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ORIENTERING OM ANSKAFFELSE AV NYTT OPPDRAGS-

HÅNDTERINGSSYSTEM FOR 110-SENTRALENE I NORGE 

Vedlegg 1 – Utkast til samarbeidsavtale mellom landets 110-sentraler 

Vedlegg 2- Utkast til likelydende saksfremlegg for eierne av landets 110-sentraler 

 

Bakgrunn 

Det vises til tidligere behandling av styret vedrørende samme sak. 

Denne orienteringen har til hensikt å gi styret nødvendig informasjon om hva som er status i 

dette prosjektet og hvordan prosessen for kommunalt samarbeid, samvirke, anskaffelse og 

finansiering er tenkt organisert. Saken har ikke til hensikt å belyse tidligere informasjon 

angående bakgrunn og hensikt for anskaffelsen. Dersom styret ønsker det vil det bli gitt 

nødvendig bakgrunnsinformasjon muntlig i selve styremøtet. 

Oppsummering 

- Landets 110-sentraler (13 stk) bruker felles oppdragshåndteringssystem (OHS) som er 

ved «end of life» i 2021/2022. 

- JBD ved DSB har bestemt at eier av dagens OHS er 110-sentralene (kommunene) og 

dermed må disse sørge for å anskaffe nytt felles system innen levetidsslutt for dagens 

OHS. 

- Eierne av 110-sentralene har uttrykt skepsis til dette, da det ikke følger med finansiering 

med ansvaret. Brannsjefer og fagmiljøet har uttrykt sterk misnøye med denne formen 

for ansvarsoverføring. Dette er gjort i flere møter også med beredskapsministeren uten 

resultat. 

- Det har vært reist spørsmål om saken til ansvarlig statsråd i stortinget fra mørebenken 

uten resultat. 

- Salten Brann IKS har sendt ut bekymringsmelding til alle kommunene i Nordland samt 

et likelydende saksfremlegg som har hatt som mål å orientere kommune-politikerne i 

Nordland om situasjonen. Dette har vært forankret i selskapets repskap og styret. 



- 110-sentralene i Norge har organisert et anskaffelsesprosjekt hvor Hamar kommune har 

påtatt seg rollen som vertskommune. Dette vertskommuneansvaret skal reguleres 

gjennom en samarbeidsavtale hvor 110-sentralene (vedlegg 1) går sammen om 

anskaffelsen og hvor de stiller seg lojalt bak vertskommunen. 

- Prosjektet forventer å ferdigstille anskaffelsesdokumentasjon innen ultimo februar 

2020. Salten Brann IKS har 3 personer som har bidratt i ulike deler av 

prosjektutredningen. 

- Prosjektet styres av en styringsgruppe hvor daglig leder i Salten Brann IKS er 

representert sammen med 9 andre deltagere fra ulike ansvarsområder. 

- Eierne til Salten Brann IKS må vedta vedlegg 1 og 2 for at 110-sentralen i Nordland 

skal kunne anskaffe et nytt system. Dette må gjøres senest 1. oktober 2020, men det vil 

kunne komme endringer vedrørende dette senere. Neste styringsgruppemøte i prosjektet 

er 15. februar 2020. Da skal kravspesifikasjonen vedtas. 

- Det er i dag ikke mulig å konkretisere et samlet finansieringsbehov for prosjektet da det 

ikke finnes en relevant sammenligning for dette omfanget. 

- I forslag til samarbeidsavtale går det fram at prosjektet vil foreslå en 

finansieringsmodell hvor halve kostnaden deles likt mellom 13 sentraler og hvor andre 

halvdel fordeles etter innbyggertall. I så fall vil dette bety at 110-Finnmark, Troms og 

Nordland vil betale minst sett opp mot landets øvrige 110-sentraler. 

- Styret vil bli holdt løpende orientert om utviklingen i saken. 

- Det forventes at behovet for eiervedtakene vedrørende vedlegg 1og 2 må gjennomføres 

før utgangen av april 2020. 

- Anskaffelsen vil ikke være avgjort før selskapets rep skap gjennomføres i mai 2020. 

- Beslutning av valgt leverandør vil avgjøres i sep 20. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 
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