
Protokoll 110 Nordland 2022 – del 1 
 

Gjennomført på Radisson Blu, Bodø 2. og 3. juni 2022 

 

 

Sak 1/22 Åpning  

i. Godkjenning av innkalling 
ii. Godkjenning av saksliste 

iii. Godkjenning av protokoll del 2- 2021 

Årsmøtets behandling: 

Godkjent 

 

Sak 2/22 Årsrapport 110 / 120 2021 
Se vedlegg i innkalling/saksliste 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 
Sak 3/22 Årsregnskap 110 / 120 2021 

Se vedlegg i innkalling/saksliste 

 



 
 

Merforbruket på 110 sentralen ble dekket inn slik:  
• Overføring av overskudd fra 120 alarmavdelingen  kr 2 421`  
• Dekning gjennom bruk av fond fra Salten Brann   kr 4 619`  
• Samlet ekstra dekning fra fond og 120    kr 7 040`  
 
For 110 sentralen betyr det at kr 4619` framføres som «gjeld» til Salten Brann IKS og 
må dekkes inn gjennom ordinære inntekter.  
I 2022 kommer del 2 av OHV kostnadene, noe som er tatt delvis høyde for i budsjett 
for 2022 ved at innbyggerbetaling er satt til kr 22.- 
 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering 

 
 
Sak 4/22 Drift 1 tertial 2022 / Budsjett 2022 

Se vedlegg i innkalling/saksliste 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering 

 
 
Sak 5/22 Prioriteringer og mål 110 /120 2022 

Se vedlegg i innkalling/saksliste 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering 
 
 
 



 
Sak 6/22 Budsjett 110, 2023 

Nytt OHV og ny brann- og redningsforskrift vil ha betydning for driften av 110 i 2023 
  
Det er ennå en del uklarheter når det gjelder alle kostnader med OHV 
prosjektet. Derfor er det nødvendig å budsjettere litt romslig for å håndtere 
usikkerhetene. Slik det ser ut i dag vil kostnader for drift av 110 sentralen stige 
med ca en million fra 25,9 til 26,8. I dette anslaget er personalkostnader og løpende 
driftsutgifter tatt med.  
Det er stort fokus på god arbeidsplanlegging og vurdering av hvilke 
tjenester/lisenser som er nødvendige for 110.  
  
16 juni vil DSB komme med en prognose på kostnadsnivå for sin tjenesteleveranse.  
Vi tar sikte på å ha et budsjettforslag klart til ca 20 august. 
 

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 
 
Sak 7/22 Investeringer 110. 2023 

110 sentralen har et ønske om å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode 
arbeidsforhold til ansatte.  
Når ny brann og redningsforskrift trådte i kraft 1.3.22 er det krav til at det skal være 
minst 2 operatører på vakt i sentralen. Dette utfordrer muligheten til å få laget seg 
mat når det er minimumsbemanning siden kokemuligheter er et stykke utenfor 
sentralen. Derfor ønskes det å tilrettelegge for kokemuligheter i sentralen. En slik 
investering vil ha en kostnadsramme på ca. 150000.-.  

 
Etter en kartlegging av akustikk og lydforhold i sentralen er det utarbeidet et forslag 
til å montere støyplater. Dette vil gi bedre mulighet for å oppfatte tale og 
kommunikasjon til nødstilte og spesielt i radiokommunikasjon. Kostnadsramme er 
ca. 145000.-  

 



Årsmøtets behandling: 

Årsmøtet ber 110 om å forhandle med byggeier/utleier om å ta disse kostnadene og legge dem inn i 
leieavtalen. 

 
 
Sak 8/22 Alamavdelingen 120, 2023 

Alamavdelingen har hatt en positiv utvikling gjennom siste år og prognoser for 
kommende år er positive. Utviklingen følges tett. Satsingen med en ekstra 
selgerfunksjon forventes til å gi en ennå større driv i inntjeningen. Budsjett for 2023 
legges fram på årsmøte del 2 i november 2022. 
 

 

 
 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 



 
Sak 9/22 Alamavdelingen 120 Skatteregler 

Som tidligere nevnt kan det inntre skatteregler som utfordrer den modellen som 110 
Nordland har valgt. Dette gjelder når den kommersielle delen av et kommunalt IKS 
når en viss prosentdel av den totale økonomien i IKS-et. 
Dette følges og er gjenstand for juridiske vurderinger som vil utrede hvilke 
konsekvenser en for stor kommersiell andel vil ha. 

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 
 
Sak 9/22 Deltakeravgift 2023 

Som vist i budsjett for 2022 og forslag til budsjett for 2023 er handlingsrommet for 
110 svært begrenset.  
Det er over 4 millioner som skal tilbakeføres til Salten Branns premieavviksfond før 
fondsoppbygging i henhold til samarbeidsavtale kan begynne.   
Ved å øke signalisert innbyggerbetaling reduseres risikoen for håndtering av 
uventede kostnader og 110 sentralens bufferfond bygges opp. Allerede i 2024 kan en 
da forvente at innbyggerbetaling blir ned mot 0.  
  
Forslag til innbyggerbetaling 2023 er kr 20.- som vil gi et tilskudd til sentralen på ca 
kr 4 800 000.-.  

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 
 
Sak 10/22 Utbyttemodell 2025 

 Det er klare forventninger til at alamavdelingen skal gi avkastning til kommunene.   
I 2025 vil fondsavsetningene til 110 være fylt opp etter dagens prognoser.  
Vi ber kommunene starte prosessen med å finne modell for deling av utbytte.  

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 11/22 Tidligere vedtak 110 årsmøte 
 

a.  Direktefakturering alarm  



På årsmøte høsten 2021 ble det fattet et vedtak om å starte en 
forsøksordning med dirkete fakturering av unødige ABA alarmer.  
En slik ordning innebærer at utrykningsleder og 110 operatør må være 
samordnet om å avslutte hendelsen med riktig kriteria.  
Samtidig må det opprettes egen art konto hos Salten Brann (i regnskap til 
110) hvor all inntekt føres.  
Denne løsningen er mulig, og Vefsn sa seg villig til å være prøvekommune.  
Det har dessverre ikke blitt satt av nok tid til å få en slik ordning på plass 
siden det krever tett oppfølging og forståelse fra 110 operatør og 
utrykningsleder.  

 
b. Hendelser i tunell – arbeidsgruppe  

  
Fra 110 har det vært samlet inn dokumentasjon og kontaktinformasjon til 
Veitrafikksentralen og veieier. Dette er oversendt arbeidsgruppen. Når det 
ikke har vært noen framdrift i prosjektet må det tilskrives arbeidsgruppen 
da 110 sentralen ikke har den fullmakt som er nødvendig til å forhandle på 
vegne av brannvesen.  
Nå forelegger det et forslag fra Brønnøy om å opprette en prosjektstilling 
– se vedlegg til saken.  
  

Etablering av 1-års prosjekt med henblikk på å identifisere 
muligheter og modeller for å kreve inn betaling for utførte 
tjenester for det øvrige offentlig mfl. fra kommunale 
brannvesen i Nordland.   
 

c. Felles gebyrsatser – (DSB)   
  

Dette er en sak som har vært oppe til debatt på flere årsmøter uten at det 
er kommet noen beslutning i saken.Salten Brann har presentert en 
prisliste som er benyttet i en avtale med politiet.Nå er det et prosjekt som 
er nasjonalt som skal se på hvilket ansvar og rolle brannvesenet har i 
sekundære oppdrag (som ikke omfattes av brannlovens §11).  

  
For 110 er det ikke kjent hvilken framdrift dette prosjektet har.  
 

 

d. Organisasjonsendring 110 

I 2018 ble det iverksatt et prosjekt som førte til en tydeligere ansvarsfordeling på 
vaktlagene i 110 sentralen. På bakgrunn av de erfaringer som er gjort og 
betydningen av ny forskrift for brann og redningstjenesten vil organiseringen av 
110 bli evaluert og eventuelt justert. Dette for at best mulig tjeneste og drift kan 
ivaretas. 

Årsmøtets behandling: 

Punkt a – tatt til orientering 



Punkt b /c – Hendelser i tunell – arbeidsgruppe / Felles gebyrsatser 
 110 årsmøtet fatter følgende vedtak 

1. 110 årsmøtet understreker betydningen av at det kommunale brannvesenet skal 
utføre kjerneoppgaver iht. BVL § 11. 

2. 110 årsmøtet mener at statlige støtteoppdrag hvor brannvesenet blir bedt om å 
utføre slike oppdrag på vegne av staten skal fullfinansieres av staten. 

3. Med stat forstås aktører som; Veiere hhv. statens vegvesen og fylkeskommunen, 
politiet og helseforetakene. 

4. Direktekoblet brannalarm er et viktig brannsikkerhetstiltak i Norge. Det er viktig at 
alarmene utløses er reelle og at brannvesenet håndterer disse raskt og effektivt iht 
krav. 

5. Kostnader forbundet med unødig utrykning til automatisk brannalarm til offentlige 
bygg, næringsbygg og organisert bofellesskap (boligbyggelag, sameie etc.) skal i 
utgangspunktet dekkes av objekteier. 

6. 110 årsmøtet ønsker å standardisere håndteringen av problemstillingene som er 
listet ovenfor og ønsker derfor å etablere et utviklingsprosjekt med prosjektleder som 
forutsettes finansiert gjennom skjønnsmidler. 

7. 110 årsmøtet er prosjekteier og prosjektet forankres i 110 Nordland og bør ha en 
varighet på 3 år. 

8. Prosjektets formål er å redusere Nordland kommunenes ressurslekkasje som går med 
til å løse diverse statlige oppdrag anmodet av staten selv. 
 

Punkt d – tatt til orientering 

 

Sak 12/22 Forslag til endret eierstruktur fra Indre Helgeland Regionråd m/tilhørende 
kommuner. 

 Daglig leder Salten Brann IKs orienterte om behandlingen av forslaget som ble 
vedtatt på årsmøte 110 del2.2021. Det er nå gitt et oppdrag til samfunnsbedriftene å 
utlede hva gjennomføring av eierstruktur på 110 Nordland vil innebære og hvilke 
prosesser som må gjennomføres.  

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 

Sak 13/22 Ny brann- og redningsforskrift 

 1. mars 2022 trådte ny forskrift i kraft. Denne regulerer forholdet mellom 
brannvesenet og 110-sentralen. Forskriften stiller spesifikke krav til 110 sentralen 
angående responstid og samvirke med andre.  
På 110 sentralen har vi gått gjennom den nye forskriften for å finne hvilke områder som 
gjelder 110.  
 

Vi har spesielt merket oss kravene til samøvelser med brannvesenet og krav til 
evaluering av øvelser og hendelser.  



Også krav til ROS og beredskapsanalyse kan påvirke forholdet til brannvesenet.  
110 sentralen kan tenke seg å samvirke med 2 til 3 brannvesen (med forskjellig 
organisering) for å lage maler for hvordan samarbeide skal innrettes og hvilke krav vi 
skal ha til hverandre. Dette skal danne grunnlaget for hvordan vi samvirker i Nordland.  

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering og støttes av årsmøtet. 

 

Sak 14/22 Bruk av samband – logging av hendelser 

110 operatøren har som oppgave å lage logger som kan beskrive en hendelse i 
handlinger og tid. Disse loggene skal være etterprøvbare.  
Når en hendelse skal evalueres er det svært viktig at kommunikasjon 
med innsatsleder/utrykningsleder har vært tidsriktig og omfattende nok til å 
beskrive hendelsen i logg.   
Vi ser at det er mulighet for forbedringer, både fra 110 og brannvesenet.  
Ved å forholde seg til sambandsreglement vil alle forstå hverandre på samme 
måte og det reduserer muligheten for misforståelser.  
I noen brannvesen er det innsatsleder som kommuniserer med 110 sentralen. I 
disse hendelsene filtreres informasjonen fra skadested og informasjon kommer 
ikke på riktig tid.   
Vi ønsker at første person på skadested gir vindusmelding uavhengig av rolle.  

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 

 

Sak 15/22 Orientering om nytt oppdragshåndteringsverktøy 

I 2022 vil Vision bli erstatter av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) på 110 
sentralene.   
Leveranse er noe forsinket, men det er forventet at alt er på plass til 
november/desember.  
OHV leveres i to faser:  

Fase 1 – erstatter funksjoner i Vision  
Fase 2 – alle integrasjoner med for eksempel; Kjøretøyregistret, 
folkeregister, eiendomsmartikkel osv.  

 
Før første fase må alle operatører og brannvesen gjennom et opplæringsprogram. 
Dette er ennå ikke helt klart, men vi forventer det presenteres i sommer.  
Øyvind er vår prosjektleder og har vært sentral i anskaffelsen nasjonalt og i 
utviklingen av funksjoner i programmet.  

 

Årsmøtets behandling: 

Tatt til orientering. 



 

Sak 16/22 Møteplan 2022/23 

 Det skal i henhold til samarbeidsavtale gjennomføres 2 møter med 
deltakerkommuner i året. Det er fra deltarkene ønske om at disse gjennomføres som 
lunsj – lunsjmøte over 2 dager. Dette fordi det passer best med reisetider og gir 
muligheten for å møte brannkollegiet i Nordland 

Årsmøtets behandling: 

Årsmøte del 2, 2022 settes tentativt til november (17 og 18.11 2022) 

Årsmøte del 1, 2023 legges til månedsskifte mai/juni 2023 (dato besluttes på årsmøte del 2 i 
november) 

 

Sak 17/22 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 
  


