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Sak nr. 6-2020                                 16. januar 2020 

ORIENTERING OM POLITISK FORANKRINGSPROSESS 

VEDRØRENDE ØKTE INNTEKTER FOR DIREKTEKOBLET 

BRANNALARM 

Se vedlegg 1 – Notat til kommuner i Nordland 

 

Bakgrunn 

Det vises til utredningsprosessen vedrørende økning av inntekter fra direktekoblet brannalarm 

som er gjennomført i regi av selskapet i samarbeid med styret og som har vært behandlet i flere 

runder av rep skapet. Det vises også til vedtatt budsjett for 2020 hvor satsingen er behørig belyst. 

En viktig del av denne satsingen handler om å forankre ambisjonen om at kommunene på sikt 

skal kunne påregne at driften av 110-nødsentralen i Nordland skal finansieres utelukkende av 

kommersielle inntekter. I dag betaler kommunene rundt 60 kr pr innbygger for å være tilsluttet. 

En betingelse for at denne ambisjonen skal være mulig å gjennomføre handler om at kommunene 

må aksepterer at 110-nødsentralen beholder enn større andel av alarminntektene enn hva tilfellet 

er ved dagens praksis. Denne saken handler om hvordan Salten Brann IKS skal gå fram for å 

sikre denne forståelsen. 

Fokus på forankring i regionrådene: (se også vedlegg) 

For å sikre en god prosess og dialog legges det opp til å avholde møter med samtlige kommuner/ 

brannvesen gjennom (primært) regionrådene. Dialogmøtene planlegges gjennomført innen 

utgangen av februar 2020 og hvor det legges opp til at kommunene vil kunne gi innspill til den 

videre prosess. Forut for disse møtene vil også brannsjefene ha mottatt vedlagte notat, og det 

legges opp til at brannsjefene vil kunne gi innspill innen utgangen av februar. Basert på 

tilbakemeldingene fra møtene i regionrådene og fra brannsjefene, planlegges det med å utarbeide 

et fellesforslag for saksfremlegg til vedtak i de enkelte kommunestyrer på ny prisstruktur/ 

forretningsmodell ca. medio mars 2020. 

Fokus på forankring i faggruppen med brannsjefer i Nordland 

Referansegruppen i 110-sentralen er en valgt gruppe som har følgende oppgave:  

"...Det opprettes en referansegruppe på årsmøtet. Denne velges for to år av gangen. 

Referansegruppen skal gi råd angående drift og investeringer av 110-sentralen, 

samt utarbeide samarbeidsavtaler som omhandler felles ordninger. Rådet skal bestå 



av en person fra Salten Brann IKS og tre representanter fra de øvrige kommunene i 

tillegg til leder av 110 sentralen..." 

 Referansegruppen for 110-sentralen frem til årsmøtet i 2020 er følgende 

• Øyvind Skjørholm, Brannsjef Hadsel 

• Nils Johan Nilsen, Brannsjef Alstahaug, Leirfjord og Dønna 

• Ragnhild Sæbø, Brannsjef Lofoten 

• Frode Thomassen, Brannsjef Rana og Nesna 

• Edvar Dahl, Brannsjef Ofoten 

• Per Gunnar Pedersen, Brannsjef Salten 

• Joakim Jarnæs, 110 Nordland 

Referansegruppen brukes aktivt (minimum 6 møter i året, flere ved behov) for å kunne arbeide 

med spørsmål i en liten gruppe i forkant av f.eks. større prosjekter eller omorganiseringer. Det 

gir oss innsikt i hva brannsjefene tenker om viktige saker og vi kan derfor produsere saker som 

"treffer" bedre og gir bedre gjennomslagskraft blan alle brannsjefen i Nordland.  

Foreløpig besøksplan til regionrådene: 

• 31. januar 2020, Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes)  

• 31. januar 2020, Helgeland interkommunalt politisk råd  (Helgeland Regionråd)  (Alstahaug, 

Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Træna, Vefsn, Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad og Bindal)  

• 26. februar 2020, Lofotrådet (Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan) 

• 21. februar 2020, Indre Helgeland Regionråd (Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana)  

Representantskapet til Salten Brann IKS ivaretar primært Salten regionen, men det vil allikevel 

bli gjennomført et forankringsmøte i Salten regionråd på lik linje med de andre regionrådene. 

Dette vil i all hovedsak bli gjennomført i april måned 2020. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


