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ORIENTERING – NY KONTRAKTSMAL FOR SALG AV NØDMELDE-
TJENESTER TIL 110-NORDLAND 

- Vedlegg 1: Utkast til samarbeidsavtale/kontraktsmal 
- Vedlegg 2: Mal på eksisterende samarbeidsavtale fra 2015 

Denne orienteringen omhandler behovet for ny samarbeidsavtale/kontrakt mellom eier- og 
deltaker- kommunene og 110-sentralen. Styret orienteres slik at det gis grunnlag for innsikt på 
de viktigste endringene som introduseres. 

Hvilke kommuner får nødmeldetjenesten levert av 110-Nordland 

Eierkommunene er: Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Værøy 
og Hamarøy kommune. 

Deltakerkommunene er: Narvik, Sømna Kommune, Brønnøysund, Vega, Vevelstad, Herøy, 
Alstadhaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, 
Rødøy, Tysfjord (2019), Lødingen, Evenes, Ballangen (2019), Røst, Flakstad, Vestvågøy, 
Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Moskenes og Gratangen kommune. 

Organisering av 110 Nordland og Salten Brann IKS 

I Salten Brann er det tre avdelinger som står for driften; Beredskap, forebyggende og 110-
sentralen. 110-sentralen er derfor en avdeling underlagt et brannvesen med en Brannsjef som 
øverste daglig leder. Vertskommunen er Bodø kommune som har gitt Salten Brann ansvaret for 
å drifte 110-sentralen. 110-sentralen, har gjennom Salten Brann, 10 eierkommuner og resten av 
kommunene i Nordland er deltakerkommuner. Deltakerkommunenes interesser er ivaretatt via 
privatrettslig avtale (mal for eksisterende kontrakt er vedlagt). Eier- og deltakerkommunene 
dekker driften av 110-sentralen via 2 hovedtilskudd: 

• Deltakeravgift basert på innbyggerantall 
• 110-sentralen beholder deler av alarminntektene fra direktekoblede brannalarmer 

Grunnlaget for at 110 Nordland er organisert slik som vi er, er at vi allerede i forkant av "Vedtak 
om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten" (15.03.2016) hadde 
dekningsområde for Nordland og deler av Sør-Troms. Dette var en sammenslåing av 110-



sentralen i Bodø, 110-sentralen i Mo i Rana og 110-sentralen i Narvik. Med tiden har vi tilpasset 
oss Politidistriktet og dekker nå bare Nordland. 

Ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og deltakerkommunene 

Den gamle samarbeidsavtalen mellom 110 Nordland og deltakerkommunene er fra 2015. Siden 
2015 har det skjedd store endringer i driftsforhold for 110-sentralene i Norge. For 110 Nordland 
kan nevnes blant annet innføringen av nødnett, nytt oppdragshåndteringsverktøy, flytting av 
sentral til nytt bygg på Albertmyra, Samlokalisering med Politiets operasjonssentral (112) og 
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) mm. Den beskriver ikke lengre godt de 
driftsforhold vi nå står i og en ny avtale kan legge til rette for en rekke avklaringer og 
forutsetninger i samarbeidet mellom kommunene og 110-sentralen. 

110 Nordland tenker at den nye avtalen bør ha til hensikt å legge til rette for et best mulig 
samarbeid mellom sentralen og de enkelte deltakerkommuner, spesielt opp mot det kommunale 
brann og redningsvesen. For å sikre dette bør avtalen beskrive partenes roller, ansvar, rettigheter 
og plikter, fullmakter, tjenesteomgang, økonomiske forhold mv. 

Det bør inngås likelydende avtaler for alle deltakerkommuner, herunder også eierkommunene 
av Salten Brann IKS. Avtalen skal sikre transparens og åpenhet vedrørende økonomiske forhold 
for driften av 110-sentralen, herunder budsjett, regnskap og eventuell disponering av 
overskudd. Videre mener 110 Nordland at avtalen skal sikre mest mulig påvirkning og 
medbestemmelse for deltakerkommunene, herunder også de som ikke er eierkommuner av 
Salten Brann IKS. Selv om disse kommunene ikke har formell beslutningsmyndighet for 110 
Nordland eller Salten Brann IKS, så mener via at deres innspill gjennom fastsatte organer i 
avtalen tillegges vesentlig vekt vedrørende drift, investeringer, organisering og markeds-
messige forhold underlagt 110-sentralen. 

Vi ser for oss at følgende temaer/områder bør være belyst i en ny samarbeidsavtale: 

• Avtalens omfang, formål og bakgrunn 
• Avtaleparter, fullmakter og mandater 
• Roller, ansvar, rettigheter og plikter 
• Oppgaver og tjenester – Salg og markedsområder 
• Økonomiske forhold, finansiering, kostnadsfordeling, utbytte og fond 
• Teknologi, utstyr og materiell 
• Oppsigelse, mislighold og tvister 
• Ikrafttredelse og varighet 

Vi har startet arbeidet med et grovt utkast til en ny samarbeidsavtale og denne er vedlagt. Det 
er viktig å merke seg at dette er bare å regne som et utkast og det er mange forutsetninger som 
må klarlegges i tiden fremover mellom eierkommuner og deltakerkommuner. Vi tenker at dette 
utkastet er et utgangspunkt for det videre arbeidet og det er nå viktig at vi får innspill fra 
selskapet. Vi viser her en mulig fremdriftsplan for dette arbeidet. 

 

 



Milepælsplan saksbehandling interessenter 

 

Saksbehandling 110 Nordland 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar saken til orientering.. 

 

 

 

Hilsen 

 

________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS 
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