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Behov for nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen i løpet av 2020 

 

Bakgrunn 

Da Nødnett skulle bygges ut i hele Norge, besluttet Stortinget, jf. Prop. 100 S (2010–2011) og Innst. 371 

S (2010-2011), at staten skulle dekke hele investeringen i kommunikasjonssystemet/radionettet. Det ble 

også besluttet, og gjennomført, en statlig finansiert førstegangsinvestering til kjernebrukerne brann, helse 

og politi i brukerutstyr som er nødvendig for å kommunisere i Nødnett. Kostnadene til drift av 

Nødnettinfrastrukturen, drift av eget brukerutstyr, samt reinvesteringer i eget brukerutstyr skulle dekkes 

av brukerne. Dette ligger fortsatt til grunn. 

 

Som en del av brukerutstyret til brann ble oppdragshåndteringsverktøyet Vision kjøpt inn og i perioden 

2010 – 2016 rullet ut til alle landets 110-sentraler. Justis- og Beredskapsdepartementet skriver i brev av 

7.12.2017 at DSB er det naturlige eiermiljøet for brann- og redningsetatens radioterminaler og IKT utstyr 

tilknyttet Nødnett på 110-sentralene. 1. mars 2017 overtok DSB eierskapet til dette utstyret som følge av 

at Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) sin virksomhet ble innlemmet i DSB fra 1. mars 2017. 

 

Brannvesen og 110-sentraler får tilgang til Nødnettjenester gjennom kjøp av abonnement. I tillegg kjøper 

110-sentralene tjenester av DSB for drift av radioterminaler, kontrollromstilknytning til Nødnett, 

kommunikasjonssentralløsning (ICCS) og oppdragshåndteringsverktøy (Vision). Selv om DSB eier 

utstyret (radioterminaler, ICCS og Vision) som landets 110-sentraler og brannvesen bruker for å knytte 

seg opp til og kommunisere over Nødnett, skal forvaltning og reinvestering brukerfinansieres. 

 

Dagens oppdragshåndteringsverktøy, Vision, har nådd sin tekniske levealder og DSB har sikret en 

midlertidig supportavtale med leverandøren Capita som gjelder ut 2020. En reinvestering i nytt 

oppdragshåndteringsverktøy må derfor skje innen utgangen av 2020. 

 

Eierskap til nytt oppdragshåndteringsverktøy 

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven har kommunene ansvar for å ivareta den lokale 

brannberedskapen. 110-sentralene skal bemannes, utrustes og opereres slik at de til enhver tid ivaretar 

oppgavene sine. Gode og moderne fagsystemer for håndtering av oppdrag og ressurser må alle 

nødetatene ha for å kunne løse sine samfunnsoppdrag og samvirke etatene imellom, uavhengig av om det 

er dagens nødnett som er bærer for kommunikasjon, eller – som i fremtiden – det kommersielle nettet. 

Vision er en del av Nødnettkontrakten og eies derfor av Staten v/DSB. Gitt at nødmeldetjenesten er et 

kommunalt ansvar anser DSB at eierskapet til nytt oppdragshåndteringsverktøy må være kommunalt. 

 

I utgangspunktet ser DSB det som en fordel om alle landets 110-sentraler har 

oppdragshåndteringsverktøy fra én leverandør. I tillegg til å muliggjøre sentral forvaltning, drift og 

vedlikehold, vil det gi bedre muligheter for felles systemutvikling og samordning i beredskapssituasjoner 

gjennom for eksempel felles opplæring, mulighet for overføring til andre sentraler ved høy belastning 

eller tekniske problemer og rotering av operatører. 
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DSBs rolle i prosessen med å anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy 

Nye fagsystemer hos nødetatene kan ikke kobles til Nødnett uten å være sikre og stabile. DSB 

ønsker å støtte 110-sentralene i å anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy. Verktøyet må spille godt 

sammen med dagens kommunikasjonssentralløsning (ICCS) og tilfredsstille sentrale føringer fra DSB, 

både som brannfaglig myndighet og som eier av Nødnett. Ettersom dette er første gang en slik 

anskaffelse gjøres utenom Nødnettkontrakten setter DSB nå i gang et arbeid for å spesifisere krav og 

føringer nærmere, herunder grensesnitt som et nytt oppdragshåndteringsverktøy må forholde seg til. 

 

Politi og Helse har også pågående prosjekter for sine fagsystemer og vurderer anskaffelse av nye 

oppdragshåndteringsverktøy. DSB har et ansvar for samordning mellom etatene når det gjelder nød- og 

beredskapskommunikasjon og leder et prosjekt der Brann, Politi og Helse skal bli enige om et 

rammeverk som skal sikre at nødetatene kan utveksle relevant informasjon i de nye systemene. 

 

DSB ser for seg å kunne ta en koordinerende rolle i anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 

Brann og bruke DSBs erfaring innen denne type systemer og anskaffelser til å støtte 110-sentralene og 

deres eiere i prosessen. Dette betinger at det skal anskaffes ett felles system og at DSB og 110-miljøet 

blir enige om organiseringen av prosjektet. En annen mulighet er at DSB går inn i prosjektet kun som 

kravstillende myndighet og eier av nødnettinfrastrukturen. 

 

 


