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 Målsettingen med møte

 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



Mål for møtet

DSB ønsker å

 Informere om beslutninger og prosessen knyttet til nytt 

oppdragshåndteringsverktøy.

 Enes om hvordan vi sammen kan ivareta kommunale og 

statlige krav til fremtidig oppdragshåndteringsverktøy

 Etablere et prosjekt for å nå målet om nytt 

oppdragshåndteringsverktøy til innen utgangen av 2020



DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap)

 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for 

samfunnssikkerhet og beredskap

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, 

Nød- og beredskapskommunikasjon

 Sivilforsvaret

 Internasjonalt kontaktpunkt

 Etatsstyring av Fylkesmannen på 

samfunnssikkerhetsområdet

 Styrer Det Lokale El-tilsynet

 Ca. 750 ansatte 

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: DSB



DSBs roller

DSB er et forvaltningsorgan direkte underlagt Justisdepartementet

og utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som

 Fagorgan

 Regelverksforvalter 

 Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet

 Tilsynsorgan



DSBs to ulike roller i forhold

til brannetaten:

 Myndighet

– Brannmyndighet og premissgiver

 Brukerfinansiert tjenesteleverandør og 
iverksetter

– Nødnettjenesteleveranser

– Forvaltnings- og driftstjenester for
brukerutstyr for Brann

BRANNFAGLIG MYNDIGHET

Lov og forskrift
Pålegg og tilsyn

Infrastruktur & 
Tjenester

NØDNETT GJENNOMFØRING, 
DRIFT OG FORVALTNING



DSB ivaretar ulike funksjoner

1. DSB er brannfaglig myndighet og håndhever lov og 
forskrift. 

2. DSB eier, drifter og forvalter Nødnett.

3. DSB eier, drifter og forvalter Nødnett brukerutstyr for 
Brann som var en del av nødnettanskaffelsen.

4. DSB ivaretar fellesfunksjonen for nødetatenes utstyr 
knyttet til Nødnett.

5. DSB har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten





2020

Tidslinje
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DSB forhandler frem 

forlenget supportavtale for 

kontrollrom: Vision (til 2020) 

og ICCS (til 2023) 

Dagens supportavtale med 

Capita for Vision går ut

Dagens supportavtale med 

Frequentis for ICCS går ut 

(kan forlenges)

2023

Nødnett er landsdekkende. Alle landets 

110-sentraler har fått tilgang gjennom 

radioterminaler og kontrollrom innkjøpt 

av staten (som en del av 

Nødnettanskaffelsen).

110-sentralen Østfold/Follo 

tar i bruk Nødnett og Vision

som første sentral i landet. 

S
to

rt
in

g
s
v
e

d
ta

k

110-sentralen i Bodø tar i 

bruk Vision som siste sentral

Visions antatte levetid



Behov for nytt oppdragshåndterings-

verktøy i 110-sentralen i løpet av 2020

 Alle landets 110-sentraler trenger et 
oppdragshåndteringsverktøy for å 
håndtere nødmeldinger

 Staten gir i dag 110-sentralen tilgang til 
verktøyet «Vision»

 «Vision» har nådd sin tekniske levealder 
og må byttes ut

 Det nye verktøyet må ivareta behovet 
for samhandling mellom nødetatene og 
innad i brannetaten – og ivareta det 
sikkerhetsnivået som Nødnett krever



Hvem eier oppdragshåndteringsverktøyet

– nå og i fremtiden?

 Vision var en del av Nødnettanskaffelsen. DSB eier derfor Vision

 I henhold til stortingsproposisjon 100 S (2010–2011) og Innst. 371 S (2010-
2011) skal nytt oppdragshåndteringsverktøy brukerfinansieres

– Stortinget besluttet at staten skulle dekke hele investeringen i 
kommunikasjonssystemet/ radionettet (Nødnettet)

– Stortinget besluttet, og Staten finansierte, førstegangsinvesteringen i brukerutstyr 

– Samtidig ble det besluttet at brukerne selv skulle dekke drift av infrastrukturen og 
drift av, og reinvesteringer i, eget brukerutstyr. Dette ligger fortsatt til grunn. 

 110-tjenesten er et kommunalt ansvar, 110-sentralen trenger et nytt verktøy og 
DSB anser at eierskapet til verktøyet som erstatter Vision blir kommunalt



«Ressursene MÅ finne hverandre»
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DSB ønsker felles oppdragshåndteringsverktøy 

for alle landets 110 sentraler

 DSB er opptatt av å 

– Opprettholde samvirkegevinstene som nødnettinnføringen har gitt

– Ivareta samhandling innad i Brann- og redningsetaten

– Understøtte samhandling på tvers av organisasjoner, kommune-, fylkes- og landegrenser

– Utvikle nødmeldingstjenesten på en måte som fremmer samvirke mellom nødetatene 
(også teknologisk)

– Bevare et enhetlig system for å muliggjøre felles løsninger, forvaltning, drift og opplæring

 DSB kan ikke tillate at fagsystemer hos nødetatene kobles til Nødnett uten å være sikre 
og stabile 

 Alle landets 110 ledere har gitt DSB klare signaler på at vi trenger et likt  
oppdragshåndteringsverktøy for hele landet.



Følger vi med på hvordan nødmeldetjenesten 

utvikles fremover?



Vi har profesjonell nødmeldetjeneste!



DSB ønsker å samarbeide om ett prosjekt

 110-sentralen anskaffer nytt fagsystem, finansiert over 

kommunale budsjetter hvor eierskap og styring blir 

kommunalt

 DSB koordinerer og bidrar faglig i prosjektet

 Et 110-faglig råd tilknyttes prosjektet

 Representanter fra DSB, 110 sitt eiermiljø og KS/KS Bedrift 

i styringsgruppen



Planlegge

Spesifisere

Fremforhandle 
rammeavtale 
og detaljere 
løsning

110-sentralen 
gjør avrop og 
eier kontrakten

Lokal tilpasning 
og utrulling

1-2 mnd?

4-6 mnd??

Planlegging og gjennomføring av et 

felles prosjekt i faser

1-2 mnd?

• Eierskap og styringsgruppe  etablert

• Mandat, budsjett, ressurser

• Utarbeide relevant planverk

• Etablere kravspesifikasjon, dok til RFQ

• Beslutte oppstart

• Nytt system tas i bruk

• Vision avvikles



Felles spesifisering – lokalt avrop

110-sentralen gjør avrop og har ansvaret videre

Felles

avklaringer, 

spesifisering 

og

fremforhandle 

rammeavtale

DSB og 110



Alternativt: 14 ulike anskaffelser?

Lokalt prosjekt

DSB bidrar som myndighet og kravstiller 



Neste steg: Felles møte

DSB inviterer til

felles oppstartsmøte med 

representanter for alle interessenter i 

juni 2019



Målsettingen med møte

DSB ønsker å

 Informere om beslutninger og prosessen knyttet til nytt 

oppdragshåndteringsverktøy.

 Enes om hvordan vi sammen kan ivareta kommunale og 

statlige krav til fremtidig oppdragshåndteringsverktøy

 Etablere et prosjekt for å nå målet om nytt 

oppdragshåndteringsverktøy til innen utgangen av 2020




