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Innledning 
 
I henholdt til lov om vern mot brann, eksplosjon m.v §16 er det for Helgeland, Salten og 
Midtre Hålogaland politidistrikt etablert nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om 
branner og andre ulykker innenfor regionen. 
 
Nødalarmeringssentralen skal: 
 

- motta og registrere innkomne nødmeldinger på nødnummer 110 
- alarmere innsatspersonell og gi faglig bistand. 
- opprette kommunikasjon med innsatsstyrkene 
- varsle de andre nødetatene 
- varsle kystverket ved melding om akutt forurensning 

 
For denne tjenesten bærer deltakerkommunene sin andel ved etablering og drift av sentralen. 
 
For å redusere kommunens økonomiske andel ved drift av sentralen tilbys en rekke 
tilleggstjenester som faktureres kundene direkte av 110 Sentralen. Dersom disse tjenestene 
forutsetter aksjon fra kommunene skal de forhåndsgodkjennes av den lokale brannsjefen eller 
den organisasjonen som har aksjonsplikt. Disse setter selv nivået på kostnadene knyttet til 
unødvendig utrykning, samt gir en beskrivelse av brannvesenets aksjonsnivå. For tjenester 
som forutsetter aksjon fra brannvesenet tilbakebetales inntektene til den kommune/brannvesen 
hvor objektet ligger. Tilleggstjenester faktureres kommunen/brannvesenet i henhold til pkt. 9 i 
denne avtale. 
 
1. Deltakerkommunene 
 
Følgende kommuner med innbyggertall pr. 1 januar 2014 er tilknyttet 110 Bodø : 
Kommune Innbyggere Kommune Innbyggere 

1804 Bodø 49731 1848 Steigen 2579 
1805 Narvik 18705 1849 Hamarøy 1820 
1812 Sømna 2047 1850 Tysfjord 2000 
1813 Brønnøy 7897 1851 Lødingen 2248 
1815 Vega 1223 1852 Tjeldsund 1256 
1816 Vevelstad 495 1853 Evenes 1391 
1818 Herøy  1733 1854 Ballangen 2591 
1820 Alstahaug 7394 1856 Røst 566 
1822 Leirfjord 2188 1857 Værøy 777 
1824 Vefsn 13286 1859 Flakstad 1368 
1825 Grane 1465 1860 Vestvågøy 10997 
1826 Hattfjelldal 1500 1865 Vågan 9223 
1827 Dønna 1420 1866 Hadsel 8112 
1828 Nesna 1902 1867 Bø 2642 
1832 Hemnes 4553 1868 Øksnes 4562 
1833 Rana 25943 1870 Sortland 10129 
1834 Lurøy 1901 1871 Andøy 4993 
1835 Træna 489 1874 Moskenes 1108 
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1836 Rødøy 1305 1903 Harstad  24441 
1837 Meløy 6491 1911 Kvæfjord 3107 
1838 Gildeskål 2023 1913 Skånland 2951 
1839 Beiarn 1088 1917 Ibestad 1436 
1840 Saltdal 4690 1919 Gratangen 1135 
1841 Fauske 9556 1920 Lavangen 1014 
1845 Sørfold 1987 1923 Salangen 2223 

 
Kilde statistisk sentralbyrå 19.08.2004: 
Folkemengde pr kommune pr 1. januar 2014  
 
 
2. Organisering 
 
Sentralen eies og drives av Salten Brann IKS. 
 
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. 
 
3. Forpliktelser 
 
Deltakerkommunene forplikter å bære sin del av kostnadene i henhold til denne avtalen. 
Primærkostnadene vil omfatte lønn, varer og tjenester, husleie og investeringer. Kommunene 
skal påse at alt sambandsutstyr med grensesnitt opp mot sentralen vedlikeholdes regelmessig. 
Utvikling av nødnettmateriellet styres av DNK i samsvar med DSB for utvikling i lovverk og 
direktiver. 
 
4. Årsmøtet 
 
Det skal innen utgangen av mai hvert år gjennomføres ett årsmøte der brannsjefen for den 
enkelte kommune deltar. Kostnaden for selve årsmøtet dekkes av nødalarmeringssentralen. 
Den enkelte kommune må dekke egne reise- og oppholdsutgifter. 
 
Årsmøtet skal foreta: 

- gjennomgang av årsrapport for siste driftsår 
- gjennomgang av regnskapet 
- kvalitetssikre priser på de tjenester som sentralen tilbyr 
- gi råd og veilede sentralens ledelse om driftsforhold 
- informeres om neste år forslag til budsjett 

 
5. Utstyr og materiell 
 
Drift og vedlikehold av sambandsmateriell i brannvesenet dekkes av den enkelte kommune. 
Drift og vedlikehold av 110 sentralen utstyr dekkes gjennom vedtatte rammer. 
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6. Økonomi 
 
Utgifter til drift og etablering av sentralen fordeles på samtlige kommuner i henhold til 
folketallet pr. 1 januar (jfr statistisk sentralbyrå). 
 
Regnskapet revideres av Salten Revisjon IKS 
 
Ved regnskapsavslutning skal eventuelt driftsoverskudd overføres til bundet driftsfond. 
Fondet utjevnes til drift påfølgende år dersom det ikke avsettes til et konkret formål. Fondet 
skal ikke overstige 20% av driftsbudsjettet. Ved driftsunderskudd skal dette dekkes inn 
gjennom overføringer fra dette driftsfondet. Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond 
skal fordeles mellom deltakende kommuner i form av innbyggertilskudd året etter. 
 
7. Oppløsning 
 
Oppløsning av sentralen kan bestemmes av sentrale myndigheter. 
 
Ved oppløsning realiseres sentralens eiendeler, og det bundne driftsfond fordeles mellom 
deltakerkommunene etter regnskapsavslutningen. 
 
All fordeling skjer i henhold til den fordelingsnøkkel (folketallet) som gjelder pr. 1 januar det 
påfølgende år etter oppløsning. 
 
Dersom sentralen har leasing- avtaler eller lån på utstyr og materiell skal disse avtalene 
avsluttes før sentralens eiendeler fordeles og det økonomiske oppgjøret skjer. 
 
8. Tvist 
 
Tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet mellom partene. 
I tilfelle enighet ikke oppnås, skal tvister løses ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 
medlemmer. Hver av partene oppnevner ett medlem hver, og velger det tredje medlem i 
fellesskap. Oppnås det ikke enighet om oppnevnelse av det felles medlem, oppnevnes denne 
av Sorenskriveren i Salten tingrett. Voldgiftsdommen er endelig bindende for partene. For 
øvrig gjelder Tvistemålsloven kapittel 32. 
 
9.  Tilleggstjenester 
 
Kommunen ønsker følgende tilleggstjenester som faktureres separat til kommunen (utover de 
gitt i avsnitt 1): 
 
 Direktekoblede alarmer, pr stykk (pr. 2015)   550,- +mva.  
 - 
 - 
 - 
 - 
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10.  Ikraftsettelse og godkjenning av avtale 
 
Denne samarbeidsavtale trer i kraft fra det tidspunkt den er godkjent av partene. 
 
Bodø,     /      -2015 
 
 
 
______________________       ______________________ ___________________ 
Daglig leder          Leder 110 Sentralen  For kommunen  
Salten  Brann IKS    


