oppfordres til at brannvesenene lager et «øvelseshjul» slik at effekten av
øvelsene blir maksimal, at vi unngår at flere øvelser kommer «på hverandre», og at 110
Nordland kan ta dette med i sin planlegging.

Bodø 10.11.2021
Magne Brunes
referent

