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ORIENTERING FRA DSB – NYTT OPPDRAGSHÅNDTERINGSSYSTEM FOR 110 

SENTRALENE I NORGE 

 

Bakgrunn for orienteringen 

Det vises til styrets og eiernes behandling vedrørende saken om nytt oppdrags-

håndteringssystem for 110-sentralene i Norge, ref styresak 45/18 og rep.skap sak 25/18. Det 

vises også til vedlegg som følger denne saken: 

- Vedlegg 1 Notat fra DSB – behov for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene 

i Norge 

- Vedlegg 2 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling – vedtak i repskapet i 

nov 2018 

- Vedlegg 3 DSB sin Presentasjon i møte med 110 Møre og Romsdal 2 mai 2019 

På anmodning fra DSB er det ønskelig at DSB får treffe styret for Salten Brann IKS for å 

orientere om den kommende prosessen som omhandler anskaffelse av nytt oppdrags-

håndteringssystem for 110-sentralene i Norge. DSB har normalt sett brukt mellom 2- 3 timer i 

tilsvarende møter, men har fått inntil 90 minutter i styremøtet til selskapet den 6. juni 2019. 

Følgende agenda legges til grunn for DSB sin gjennomgang: 

- Målsettingen med møtet 

- DSB sine roller og oppgaver 

- Tidslinjen for Nødnett 

- Behovet for nytt oppdragshåndteringsverktøy 

- Eierskap oppdragshåndteringsverktøyet 

- DSB ønsker å samarbeide om et prosjekt 

- Planlegging og gjennomføring av et felles prosjekt i faser 

- Felles oppstartsmøte 

DSB tar gjerne spørsmål og diskusjonspunkter underveis og på slutten av gjennomgangen.   
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Saken som sådan 

Da styrets medlemmer er relativt ferske hva gjelder historikken til denne saken så anbefaler 

selskapet styret om å sette seg godt inn i vedleggene som følger saken. Det er vår oppfatning 

at mye av det som skal presenteres vil ende opp med at Salten Brann IKS skal respondere med 

en klar holdning – altså – DSB ønsker avklaringer med kommunene som har ansvaret for 

driften av 110-sentralene i Norge. 

Kort oppsummert kan en si at det kommunale dilemma dreier seg om sentrale spørsmål som 

eierskap og finansiering av et framtidig oppdragshåndteringssystem. Utfordringene handler 

altså om finansiering av et anskaffelsesprosjekt med tanke på programvare med drifts-

oppfølging, definisjon av hvem som skal være juridiske forretningspartnere samt ansvar, 

eierskap og styring av et nasjonalt beredskapsprosjekt. I tillegg handler det om å bygge 

Norges framtidige og digitale beredskap med tanke på fortsatt felles standardisering og 

fortsatt sammenknytning av nødetatene i et framtidig verktøy som gir nasjonal beredskap et 

løft. Et løft som bør ha en sterk nasjonal styring til beste for samvirket etatene imellom. 

Selskapet har som ledd i disse forberedelsene tatt kontakt med DSB og forsøkt å forsikre seg 

om at DSB sentralt forstår det kommunale dilemma på samme måte som selskapet forstår det 

og at avdelingene i Oslo, gamle DNK som faktisk styrer prosjektet, også har sine perspektiver 

godt forankret i toppledelsen i DSB. Selskapet har ment at DSB sentralt bør sjekke ut i 

hvilken grad forankringen faktisk er på plass da denne avdelingen har mange nye ansikter 

med liten kommunal erfaring. Det som er klart er at stortinget, så langt, ikke har bevilget 

penger til DSB for denne anskaffelsen. Slik jeg leser signalene som kommer i ulike kanaler så 

ønsker DSB å flytte denne usikkerheten over på kommunene. DSB gjør allikevel opp-

merksom på at statssekretæren for sikkerhets- og beredskapsministeren har uttalt at et nytt 

oppdragshåndteringsverktøy må på plass hva nå det enn betyr i praksis. Selskapet vurderer det 

slik at eierne ikke ønsker å påta seg statlig finansiell risiko som følge av manglende 

bevilgninger fra stortinget. Til det er den kommunale økonomien alt for hardt presset. DSB 

har ingen konkrete kalkyler på hva et nytt oppdragshåndteringssystem vil komme til å koste 

totalt sett. 

Dagens oppdragshåndteringssystem vil bare bli støttet av leverandøren ut år 2020. Deretter vil 

driftsstøtten ikke bli gitt. Det betyr at tiden er knapp og praktiske løsninger må på plass med 

det aller første. Samtidig er det åpenbart at finansieringen av et slikt verktøy ikke er på plass. 

Basert på faglige vurderinger så har selskapet trukket fram 5 grunnleggende hovedpunkter 

som bør være Salten Brann IKS sin holdning overfor DSB: 

1. Anskaffelsesprosjektet og oppdragshåndteringssystemet må styres, eies og driftes av 

DSB 

2. DSB bør være juridisk avtalepart med en framtidig systemleverandør 
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3. 110-kommunene stiller sine ressurser til disposisjon i prosjektet 

4. DSB og 110-kommunene inngår en intensjonsavtale om samarbeid som grunnlag for 

prosjektoppstarten som skal forankres og godkjennes politisk. 

5. Anskaffelsesprosjektet og oppdragshåndteringssystemet må finansieres av staten/DSB, 

men kommunene, gjennom abonnementsløsning, betaler kostnadene for anskaffelsen 

og løpende drift etter en forutsigbar modell. 

Selskapet ønsker å presentere disse punktene i nasjonalt brannfaglig råd med mål om å få 

rådet til å stille seg bak denne holdningen. Selskapet har ytret ønsker om at DSB sentralt 

stiller på dette møtet som avholdes den 13 – 14 juni 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar DSB sin presentasjon til orientering. 

2. Styret tar selskapets redegjørelse til orientering. 

3. Styret mener at eierskap og finansiering skal være et statlig ansvar. 

4. Styret ber selskapet utforme formelt svar til DSB. 

5. Selskapet må søke å arbeide med nasjonal påvirkning sammen med de andre eierne av 

110-sentralene. 

 

 

Bodø 30. mai 2019 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


