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110-Sentralen Nordland

Forslag til vedtak:
1. Indre Helgeland Regionråd er fornøyd med at Salten Brann IKS vil utarbeide en
plan for utredning om samarbeid for 110-Nordland.
Slik det er i dag er det kun 10 kommuner som har reel innflytelse på drift og
investeringer for 110-Nordland, noe som vi mener ikke er i trå med
kommunelovens bestemmelser om kommunesamarbeid
2. IHR ber om at plan for utredning gjennomføres snarest slik at det kan tas stilling
til en utredning om samarbeid tidlig i 2022.

Bakgrunn:
Saken har vert diskutert i flere runder i IHR og nå har årsmøte i 110-Nordland gjort vedtak
om å utarbeide forslag til plan for utredning om samarbeid jfr. Kommunelovens bestemmelser
som belyser organisering og kostnader for utredningen.
Begrunnelsen som ble gitt i årsmøte for å ikke gå rett på en utredning om samarbeid er at de
mener dette vil ha en betydelig kostnad for kommunene. Det som er viktig nå er at de ikke
bruker lang tid på å få utarbeidet en plan for utredning om samarbeid.
Det ble gjort en henvendelse til sekretariatet i Helgelandsrådet om å slutte seg til vårt forslag
til årsmøte i 100-Nordland, men på grunn av kort frist rakk de ikke og samordner dette i sitt
regionråd, men tilbakemeldingen er at de støtter intensjon om å få på plass en organisering
som gir alle kommunene reel innflytelse.
Historikk:
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.
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

Rådmannen i IHR 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 110Nordland, eller tilstrekkelig innsyn i Salten Brann IKS sin kostnadsstyring/drift av 110Nordland.
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 påpekte at de ikke kunne 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. Rådmennene foreslo 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 gjorde
flere av kommunen i IHR vedtak om å tilslutte seg avtalen for ett år, gjeldende fra 1. januar
2021. De la da til grunn at Salten Brann IKS gjennomfører nødvendig prosess for ny
organisering fra og med 1. januar 2022.
Vedtak i Hemnes Kommunestyre februar 2021, (likt vedtak i Lurøy og Hattfjelldal.)
•

Hemnes kommune tilslutter seg «Samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og Hemnes
kommune», gjeldende for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2021.

•

Hemnes kommune ber Salten Brann IKS iverksette organisering av 110-Nordland som
gir deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-Nordland.

Saken ble behandlet i IHR 23.april 2021 der det ble gjort følgende vedtak:
Indre Helgeland Regionråd viser til vedtak i våre medlemskommuner der Salten
Brann IKS bes iverksette organisering av 110-Nordland som gir deltakende
kommuner lik innsyn/medbestemmelse/innflytelse av drift i 110-Nordland.
Regionrådet finner det rimelig at dette drøftes med kommunene innenfor hele 110Nordlands dekningsområde og formaliseres med bakgrunn i dette.
Da Salten Brann IKS ikke ønsket å starte en slik utredning ble det sendt inn et forslag til
Årsmøte (fagmøte del 2) i 110-Nordland som ble holdt i Bodø 10. november 2021.
Ble da diskutert og gjort vedtak (fra protokoll årsmøte):
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.
Viser ellers til innspill til årsmøte fra IHR, protokoll og presentasjon fra årsmøte 110Nordland.
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