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Styresak nr. 51/21                8. desember 2021. 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I 110 NORDLAND 

(Ønske om endring av samarbeidsform – Indre Helgeland Regionråd) 

Vedlegg 1: Kommunestyrevedtak Hattfjelldal 

Vedlegg 2: Innspill fra Lurøy – Indre Helgeland regionråd 

Vedlegg 3: Protokoll fra Årsmøte 110 del 2 

 

Bakgrunn 

Kommuner og brannvesen i Nordland som ikke tilhører Salten Brann IKS med eierkommuner 

ønsker en utredning på organiseringen av 110 sentralen (110 Nordland). 

Det har tidligere vært fremmet forslag, fra kommuner utenfor Salten Brann IKS, om å kunne 

ha større innflytelse på driften av 110 sentralen. Ved forhandlinger og framlegging av ny 

samarbeidsavtale mellom 110 Norland og deltakerkommuner fikk dette ny aktualitet.  Det ble 

i tre kommuner, Hemnes, Hattfjelldal og Lurøy (vedlegg 1), fattet likelydende vedtak hvor de 

ber Salten Brann IKS iverksette organisering som gir deltakende kommuner lik 

medbestemmelse/innflytelse på drift av 110 Nordland. 

For de nevnte kommuner ble ny samarbeidsavtale bare inngått for ett år, til 31.12.2021. For 

øvrige kommuner i 110 Nordlands ansvarsområde er avtalen inngått. 

Til årsmøtet for 110 Nordland del 2, 10.11.21, fremmet Lurøy et forslag som er utarbeidet av 

Indre Helgeland Regionråd (vedlegg 2) som ble behandlet på årsmøtet. Det bel fra Salten Brann 

IKS fremmet et motforslag. Ved votering falt forslag fra Lurøy (Indre Helgeland regionråd) 

med 3 mot 11 stemmer. Forslag fra Salten Brann IKS ble enstemmig vedtatt med 14 stemmer 

(vedlegg 3). 

 

Saksutredning 

Det er påstått i det kommunale vedtaket i nevnte 3 kommuner at organiseringen av 110 

sentralens drift strider mot kommuneloven. Samme påstand gjentas fra Indre Helgeland 

regionråd hvor ytterligere to kommuner deltar. Kollektiv modell med overføring av 

alarminntekter fra kommunene til 120 / 110 avdelingene i Salten Brann IKS medfører økte 

kostnader for kommunene. 

110 sentralen driftes etter hjemmel i lov og forskrift med de konsekvenser dette innebærer. Det 

skal være fullt forsvarlig arbeidsmiljø, tekniske installasjoner skal ivaretas og kompetanse til 

ansatte skal tilfredsstille forskriftskrav. 110 sentralen skal være en fag-sentral som gir råd og 

veiledning til nødstilte og deltakende brannvesen. 110 sentralen er knutepunkt for samarbeide 



med andre nødetater og beredskapsaktører i Nordland og Nasjonalt. Dette er krevende 

oppgaver som skal løses med relativ små personellressurser.  

110 Nordland finansieres etter innbyggerbetalingsmodellen hvor innbyggertall ved årsskiftet 

legges til grunn. Ved inngåelse av ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 

deltakerkommuner ble alle alarminntekter og ikke bare en administrasjonsdel overført fra 

kommunene til alarmavdelingen. Alarminntektene fra næringsliv og offentlige virksomheter 

benyttes til å finansiere drift av 120 Alarmavdelingen og 110 Nordland. Ny avtale har før til en 

betydelig reduksjon av innbyggerbetalingen fra ca kr 67 og til kr 10 i 2021. En alternativ 

finansiering med kun innbyggerbetaling ville vært på noe over kr 130. 

120 og 110 avdelingene har tydelige skilte avdeligsregnskaper i Salten Brann IKS. Dette er 

offentlige regnskaper som deltakerkommunene kan be om innsyn i. 

 

Saksbehandlers vurdering 

110 sentralen har forståelse for ønsket om å ha større påvirkning i drift av sentralen, men kan 

ikke se hvordan medbestemmelse/innflytelse fra deltakerkommunene vil endre eller forbedre 

tjenesten som 110 sentralen skal levere. Et av ankepunktene som har vært registrert mot 

nåværende driftsmodell er at «alt er jo bestemt av Salten Brann IKS med styre og 

eierkommuner». Her er det mulighet for å komme deltakerkommuner i møte med å tidlig ha 

utarbeidet budsjett for kommende år og be om innspill til dette. Det være seg tjenesteomfang 

og økonomi. Et slikt tidliginnspill vil ha betydelig usikkerhet med seg og må da fremlegges på 

årsmøte del 1, som normalt er i juni. Denne modellen vil da kunne medføre endringer som 

Salten Brann IKS må ta stilling til i budsjettarbeidet og styr/eier behandling. 

Vedtaket i årsmøte 110 del 2 fra november 2021 innebærer at Salten Brann IKS skal utarbeide 

forslag til en prosjektmodell inklusive kostnader for en utredning av endret organisering av 110 

Nordland. Et sannsynlig utfall av en slik utredning vil være et eget selskap eller et kommunalt 

foretak. Etter vår oppfatning vil endret organisering medføre økte kostnader for drift av 110 

Nordland. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering 


