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Prismodell	
110 Nordland gjennomfører nå en satsning på økt salg av direktekobling av alarm. Målsettingen er at 
dette skal resultere i en reduksjon i de totale kommunale kostnadene og hvor ambisjonen over tid er en 
null-kostnad for kommunene. Dette gjelder alle deltakerkommuner under 110 Nordland. 

Det vil i denne prosessen bli innført en ny prismodell som baserer seg på en månedlig tilknytningsavgift 
som vil være avhengig av størrelse og kompleksitet på type bygg. Innfasingen vil medføre at nye kunder 
tilbys den nye prisstrukturen fra 1.4.2020, mens eksisterende kunder konverteres forløpende fra og med 
01.07.2020. 

Gevinsten av ny differensiert prismodell vises i tabell nedenfor og estimeres til en økning på 7,5 million fra 
2020 til 2021. 

Alarminntekter vs. deltakeravgift 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Alarminntekter totalt 8,7 9,6 10,3 14,5 18 (B) 25,5 (B)* 

Deltakeravgift totalt 14,4 15,1 16 15,6 15,6 (B) 3,7 (B)** 

Tabell 2. Historisk alarmintekt/deltakeravgift 2016 - 2021 

• Alle tall i millioner (rundet opp til nærmeste 100.000) 
• (B) er budsjetterte tall 
• (*) 1,5 million av alarminntektene hører til kommuner i Sør Troms, der vi utfører en 

faktureringsjobb. Nordland sine totale alarminntekter estimeres til 24 millioner. 
• (**) 2,5 million av beløpet er Rana sitt, som ikke er med i solidarisk modell og må da betale hele 

sin andel av driftskostnadene over deltakerbetaling. 
 

Finansieringsmodell	for	110	Nordland	
Et viktig prinsipp for satsningen er en solidarisk økonomisk plattform, hvor eksisterende og økte 
framtidige inntekter ved salg av direktekopling skal komme alle deltakerkommuner til gode, uavhengig av 
hvor objektene for tilkobling er lokalisert. Økt salgs- og markedsinnsats i områder med større tetthet av 
private og kommunale bygg/objekter, skal altså gi kostnadsreduksjon for alle deltakerkommuner og 
derigjennom være til fordel for alle. 

En forutsetning for å kunne lykkes med en kostnadsreduksjon for deltakerkommunene, er at dagens 
praksis med tilbakeføring av alarminntekter til de lokale brann- og redningsvesen bortfaller, men at dette 
fortløpende avstemmes mot deltakeravgiften fra innbyggere. Det legges opp til en overgangsperiode på 2 
år hvor tilbakebetaling bortfaller fra 2021, kombinert med en gradvis reduksjon i deltakeravgift. Målet om 
nullkost kan være oppnåelig allerede i 2022 hvis salgsprognosene slår til. 
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