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Styresak 

 

ENDRING I VARSLINGSOMRÅDET 110-SENTRALEN  
 
Bakgrunn 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt at organisering av 110 - regioner 

skal følge politidistriktenes yttergrenser. (Jfr. rundskriv fra DSB av 15.03.2016, ref. nr. 

2015/9946/KAVI). Dette medfører at de 6 kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, 

Ibestad Kommune, Lavangen og Salangen i Sør-Troms skal flyttes over til dekningsområdet til 110-

sentralen i Tromsø. Til opplysning så skulle også Gratangen kommune vært flyttet over, men de gikk 

inn i samarbeid med Ofoten Brann og faller derfor inn under dekningsområdet til 110-sentralen i 

Bodø. Bakgrunnen for flyttingen var harmonisering mellom politidistriktene og 110-regionene. 

 

Sør-Troms regionråd klagde inn vedtaket fra DSB til Justis og beredskapsdepartementet da de mente 

at forutsetningene om både bemanning og økonomi hadde blitt vesentlig endret (jfr. . "Klage på vedtak 

om endring av 110-tilknytning" av 02.05.2017). I vedtak av 4. september 2017 avviste DSB klagen fra 

regionrådet. Klagen ble avvist under henvisning til forvaltningsloven § 31 tredje ledd: «Klagen kan ikke 

tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet». 13. 

september 2017 klaget regionrådet på DSBs vedtak om å avvise klagen. Den 31. oktober 2017 

oversendte DSB regionrådets klage til departementet. Regionrådet sendte 2. november 2017 et brev 

til departementet, hvor regionrådet utdypet sitt syn på̊ saken. Etter lang saksgang frem og tilbake (se 

ytterligere vedlagt dokumentasjon) så ble klagen til slutt avvist i "Endelig vedtak om klagesak om 

tilknytning til Troms 110-sentral" av 21.12.2017 ref. 16/6316-TAN. Det tas da egentlig ikke stilling til 

innholdet i saken, men klageretten etter forvaltningsloven. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 

 

Videre prosess 

Det er små muligheter for kommunene Sør-Troms eller 110-sentralen å motsette seg den nye 

organiseringen som er vedtatt og må følge det opprinnelige vedtaket fra DSB av 15.03.2016. Partene 

må starte en prosess for å flytte kommunene over til 110-sentralen i Tromsø noe som medfører en 

endring i varslingsområdet. Det er ikke noe i vedtaket som spesifiserer er hvor hurtig dette er pålagt å 

skje. 



Brannsjef Øystein Solstad i Tromsø Brann og redning har vært tydelig i e-post korrespondanse (jfr. 

vedlagt e-post til Per Gunnar Pedersen dater 04.03.2018) at de ønsker at en slik overføring skal skje 

innen 01.07.2018.  

Det er vår forståelse at kommunene i Sør-Troms ikke er interessert i at en slik overføring skal skje midt 

i et budsjettår og at de motsetter en slik overførsel med krav om at dette skal skje tidligst 01.01.2019.  

Administrasjonen i Salten Brann er av den oppfatning av at dette en slik overføring skal skje tidligst 

01.01.2019 for å sikre forsvarlig prosess for overlevering av ansvaret. Det faktum at det er påske og 

ikke minst sommerferieperiode gjør at det er lite tid til rådighet for å gjøre nødvendige endringer uten 

å benytte betydelige ressurser. 

Det bør også legges merke til at før klagen ble innsendt i 2017 så startet 110-sentralen i Bodø og 110-

sentralen i Tromsø med arbeidet i å overføre både kommunene og alarmporteføljen. Under denne 

prosessen ble det til 110-sentralen i Tromsø gjentatte ganger etterspurt en veldokumentert plan for 

overføringen som ivaretok sikkerheten. Det er helt klart at en tidsplan med tiltakspunkt og en god ROS 

analyse burde vært utarbeidet for denne prosessen. En slik plan ble aldri fremført fra 110-sentralen i 

Tromsø. Selskapet er derfor ikke komfortabel med at sikkerheten er ivaretatt før en slik plan foreligger.  

Det er viktig å få med seg at overføring av alarmporteføljen faller under et annet ansvarsforhold enn 

driften av nødmeldetjenesten. Direktekoblede brannalarmer er ikke en lovpålagt oppgave for 110-

sentralen og er et kontraktsforhold mellom 110-sentralen i Bodø, den aktuelle kommune ved 

brannvesenet og alarmkunden. Dette vil si at så lenge partene i dette kontraktsforholdet motsetter 

seg en flytting av alarmporteføljen så vil det ikke være hjemmel for Tromsø brann og redning å kreve 

dette. 

 

Konsekvenser 

Konsekvenser er tidligere omtalt i vedtatt årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018. Basert på oppdatert 

informasjon gis følgende økonomiske konsekvens: 

Dersom disse 6 kommunene skal flytte over til 110-sentralen i Tromsø allerede 1. juli 2018 så gir dette 

følgende økonomiske konsekvenser: 

 De resterende 44 kommunene i 110-sentralen får en økning i kostnader på ca. 900.000 kroner 

for siste halvdel av 2018 (ca. kr 1,8 millioner for hele året) 

 De resterende 44 kommunene i 110-sentralens virkeområde får en økning i kostnader på ca. 

3,75 kroner per innbygger for de to siste kvartalene i 2018 (ca. 7,50 kroner for hele året) 

 Salten Brann får en økning i kostnader på ca. kr 300.000 for siste halvdel av 2018 (ca. kr 

600.000 for hele året) 

 110-sentralen i Bodø mister sin del av alarminntektene fra alarmporteføljen i Sør-Troms som 

er ca. kr 125.000,- for de to siste kvartal i 2018. 

En annen konsekvensene kan være at vi opplever feil i alarmoverføringen eller problemer med 

utsending av ressurser i overføingsperioden hvis ikke det er lagt en god plan for prosessen. 



Forslag til vedtak 

Vedtak:  

1. Styret ber selskapets administrasjon om å gå inn i en dialog med partene og DSB om den videre 

prosessen i saken. Styret ber selskapets administrasjon om å vedholde sitt standpunkt og kreve 

at en endring av varslingsområdet kan tidligst skje den 01.01.2019. 

2. Styret ber selskapet om å orientere berørte kommuner i Nordland og Sør-Troms om selskapets 

holdning. 

  

 

 

Bodø, 15. mars 2018 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 
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Arkivkode

Kommuner, brannsjefer og ledere av 110-sentralene

Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høring og varsel om vedtak vedrørende 
nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten den 05.10.15.

Kort historikk
DSB viser til Stortingsvedtak den 10.06.2015, og tilhørende dokumentasjon Innst. 306 S (2014-2015) og 
Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen), hvor det ble bestemt at det skal gjennomføres en 
politireform. I nærpolitireformen presiseres det at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal 
tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan 
dekke mer enn ett politidistrikt.1

Stortinget har et mål om at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste (110-sentralene)
samlokaliseres med politiets operasjonssentraler (112-sentralene).2 Den 16.12.15 la Politidirektoratet 
(POD) frem endelig beslutning om administrasjonssteder i de nye politidistriktene.3 DSB presiserte i 
brevet av 05.10.15 at når Stortinget har et mål om å samlokalisere politiets operasjonssentral med 110-
sentralene i samme bygg, vil PODs avgjørelse om hvor operasjonssentralen skal lokaliseres også få 
betydning for den samlokaliserte sentralen. DSB anmodet derfor kommuner som har innspill til 
samlokaliseringen om å benytte PODs høring.

Behandling av høringssvar
DSB mottok rundt 50 høringssvar om nye 110-regioner. I tillegg mottok POD nær 250 høringssvar om 
administrasjonsstedene i de nye politidistriktene, hvorav rundt 30 av disse hadde innspill til 
samlokaliseringen av 110-/112-sentralene. Høringsinnspillene er systematisk gjennomgått og vurdert. I 
høringssvarene fremkommer det synspunkter på blant annet lokalisering, prosess, beredskapsgrenser, 
virtuelle løsninger, tilleggstjenester, konsekvenser, eierskaps- og driftsform, kompetanse, dimensjonering 
og kostnader. DSB tar med synspunktene som er reist i høringssvarene i det videre arbeidet med 
samlokaliseringen. 

Rettslig grunnlag
Ansvaret for 110-tjenesten er ikke endret som følge av beslutningen om samlokalisering med politiet.
DSBs myndighet og kommunenes plikter i relasjon til 110-regionene følger fortsatt av lov 14. juni 2002 
nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) § 16: "Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en 
nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region 
som kan omfatte flere kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte 

                                                     
1 Prop. 61 LS (2014-2015), s 94.
2 Innst. 306 S (2014-2015) s. 52.
3 https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3464.pdf
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seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering 
og drift av sentralen.
   Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet 
for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med 
innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal samordnes med øvrige 
nødalarmeringssentraler for helse og politi."

Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1) legger ansvaret for etablering og drift av 110-sentralene til en 
"kommune". Bestemmelsen ivaretar prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet ved at kommunestyret 
kan ta stilling til hvordan oppgaven skal løses i den enkelte kommune.4 I tråd med prinsippet om 
kommunal organisasjonsfrihet bestemmer kommunene selv hvordan 110-tjenesten skal organiseres, 
herunder hvilken modell for interkommunalt samarbeid som er mest hensiktsmessig for drift av 110-
tjenesten i regionen.5

I dialogmøtene som DSB har hatt med de nye 110-regionene6 er det fremkommet enkelte lokale ønsker. 
Eksempelvis skal det i fire av de nye 110-regionene etableres samlokaliserte sentraler i kommuner som 
ikke har 110-sentral per i dag. Fra noen av disse regionene er det reist et ønske om å videreføre dagens 
organisasjonsform for 110-sentralen i ny kommune. DSB er opptatt av at 110-sentralene samlokaliseres 
med politiets operasjonssentraler i tråd med de nasjonale føringene som ble gitt under behandlingen av 
nærpolitireformen.7 Hvordan kommunene velger å løse oppgaven innenfor rammene av de nasjonale 
føringene og gjeldende regelverk, er opp til kommunene å bestemme. 

Utfordringer 
Etablering av nye 110-regioner medføre noen utfordringer. Antall politidistrikt ble redusert fra 27 til 12 
fra 01.01.16, og med dette vedtaket reduseres antall 110-regioner fra 18 til 128. Dette innebærer at det 
per i dag er to 110-sentraler i flere av de nye 110-regionene/politidistriktene i en overgangsperiode. DSB 
forutsetter at 110-sentralene håndterer dette på en forsvarlig måte. Dersom det i enkelte regioner er et 
ønske om å slå sammen 110-sentralene i forkant av samlokaliseringen vil DSB imøtese dette. Da 
tidsplanen for gjennomføring av samlokalisering med politiet er beheftet med enkelte usikkerheter kan 
det være hensiktsmessig, i forhold til samvirke med politiet og en harmonisering av beredskapsgrensene, 
å slå sammen sentralene før en samlokalisering. En slik sammenslåing i forkant av samlokaliseringen vil 
kunne tvinge seg frem i situasjoner hvor rekrutteringen til sentralen svikter som følge av den forestående 
avviklingen, og det er utfordrende å opprettholde en forsvarlig drift.

En annen utfordring er at det i fire av de nye 110-regionene skal etableres samlokaliserte sentraler i 
kommuner som ikke har 110-sentral per i dag. I disse kommunene kan situasjonen bli at et 110-fagmiljø 
må bygges opp på nytt. I arbeidet med å etablere nye samlokaliserte sentraler oppfordrer DSB til dialog, 
samarbeid og en bred involvering av alle parter i de nye regionene. DSB oppfordrer partene til å ta i bruk 
kompetansen og erfaringen som allerede ligger i regionene. Med en god dialog, et konstruktivt 
samarbeid og ved å utnytte erfaringen og kompetansen i regionen på en hensiktsmessig måte, vil 
forholdene ligge til rette for å utvikle en best mulig nødmeldingstjeneste for nødstilte og brann- og 
redningsvesenene.

                                                     
4 Kommunal- og regionaldepartementets veileder "Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner" fra 2014, s. 
23.
5 Kommunal- og regionaldepartementets veileder "Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner" fra 2014, s. 
44.
6 DSB har p.t. avhold dialogmøter i 2016 med følgende nye 110-regioner: Trøndelag, Vest, Agder, Sør-Øst, Oslo, 
Øst og Innlandet. 
7 Nasjonale føringer er her blant annet: Innst. 306 S (2014-2015), Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen), 
DSBs brev om dimensjonering av samlokaliserte 110-sentraler av 07.10.15.
8 DSB har ikke besluttet 110-strukturen for Finnmark på nåværende tidspunkt. 
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Samlokaliseringsprosessen
DSB samarbeider tett med POD og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) om planlegging og 
gjennomføring av samlokaliseringsprosessene. Overfor 110-sentralene vil DSB koordinere prosessene på 
tvers av etatene. Kommunene og 110-sentralene skal involveres i prosessen, herunder bidra i 
behovskartleggingen og andre aktiviteter som skal gjennomføres innenfor de enkelte flytte- og 
samlokaliseringsprosessene. I behovskartleggingen skal blant annet sentralenes behov og tilgjengelige 
lokaler i politibygg identifiseres. DSB vil komme nærmere tilbake med mer detaljert informasjon om 
gjennomføring av de ulike samlokaliseringsprosessene når det foreligger. 

Fremdrift
Tidsplanen for samlokalisering med politiet er beheftet med flere usikkerheter. Prosessene må 
igangsettes for å skaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å kunne etablere en endelig plan. Det er en 
målsetning om at gjennomføring av samlokaliseringsprosessene i størst mulig grad vil være koordinert 
med etablering av politiets nye operasjonssentraler. 

Økonomi
Gjennomføring av samlokaliseringsprosessene fremover vil være avhengig av finansiering over 
statsbudsjettet. Det er lagt opp til at staten skal dekke flyttekostnader og andre nødvendige 
etableringskostnader knyttet til sentralens lovpålagte virksomhet i forbindelse med samlokaliseringen 
med politiet. Kommunene må for den samlokaliserte sentralen, som i dag, bære sin andel av kostnadene 
ved drift av sentralen slik det fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1). 

Kort om prosessen
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16 (1) sier følgende 
om forhåndsvarsel: "Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal 
varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist." Kommunene og 
andre parter i saken ble forhåndsvarslet om nye 110-regioner i DSBs brev av 05.10.15, og fikk anledning 
til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. I det samme brevet informerte DSB om prosessen rundt 
samlokaliseringen av nødmeldingssentralene, og at PODs avgjørelse om lokaliseringen av 
operasjonssentralen ville få betydning for den samlokaliserte sentralen. DSB anmodet derfor kommuner
som hadde innspill til samlokaliseringen om å benytte PODs høring. DSB fikk gjennom politi.no tilgang 
til samtlige høringssvar, og har gjennomgått dem som hadde relevans for saken. Etter DSBs syn har 
partene i saken fått anledning til å uttale seg før vedtak treffes, og kravet om forhåndsvarsling anses som 
ivaretatt. Et nytt forhåndsvarsel for hvilke kommuner som pålegges ansvaret for 110-sentralene i de nye 
110-regionene anses derfor som åpenbart unødvendig etter forvaltningsloven § 16 (3) bokstav c).

Vedtak om nye 110-regioner og ansvarsforhold knyttet til etablering og drift av samlokaliserte 
110-sentraler

Finnmark 110-region:
DSB utreder 110-strukturen i Troms og Finnmark politidistrikter. Det er foreløpig ikke bestemt om 
Troms og Finnmark politidistrikter skal bli én felles 110-region eller to separate regioner slik det er i 
dag. DSB vil komme tilbake til kommunene i Finnmark når saken er ferdigbehandlet. 

Troms 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, 
Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, 
Storfjord, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Tromsø. 
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DSB pålegger Tromsø kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Tromsø kommune. 

DSB utreder 110-strukturen i Troms og Finnmark politidistrikter. Det er foreløpig ikke bestemt om 
Troms og Finnmark politidistrikter skal bli én felles 110-region eller to separate regioner slik det er i 
dag. Det tas derfor forbehold om at det kan bli endringer i Troms 110-region. DSB kommer tilbake til 
kommunene i Troms når saken er ferdigbehandlet.

Nordland 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy, Bø (Nordland), Dønna, Evenes, 
Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, 
Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, 
Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vefsn, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes. 

DSB pålegger Bodø kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. 

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Bodø kommune. 

Trøndelag 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Agdenes, Bindal, Bjugn, Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grong, Hemne, Hitra, 
Holtålen, Høylandet, Inderøy, Klæbu, Leka, Leksvik, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, 
Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Os (Hedmark), 
Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer, 
Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Vikna, Ørland og Åfjord. 

DSB pålegger Trondheim kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner 
som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Trondheim kommune. 

Os kommune i Hedmark fylke tilhører Innlandet politidistrikt men skal omfattes av Trøndelag 110-
region. Avviket er begrunnet i at det er et etablert samarbeid om brann- og redningsvesen som inkluderer 
slokkeberedskap, og at ett brann- og redningsvesen kun skal forholde seg til en 110-sentral. 

Møre og Romsdal 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Giske, Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid, Herøy 
(Møre og Romsdal), Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sande (Møre og 
Romsdal), Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, 
Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. 
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DSB pålegger Ålesund kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Ålesund kommune. 

Vest 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Balestrand, Bergen, Bremanger, Eid, 
Eidfjord, Fedje, Fjaler, Fjell, Flora, Fusa, Førde, Gaular, Gloppen, Granvin, Gulen, Hornindal, Hyllestad, 
Høyanger, Jondal, Jølster, Kvam, Kvinnherad, Leikanger, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Meland, 
Modalen, Naustdal, Odda, Os (Hordaland), Osterøy, Radøy, Samnanger, Selje, Sogndal, Solund, Stryn, 
Sund, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss, Vågsøy, Øygarden og Årdal. 

DSB pålegger Bergen kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Bergen kommune. 

Sør-Vest 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Bjerkreim, Bokn, Bømlo, Eigersund, Etne, Finnøy, Fitjar, Forsand, Gjesdal, Haugesund, 
Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda, Sirdal, 
Sokndal, Sola, Stavanger, Stord, Strand, Suldal, Sveio, Time, Tysvær, Utsira og Vindafjord. 

DSB pålegger Stavanger kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner 
som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Stavanger kommune. 

Agder 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Arendal, Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 
Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, 
Lyngdal, Mandal, Marnardal, Risør, Songdalen, Søgne, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli 
og Åseral. 

DSB pålegger Kristiansand kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner 
som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Kristiansand kommune. 
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Sør-Øst 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Andebu, Bamble, Bø (Telemark), Drammen, Drangedal, Flesberg, Flå, Fyresdal, Gol, 
Hemsedal, Hjartdal, Hof, Hol, Hole, Holmestrand, Horten, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Kragerø, 
Krødsherad, Kviteseid, Lardal, Larvik, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes (Buskerud), Nissedal, Nome, 
Nore og Uvdal, Notodden, Nøtterøy, Porsgrunn, Re, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande (Vestfold), 
Sandefjord, Sauherad, Seljord, Sigdal, Siljan, Skien, Stokke, Svelvik, Tinn, Tjøme, Tokke, Tønsberg, 
Vinje, Øvre Eiker og Ål. 

DSB pålegger Tønsberg kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner 
som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Tønsberg kommune. 

Oslo 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Asker, Bærum og Oslo. 

DSB pålegger Oslo kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Oslo kommune. 

Innlandet 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Gran, 
Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-
Odal, Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-
Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler 
(Hedmark), Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot og Åsnes. 

DSB pålegger Hamar kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Hamar kommune. 

Øst 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region 
for kommunene Aremark, Askim, Aurskog-Høland, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Fredrikstad, 
Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Hvaler, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes 
(Akershus), Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rakkestad, Rygge, Rælingen, Rømskog, Råde, Sarpsborg, 
Skedsmo, Ski, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler (Østfold) og Ås. 
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DSB pålegger Ski kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som 
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Ski kommune. 

Klage
Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven § 41. Klagen må fremsettes for DSB innen tre uker fra det tidspunkt underretning 
om vedtaket er kommet frem til vedkommende part jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32 (1) bokstav a). Det 
vises for øvrig til forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring. 

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Cecilie Daae Anne Rygh Pedersen
direktør avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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Vedrørende klage på 110-tilknytning - behov for presisering av klagen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til klage fra Sør-Troms regionråd (heretter 
omtalt som "Regionrådet") den 02.05.17, hvor det klages på DSBs vedtak om ny 110-tilknytning for 
kommunene i Sør-Troms. Regionrådet sendte klagen direkte til Justis- og beredskapsdepartementet. I 
tråd med reglene om saksforberedelse i klagesak oversende Justis- og beredskapsdepartementet klagen til 
DSB den 18.05.17.

Det følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) § 33 (2), at DSB skal 
"foreta de undersøkelser klagen gir grunn til". Det følger videre at dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke foreligger "skal underinstansen avvise saken". 

I henhold til fvl. § 28 (1) kan enkeltvedtak påklages av "en part eller en annen med rettslig 
klageinteresse". DSB anser ikke Regionrådet som en part i saken jf. fvl. § 2 (1) bokstav e). Regionrådet 
kan imidlertid anses for å ha rettslig klageinteresse.

I henhold til fvl. § 32 bokstav c), skal erklæring om klage "nevne det vedtak som det klages over". 

Det fremgår ikke i Regionrådets klagebrev hvilket av følgende vedtak det klages over:

 DSBs vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten av 15.03.16
 DSBs vedtak om endring av 110-tilknytning for Gratangen kommune fra Troms 110-region til 

Nordland 110-region av 18.11.16

DSB ber om at Regionrådet innen 15.08.17 presiserer hvilket vedtak det klages over, jf. fvl. 32 (3). 

DSB viser for øvrig til at klagefristen for begge vedtakene er oversittet, og at det vil være fvl. § 31 som 
regulerer spørsmålet om klagerett. Etter at Regionrådet har presisert hvilket vedtak det klages på vil DSB 
vurdere hvorvidt det foreligger klagerett.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 

Kristin Cordt-Hansen  Hans Kristian Madsen
assisterende direktør  fungerende avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo  
 
   
KLAGE PÅ AVVISNING OM FREMTIDIG 110-TILKNYTNING 
 
Innledning 
 
Sør-Troms regionråd viser til brev fra DSB av 4. september, ref. 15/9946/KAVI, hvor vår 
klage på 110-tilknytning ble avvist.  
Vi viser i tillegg til: 
 DSBs vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten 
 Prop. 61 LS 2014-2015 
 Brannstudien av desember 2013 
 
DSBs avvisning av vår klage oppfattes som rent formalistisk, og svarer ikke på det vi 
hevder som vesentlige endrede forutsetninger. spesielt mht. økonomi og bemanning. Først 
på møte mellom DSB, Troms 110- sentral og HBR den 20. juni 2016, ble det antydet at 
DSB hadde vurdert bemanningen i Tromsø til å være uforsvarlig lav, og de krevde at 
Tromsø skulle iverksette en døgnkontinuerlig bemanning med to operatører. Denne delen 
av saken ble ikke fullt opplyst før i februar 2017. 
  
Sør-Troms regionråd opprettholder klagen med bakgrunn i vesentlig endrede 
forutsetninger som har kommet til etter at ovennevnte vedtak av 15.03.16 ble fattet og at 
DSBs henvisning til fvl. § 33 (2) jf. 31 (3) ikke kan anvendes i dette tilfellet.  
 
Vi presiserer nok en gang at saken gjelder DSBs vedtak om nye 110-regioner og 
samlokalisering av nødmeldetjenesten av 15.03.16. 
 
 
Dagens situasjon 
  
Samtlige kommuner i Sør-Troms, har siden nedleggelsen av Midtre-Hålogaland (Narvik) 
110-sentral i 2013, vært underlagt 110-sentralen i Bodø. Vi er meget tilfreds med 
tjenesten som vi mottar fra Bodø. Kostnadene pr. innbygger var pr. 2016 kr. 45,90, og er 
ikke forventet å stige utover normal prisstigning i 2017. Totale utgifter for Sør-Troms 
kommunene var pr. 2016: 36514 (tallgrunnlag fra SSB) * 45.90=1.675.992. 
 
Befolkningsgrunnlag 
Sør-Troms regionråd vil hevde at DSB sitt vedtak ikke er i tråd med Stortingets vedtak, og 
på denne måten påfører kommunene vesentlig ekstra utgifter. Prop. 61 pkt. 12.4.3 støtter 
seg på brannstudien fra 2013, som sier:  
 
«I brannstudien er det anbefalt at 110-sentralene skal dekke et større geografisk område 
og flere innbyggere enn de gjør i dag, og at 400 000 som befolkningsgrunnlag bør være et 
minimum. Enkelte 110-sentraler vil således kunne bli så store at de vil dekke et større 
geografisk område enn bare ett politidistrikt».  
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Sør-Troms regionråd mener det vil være naturlig å vurdere en sammenslåing av 110- 
sentralene i Nordland, Troms og Finnmark da det samlede folketallet oppfyller 
minimumsanbefalingen i brannstudien. Vedtatt sammenslåing av Troms og Finnmark gir 
en unik anledning til å revurdere 110-strukturen i hele Nord-Norge. 
 
En slik organisering vil redusere utgiftene til 110-tjenestene vesentlig, og er midler som 
med fordel kunne vært brukt til styrking av brannberedskapen med utdanning og nytt 
tidsmessig materiell i kommunene. 
 
Økonomi 
 
Først i en e-post fra Brann og redning i Tromsø kommune, datert 05.09.17, er pris pr. 
innbygger «endelig» beregnet til kr. 79. Vi kjenner ikke beregningsgrunnlaget, herunder 
om eventuelle flytte- og husleiekostnader er medberegnet. 
 
Sammenligning av årlige kostnader  
 
 Nordland (Bodø), 

inkl. anslått 
prisstigning 

Troms (Tromsø)  

Pris/innbygger 47,5 kr 79 kr 
Innbyggertall Sør-
Troms 

36514 35377 (minus 
Gratangen) 

 
Totale kostnader 1.734415 2.794.783 
Differanse  1.060.368 
 
 
Konklusjon/anbefaling  
Kommunene i Sør-Troms ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Bodø 110- sentral. 
Justis- og beredskapsdepartementet anmodes om å revurdere ovennevnte vedtak fra 
DSB, og etablere en 110- struktur i Nord- Norge som ligger innenfor Stortingets intensjon 
i Prop. 61 LS 2014-2015, kap. 12.4.3, med et minste anbefalt befolkningsgrunnlag på 
400.000. 
 
 
Med hilsen 
 
        
 
Dag Sigurd Brustind       Sturla Bangstad 
Leder         Daglig leder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
Kopi til: 
Lavangen kommune  9357 TENNEVOLL 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Rambergveien 9 3115 TØNSBERG 

Gratangen kommune  9470 GRATANGEN 
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Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer 
 



 

 
 

 
  
 
Justis- og beredskapsdepartementet 
 
 
KLAGE PÅ VEDTAK OM ENDRING AV 110-TILKNYTNING 
 
Sør-Troms regionråd viser til: 
• DSBs vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten 
• Prop. 61 LS 2014-2015 
• Brannstudien av desember 2013 
 
Sør-Troms regionråd kan ikke akseptere DSB sitt vedtak om tilknytning til ny 110-region 
innenfor Troms politidistrikt (Gratangen skal fortsatt være underlagt 110-sentralen i 
Bodø), da vi mener at forutsetningene om både bemanning og økonomi har blitt vesentlig 
endret. 
 
Dagens situasjon 
Samtlige kommuner i Sør-Troms, har siden nedleggelsen av Midtre-Hålogaland (Narvik) 
110-sentral i 2013, vært underlagt 110-sentralen i Bodø. Vi er meget tilfreds med 
tjenesten som vi mottar fra Bodø. Kostnadene pr. innbygger var pr. 2016 kr. 45,90, og er 
ikke forventet å stige utover normal prisstigning i 2017. Totale utgifter for Sør-Troms 
kommunene var pr. 2016: 36514 (tallgrunnlag fra SSB) * 45.90=1.675.992. 
 
Befolkningsgrunnlag 
Sør-Troms regionråd vil hevde at DSB sitt vedtak ikke er i tråd med Stortingets vedtak, og 
på denne måten påfører kommunene vesentlig ekstra utgifter. 
 
Prop. 61 pkt. 12.4.3 støtter seg på brannstudien fra 2013, som sier: 
 
«I brannstudien er det anbefalt at 110-sentralene skal dekke et større geografisk område 
og flere innbyggere enn de gjør i dag, og at 400 000 som befolkningsgrunnlag bør være et 
minimum. Enkelte 110-sentraler vil således kunne bli så store at de vil dekke et større 
geografisk område enn bare ett politidistrikt». 
 
Sør-Troms regionråd mener det vil være naturlig å vurdere en sammenslåing av 110-
sentralene i Troms og Nordland, da det samlede folketallet akkurat oppfyller 
minimumsanbefalingen i brannstudien (Befolkningsgrunnlaget i Troms (unntatt 
Gratangen) er på ca. 163.000 innbyggere, mens befolkningsgrunnlaget i Nordland er på 
ca. 240.000 innbyggere).  
 
En slik organisering vil redusere utgiftene til 110-tjenestene vesentlig, og er midler som 
med fordel kunne vært brukt til styrking av brannberedskapen med utdanning og nytt 
tidsmessig materiell i kommunene. 
 
Bemanning ved 110-sentralen i Troms 
 
Etter det Sør-Troms regionråd erfarer, er bemanningen ved 110-sentralen i Tromsø, i 
henhold til DSB sin vurdering, uakseptabel lav, og bør som et minimum ha 2 operatører 
på våken vakt hele døgnet. Dersom Tromsø skal tilfredsstille DSB sine krav, vil dette 
medføre en kostnad på kr. 89 pr. innbygger.  
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Dagens utilfredsstillende bemanning, medregnet Sør-Troms kommunene (unntatt 
Gratangen), er beregnet til kr. 69 pr. innbygger (Tromsø kommunes tall som ble 
presentert på 110-møtet 2. februar 2017). Her ble ikke utgifter til flytte- og 
etableringskostnader eller husleie ved flytting til nytt politihus presentert. Det er således 
grunn til å tro at utgiftene pr. innbygger i Troms vil øke ytterligere. 
 
Sammenligning av årlige kostnader  
 
 Nordland (Bodø), 

inkl. anslått 
prisstigning 

Troms (Tromsø) 
dagens ordning 

Troms (Tromsø) i 
henhold til DSB sine 
krav 

    
Pris/innbygger 47,5  69 kr 89 kr 
Innbyggertall Sør-
Troms 

36514 35377 (minus 
Gratangen) 

35377 (minus 
Gratangen) 

Totale kostnader 1.734415 2.441.013 3.148553 
Differanse  706.598 1.414.138 
 
Det presiseres nok en gang at i denne beregningen er ikke eventuelle flytte- og 
husleiekostnader medberegnet. 
 
Konklusjon/anbefaling 
 
Kommunene i Sør-Troms ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Bodø 110- sentral. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet anmodes om å revurdere ovennevnte vedtak fra 
DSB, og etablere en 110- struktur i Nord- Norge som ligger innenfor Stortingets intensjon 
i Prop. 61 LS 2014-2015, kap. 12.4.3, med et minste anbefalt befolkningsgrunnlag på 
400.000.   
 
 
Med hilsen 
      
 
Dag Sigurd Brustind       Sturla Bangstad 
Leder         Daglig leder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kvæfjord kommune Bygdevegen 26 9475 Borkenes 
 
 

 



 

Besøksadresse: 
Asbjørn Selsbanesgt. 9 
Harstad 
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad 

Telefon: 
77 02 60 08 
Mobil: 
47 71 10 40 

E-post: 
post@strr.no 
sturla.bangstad@strr.no 
 

Hjemmeside:   
www.strr.no 

     

 
 

 
  
 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Rambergveien 9 3115 TØNSBERG  

 
   
 
 
 
 
NØDMELDETJENESTEN/NYE 110- SENTRALER 
 
Sør-Troms regionråd viser til brev fra DSB av 27. juni d.å., hvor det bes om en klargjøring 
av hvilket vedtak Regionrådet har klaget over. 
 
Sør-Troms regionråd presiserer derfor at klagen gjelder DSBs vedtak om nye 110-regioner 
og samlokalisering av nødmeldetjenesten 15.03.16. 
 
 
 
Med hilsen 
 
        
 
Dag Sigurd Brustind       Sturla Bangstad 
Leder         Daglig leder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 

Deres ref.: 
 

Deres dato: 
 

Saksbehandler: 
STURLA BANGSTAD 

Telefon:770 26008 Vår dato: 
16.08.2017 

Vår ref.      2017/2837 / 
X20 



Fra: Solstad, Øystein oystein.solstad@tromso.kommune.no
Emne: SV: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
Dato: 4. mars 2018 kl. 11:22

Til: Per Gunnar Pedersen per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no
Kopi: Sivertsen, Per Ole per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no Ove Frantzen ove.frantzen@harstad.kommune.no

Joakim.Jarnaes@saltenbrann.no

Hei Per Gunnar.
 
Tromsø brann- og redning er av den oppfatning at deres holdning til gjennomføringen
og tidspunktet for en overføring er helt uakseptabelt.  
Normalt reguleres våre budsjetter minst 2 ggr pr.år og da synes det helt urimelig at
dette skal være en større utfordring for dere.
 
Vedtaket om nye 110-regioner har lenge vært kjent, jfr. brev fra DSB datert 15.3.2016,
og da synes det svært uheldig at en overføring enda en gang skal utsettes.
Etter avtale med Sør-Troms kommunene, jfr. e-post fra brannsjefen i Harstad datert
24.januar i år, er det enighet om en overføring innen 1.juli 2018.
 
Tromsø brann- og redning vil forholde seg til denne dato og planlegger med tanke på
en overføring innen 1.juli i år. TBR har i lang tid forberedt en slik overføring og det
meste er på plass.
Saken er tatt opp med den administrative ledelsen på Rådhuset og de kan heller ikke
se at det skal være noen hinder for en slik framdriftsplan.
Det er også svært vesentlig for oss at en overføringen kan skje så raskt som mulig da
Sør-Troms kommunene nå også ligger under det nye politidistriktet og samhandlingen
med politiets operasjonssentral.
En snarlig samordning og tilpassing er svært vesentlig å få til så raskt som mulig.  
 
Tromsø brann- og redning håper på forståelse for vårt ønske om å oppfylle statlige
vedtak og politiske føringer i forhold til helheten i vårt nye politidistrikt og brann region.
 
 
Om ønskelig vil Tromsø brann- og redning presisere vårt syn i et offentlig brev.
 
 
 
Med vennlig hilsen

Øystein Solstad
Brann- og redningssjef
Brann og redning

Tlf: 91365681 | 77790701
oystein.solstad@tromso.kommune.no

 

Fra: Per Gunnar Pedersen [mailto:per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no] 
Sendt: 21. februar 2018 12:03
Til: Joakim Jarnæs < >; Sivertsen, Per Ole <per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no>
Kopi: Ove Frantzen <ove.frantzen@harstad.kommune.no>; Kristen Finmark
<Kristen.Finmark@bardu.kommune.no>; Solstad, Øystein
<oystein.solstad@tromso.kommune.no>; Edvar Dahl <edvar.dahl@ofoten-brann.no>;
Frode Thomassen <frode.thomassen@rana.kommune.no>; Tom Ragnar Pedersen
<Tom.Ragnar.Pedersen@rost.kommune.no>; Asbjørn Skovro
<asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no>; Ragnhild Sæbø



<asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no>; Ragnhild Sæbø
<ragnhild.saeboe@vestvagoy.kommune.no>; Atle Henriksen
<Atle.Henriksen@luroy.kommune.no>; Nils Ivar Sund <nils-
ivar.sund@somna.kommune.no>; Stein Andreassen
<stein.andreassen@andoy.kommune.no>; Einar Botnmark
<einar.botnmark@boe.kommune.no>; Frits Hansen
<frits.hanssen@boe.kommune.no>; Kjetil Hansen <kh@rodoy.kommune.no>; Jan
Erik Pedersen <jan.erik.pedersen@donna.kommune.no>; Tor-Åge Holand <tor-
age.holand@vefsn.kommune.no>; Ken-Ivan Reinholdtsen
<kenivan.reinholdtsen@oksnes.kommune.no>; Ståle Rasmussen
<stale.rasmussen@sortland.kommune.no>; Svein Christiansen
<svein.christiansen@vagan.kommune.no>; Ole Salomonsen
<ole.salomonsen@alstahaug.kommune.no>; Nils Johan Nilsen
<nils.johan.nilsen@alstahaug.kommune.no>; Øyvind Skjørholm
<oyvind.stenso.skjorholm@hadsel.kommune.no>; Arnt Livelten <arnt.livelten@ofoten-
brann.no>; Geir Johann Hanssen <geir.j.hanssen@bronnoy.kommune.no>; Arnt
Isaksen <arnt.isaksen@heroy-no.kommune.no>; Mads Tollefsen
<mads.tollefsen@tjeldsund.kommune.no>; Ronny A. Hagen Langfjord
<ronny.langfjord@saltenbrann.no>; Kent Andreassen
<kent.andreassen@hemnes.kommune.no>; Andreas Simonsen
<andreas.simonsen@lavangen.kommune.no>
Emne: SV: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
 
Hei alle sammen!
 
Som øverste ansvarlig for 110-tjenesten for Nordland vil jeg bare understreke
selskapets holdning slik Joakim gjør i vedlagt mail.
 
Synspunkter rundt dette rettes til meg og jeg vil gjerne ha det i form av skriftlige brev
som jeg igjen gjør mitt styret og mine eiere oppmerksomme på dersom det er slik at
vår holdning framstår uakseptabel.
 
Denne problemstillingen handler først og fremst om å gjennomføre et forsvarlig bytte
av forvaltningsansvar på en slik måte at det finnes økonomisk inndekning for forholdet
for berørte kommuner. Jeg representerer 10 av disse kommune. Økonomisk tilpasning
blir gjort i den forestående budsjettplanprosessen. Det er det viktige at alle parter som
jobber i denne saken har god forståelse for dette spørsmålet.
 
For øvrig kan jeg forsikre samtlige om at selskapet vil gjøre alt som står i vår makt for
å ta ansvar i overgangsfasen til beste for alle parter.
 
Som sagt – innsigelser mottas i brevs form underskrevet av etatsledere.
 
____________________________________________________________
Vennlig hilsen
Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Salten Brann IKS | Olav V gate | N-8070 Bodø
Tlf direkte +47 75 55 74 20 | Mobil +47 91 69 09 82 | Fax +47 75 52 38 42
www.saltenbranniks.no
www.facebook.com/saltenbrann
 

http://www.saltenbranniks.no/
http://www.facebook.com/saltenbrann


 
Fra: Joakim Jarnæs 
Sendt: 21. februar 2018 11.12
Til: Per Ole Sivertsen <per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no>
Kopi: Ove Frantzen <ove.frantzen@harstad.kommune.no>; Kristen Finmark
<Kristen.Finmark@bardu.kommune.no>; Solstad, Øystein
<oystein.solstad@tromso.kommune.no>; Edvar Dahl <edvar.dahl@ofoten-brann.no>;
Frode Thomassen <frode.thomassen@rana.kommune.no>; Tom Ragnar Pedersen
<Tom.Ragnar.Pedersen@rost.kommune.no>; Asbjørn Skovro
<asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no>; Ragnhild Sæbø
<ragnhild.saeboe@vestvagoy.kommune.no>; Atle Henriksen
<Atle.Henriksen@luroy.kommune.no>; Nils Ivar Sund <nils-
ivar.sund@somna.kommune.no>; Stein Andreassen
<stein.andreassen@andoy.kommune.no>; Einar Botnmark
<einar.botnmark@boe.kommune.no>; Frits Hansen
<frits.hanssen@boe.kommune.no>; Kjetil Hansen <kh@rodoy.kommune.no>; Jan
Erik Pedersen <jan.erik.pedersen@donna.kommune.no>; Tor-Åge Holand <tor-
age.holand@vefsn.kommune.no>; Ken-Ivan Reinholdtsen
<kenivan.reinholdtsen@oksnes.kommune.no>; Ståle Rasmussen
<stale.rasmussen@sortland.kommune.no>; Svein Christiansen
<svein.christiansen@vagan.kommune.no>; Ole Salomonsen
<ole.salomonsen@alstahaug.kommune.no>; Nils Johan Nilsen
<nils.johan.nilsen@alstahaug.kommune.no>; Øyvind Skjørholm
<oyvind.stenso.skjorholm@hadsel.kommune.no>; Arnt Livelten <arnt.livelten@ofoten-
brann.no>; Geir Johann Hanssen <geir.j.hanssen@bronnoy.kommune.no>; Arnt
Isaksen <arnt.isaksen@heroy-no.kommune.no>; Mads Tollefsen
<mads.tollefsen@tjeldsund.kommune.no>; Per Gunnar Pedersen
<per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no>; Ronny A. Hagen Langfjord
<ronny.langfjord@saltenbrann.no>; Kent Andreassen
<kent.andreassen@hemnes.kommune.no>; Andreas Simonsen
<andreas.simonsen@lavangen.kommune.no>
Emne: Re: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
 
Hei Per Ole
 
Vi forstår at Tromsø Brann og redning er utålmodig å overta ansvaret for 6 kommunene i
Sør-Troms etter endelig vedtak av Justis- og beredskapsdepartementet i klagesak om
tilknytning til Troms 110-sentral. 
 
Det som er viktig at dere forstår er at det er nå 50 kommuner som blir berørt av dette,
midt i et regnskapsår. Selv om dere velger å holde samme prisen som vi har per
innbygger for de 6 kommunene i Sør-Troms ut 2018, så vil fortsatt de resterende 44
kommunene i vår region måtte betale langt over det de har i sine budsjetter for 2018. Vi
snakker om en økning på 1,8 millioner for hele 2018 for disse 44 kommunene (en
oppgang fra 50,80 per innbygger til 58,25 per innbygger per år).
 
Avgjørelsen fra Justis- og beredskapsdepartementet kom lenge etter at budsjettene for
kommunene for 2018 var ferdige, så det er mer naturlig å være godt forberedt for en
overgang den 01.01.2019. 
 

Med vennlig hilsen/Best regards
 

mailto:per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no
mailto:ove.frantzen@harstad.kommune.no
mailto:Kristen.Finmark@bardu.kommune.no
mailto:oystein.solstad@tromso.kommune.no
mailto:edvar.dahl@ofoten-brann.no
mailto:frode.thomassen@rana.kommune.no
mailto:Tom.Ragnar.Pedersen@rost.kommune.no
mailto:asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no
mailto:ragnhild.saeboe@vestvagoy.kommune.no
mailto:Atle.Henriksen@luroy.kommune.no
mailto:nils-ivar.sund@somna.kommune.no
mailto:stein.andreassen@andoy.kommune.no
mailto:einar.botnmark@boe.kommune.no
mailto:frits.hanssen@boe.kommune.no
mailto:kh@rodoy.kommune.no
mailto:jan.erik.pedersen@donna.kommune.no
mailto:tor-age.holand@vefsn.kommune.no
mailto:kenivan.reinholdtsen@oksnes.kommune.no
mailto:stale.rasmussen@sortland.kommune.no
mailto:svein.christiansen@vagan.kommune.no
mailto:ole.salomonsen@alstahaug.kommune.no
mailto:nils.johan.nilsen@alstahaug.kommune.no
mailto:oyvind.stenso.skjorholm@hadsel.kommune.no
mailto:arnt.livelten@ofoten-brann.no
mailto:geir.j.hanssen@bronnoy.kommune.no
mailto:arnt.isaksen@heroy-no.kommune.no
mailto:mads.tollefsen@tjeldsund.kommune.no
mailto:per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no
mailto:ronny.langfjord@saltenbrann.no
mailto:kent.andreassen@hemnes.kommune.no
mailto:andreas.simonsen@lavangen.kommune.no


 
 

Joakim Jarnæs
Leder 110-sentralen i Bodø
Salten Brann IKS
Olav V gate  200
8070 Bodø
Telefon:  +47 91 38 80 06
 
 
21. feb. 2018 kl. 08:50 skrev Sivertsen, Per Ole
<per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no>:
 
Har sendt ut vår avtale vi har med kommunene til de nye i Sør-Troms for signering.
 
Det er viktig for dere å være obs slik at ikke noen blir sittende med doble avtale i
perioder.
 
Når må dere ha nytt infoskriv hvor datoen rettes opp slik at dere kan sende dette ut
samtidig med det dere har tenkt å sende ut til deres ABA-kunder?
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Per Ole Sivertsen
Leder 110-sentralen og IT-ansvarlig
Brann og redning
Tlf: 91373112 | 77790712
per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no
<logo_ny.gif> 

Fra: Sivertsen, Per Ole 
Sendt: tirsdag 20. februar 2018 22:56
Til: Joakim Jarnes <Joakim.Jarnes@saltenbrann.no>
Emne: Fwd: VS: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
Viktighet: Høy
 
 
Se under. Brannsjefen våre fikk epost om dette 24.januar
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.
 

Med vennlig hilsen
Per Ole Sivertsen
Leder 110-sentralen og IT-ansvarlig
Brann og redning
Tlf: 91373112 | 77790712
per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no
<image001.gif> 
-------- Opprinnelig melding --------
Fra: "Solstad, Øystein" <oystein.solstad@tromso.kommune.no>
Dato: 24.01.2018 12:49 (GMT+01:00)
Til: "Sivertsen, Per Ole" <per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no>
Emne: VS: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
 
Sett i gang.
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Med vennlig hilsen
Øystein Solstad
Brann- og redningssjef
Brann og redning
Tlf: 91365681 | 77790701
oystein.solstad@tromso.kommune.no
 

Fra: Ove Martin Frantzen [mailto:Ove.Frantzen@harstad.kommune.no] 
Sendt: 24. januar 2018 12:48
Til: Per Gunnar Pedersen (per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no)
<per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no>; Solstad, Øystein
<oystein.solstad@tromso.kommune.no>
Kopi: Hugo Thode Hansen <Hugo.Hansen@harstad.kommune.no>; Bjørn
Samuelsen
<bjorn.samuelsen@harstad.kommune.no>; kristen.finmark@bardu.kommune.no; Jan
Egil Strand (JanEgil.Strand@skanland.kommune.no)
<JanEgil.Strand@skanland.kommune.no>; Trond Hanssen
(Trond.Hanssen@ibestad.kommune.no)
<Trond.Hanssen@ibestad.kommune.no>; kristin.myreng.grimstad@kvafjord.kommun
e.no; Hans.Madsen@dsb.no; Sturla Bangstad <sturla@strr.no>
Emne: VS: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
 
 
Sør- Troms regionråd der de anser 110- saken som avsluttet fra deres side (se mail
under). Dette medfører at tvangsoverføringen av Sør- Tromskommunene fra Nordland
110- sentral til  Troms 110- sentral kan gjennomføres. Dette er sterkt beklagelig, men
akkurat nå er det nok  ikke noen vei utenom.  Arbeidet med å få en forsvarlig 110-
struktur i nord, tilpasset resursbruk og folketall, vil imidlertid ikke stoppe opp, og saken
bør absolutt være et tema i prosessen med den framtidige sammenslåingen av Troms
og Finnmark.
 
Nordland 110- sentral leverer sine tjenester til kommunene på en utmerket måte, og vi
vil ha klare forventninger til at 110- sentralen i Tromsø innfrir.
 
Jeg ber om at 110- sentralene i Nordland og Troms setter seg i forbindelse med
hverandre for å legge enn plan for overføringingen, og at Tromsø brann- og redning
sender ut oppdaterte avtaler der prisen garanteres ut året.  Ettersom  kommunene får
en nær dobling av 110- utgiftene sine er det meget sannsynlig at budsjettavviket må
behandles politisk i kommunene ved slutten av første tertial, og en praktisk dato for en
evt.  overføring vil følgelig være 1. juli 2018.
 
 
 
Hilsen
 
Ove M. Frantzen
Brannsjef
Brann- og redningstjenesten| Harstad| Kvæfjord|Ibestad|Skånland
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Tlf: 77 02 60 00 | 77 02 67 20
ove.frantzen@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no
 
Følg oss i sosiale medier:
www.facebook.com/harstadbrannogredning
www.facebook.com/harstadkommune
www.twitter.com/harstadkommune
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Fra: Sturla Bangstad 
Sendt: 24. januar 2018 11:56
Til: Bernhardt Halvorsen; Dag Sigurd Brustind; Eva Ottesen
(eva.ottesen@gratangen.kommune.no); Helene Berg Nilsen; Liv Kristin Johnsen; Marianne K
Bremnes; Sigrun Wiggen Prestbakmo; Torbjørn Larsen; Bjørn Tore Sørensen
(bjorn.tore.sorensen@skanland.kommune.no); Erling Hanssen; Frode Skuggedal; Hugo Thode
Hansen; Merete Hessen; Merete Hessen - Kvæfjord kommune (Merete.hessen@gmail.com); Monika
Amundsen; Ole Kristian Severinsen (ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no); Roe Jenset
Kopi: Ove Martin Frantzen
Emne: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
 
FYI
JD har vedtatt at våre kommuner, unntatt Gratangen, skal tilhøre Troms 110-sentral.
Vedtaket kan ikke påklages.
Saken er dermed avsluttet fra regionrådets side.
 
Med hilsen
 
Sturla Bangstad
Daglig leder for Sør-Troms regionråd
Mobil: 47711040
 
 
www.strr.no
 
 
All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli
offentliggjort.
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22 24 90 90 
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Saksbehandler 
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9479 HARSTAD 

 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 16/6316 - TAN 21.12.2017 

 

Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral  

 

1. Innledning 

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt klage datert 13. september 2017 fra 

Sør-Troms regionråd (heretter omtalt som «regionrådet»).  

 

Regionrådet har klaget på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt 

vedtak datert 4. september 2017. I vedtaket avviste DSB en klage datert 2. mai 2017 fra 

regionrådet. Begrunnelsen for avvisningen var at klagen var for sent fremsatt. Den 

opprinnelige klagen gjelder et vedtak fattet av DSB 15. mars 2016, om nye 110-regioner. 

 

Departementets konklusjon i saken fremgår under punkt 6 nedenfor. 

 

2. Sakshistorikken 

15. mars 2016 vedtok DSB nye 110-regioner med hjemmel i brann- og 

eksplosjonsvernloven § 16. De syv kommunene i regionrådet ble overflyttet fra  

Nordland 110-region til Troms 110-region. Bakgrunnen for flyttingen var harmonisering 

mellom politidistriktene og 110-regionene.  

 

2. mai 2017 klaget regionrådet på DSBs vedtak om nye 110-regioner. I vedtak av 4. 

september 2017 avviste DSB klagen fra regionrådet. Klagen ble avvist under henvisning 

til forvaltningsloven § 31 tredje ledd: «Klagen kan ikke tas under behandling som 

klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet».  

 



2/4 

13. september 2017 klaget regionrådet på DSBs vedtak om å avvise klagen. Den 31. 

oktober 2017 oversendte DSB regionrådets klage til departementet. Regionrådet sendte 

2. november 2017 et brev til departementet, hvor regionrådet utdypet sitt syn på saken 

(se punkt 3 nedenfor). 

 

3. Klagen fra regionrådet 

I klagen datert 13. september 2017 skriver regionrådet at DSBs avvisning av klagen 

oppfattes som rent formalistisk, og at DSB ikke svarer på regionrådets anførsler.  

 

Regionrådet anfører at det på vedtakstidspunktet (15. mars 2016) ikke var klart hvilke 

økonomiske konsekvenser den nye 110-tilknytningen ville få. Regionrådet skriver at 

DSB først i et møte 20. juni 2016 antydet at 110-sentralen i Tromsø måtte gå over til 

døgnkontinuerlig bemanning med to operatører. Regionrådet skriver at denne delen av 

saken ikke ble fullt opplyst før i februar 2017.    

 

Regionrådet skriver at tilknytningen til Nordland 110-sentral koster kroner 47,50 per 

innbygger, og at tilknytningen til Troms 110-sentral vil koste kroner 79 per innbygger.  

Dette gir en samlet årlig differanse på kroner 1 060 368 for de syv kommunene i Sør-

Troms.  

 

Regionrådet viser til Stortingets føringer om 110-sentralene, og mener DSBs vedtak 

ikke er i tråd med disse føringene. Regionrådet viser til Prop. 61 LS 2014-2015, pkt. 

12.4.3, hvor det er vist til brannstudien fra 2013: 

 

«I brannstudien er det anbefalt at 110-sentralene skal dekke et større geografisk 

område og flere innbyggere enn de gjør i dag, og at 400 000 som 

befolkningsgrunnlag bør være et minimum. Enkelte 110-sentraler vil således 

kunne bli så store at de vil dekke et større geografisk område enn bare ett 

politidistrikt». 

 

For å oppfylle anbefalingen knyttet til 400 000 innbyggere, ber regionrådet Justis- og 

beredskapsdepartementet vurdere en sammenslåing av 110-sentralene i Nordland, 

Troms og Finnmark. 

 

I sitt brev datert 2. november 2017 understreker regionrådet at deres klage dreier seg 

om «vesentlig endrede forutsetninger som har blitt avdekket etter at klagefristen på nye 

110-regioner ble vedtatt 15. mars 2016». Regionrådet ber om at deres argumenter blir 

grundig vurdert og tatt til følge. 

 

4. DSBs anførsler 

I DSBs vedtak av 4. september 2017 ble regionrådets klage av 2. mai 2017 avvist. DSB 

skriver i vedtaket følgende:  
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«Kommunene ble i vedtaksbrevet av 15.03.16 gjort oppmerksom på muligheten til 

å klage etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41, og på at klagefristen var tre 

uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket var kommet frem til 

vedkommende part jf. fvl. §§ 29 og 32, 1. ledd bokstav a). Klagefristen for vedtaket 

er oversittet. 

 

Reglene om behandling av klage når klagefristen er oversittet følger av fvl. § 31. I 

henhold til bestemmelsens tredje ledd kan ikke klagen tas under behandling 

"dersom det er gått mer enn ett år siden vedtak ble truffet". Det er gått mer enn 

ett år siden DSB fastsatte nye 110-regioner i vedtak av 15.03.16. DSB kan følgelig 

ikke ta klagen under behandling.» 

 

I sitt oversendelsesbrev av 31. oktober 2017 fastholder DSB sin vurdering. 

 

5. Departementets vurderinger 

Departementet har tatt stilling til regionrådets klage av 13. september 2017. Klagen 

gjelder DSBs avvisningsvedtak av 4. september 2017.  

 

Dersom regionrådet gis medhold i klagen av 13. september 2017, blir konsekvensen at 

DSB skal realitetsbehandle regionrådets opprinnelige klage datert 2. mai 2017. 

 

Avvisningsspørsmålet reguleres av forvaltningsloven §§ 31 og 33. 

 

Forvaltningsloven § 33 andre ledd andre punktum har følgende ordlyd: 

 

«Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen 

avvise saken, jfr. dog § 31.» 

 

Forvaltningsloven § 31 tredje ledd har følgende ordlyd:  

 

«Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn 

ett år siden vedtaket ble truffet.» 

 

Regionrådets klage av 2. mai 2017 ble fremsatt mer enn ett år etter at DSB fattet sitt 

opprinnelige vedtak 15. mars 2016. De faktiske forholdene omkring dette er ikke 

bestridt av regionrådet. 

 

Regionrådet har imidlertid anført at klagen likevel må tas under behandling, fordi 

forutsetningene i saken har endret seg vesentlig siden vedtaket ble fattet. Regionrådet 

anfører at de ikke ble kjent med de økonomiske konsekvensene av vedtaket før det 

hadde gått mer enn et år. 
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Departementet legger til grunn regionrådets redegjørelse av de faktiske forholdene, og 

at regionrådet ikke hadde oversikt over de økonomiske konsekvensene på 

vedtakstidspunktet. 

 

Departementet har likevel kommet til samme konklusjon som DSB i 

avvisningsspørsmålet. Ettårsfristen i forvaltningsloven § 31 tredje ledd er absolutt. Det 

betyr at departementet ikke har adgang til å behandle klagen som en klagesak, uansett 

hvilke forhold som har inntrådt etter vedtaket. Departementet viser her blant annet til 

Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett 10. utgave side 297 og til Borgarting lagmannsretts 

kjennelse LB-2011-83707. 

 

Ettersom vilkårene for å behandle klagen ikke er til stede jf. forvaltningsloven § 31 

tredje ledd, må klagen avvises jf. § 33 andre ledd andre punktum. DSBs vedtak om å 

avvise klagen er derfor riktig.  

 

6. Konklusjon  

Klager gis ikke medhold.  

 

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd 

første punktum. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Janne Karlsen 

avdelingsdirektør 

 

Trygve Angen 

seniorrådgiver 
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