
 

 

Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA-M75, TI-&01 
  

JournalpostID: 21/510 

Saksbehandler: Karl Olav Bostad 

 
 

Dato: 26.01.2021 

 
 

 
 

Ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og Hattfjelldal kommune 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 03.02.2021 005/21 

 
Rådmannens innstilling 
 
· Hattfjelldal kommune tilslutter seg «Samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 

Hattfjelldal kommune», gjeldende for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2021. 

 
· Hattfjelldal kommune ber Salten Brann IKS iverksette organisering av 110-Nordland 

som gir deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-
Nordland. 
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· Hattfjelldal kommune tilslutter seg «Samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 

Hattfjelldal kommune», gjeldende for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 
2021. 

 
· Hattfjelldal kommune ber Salten Brann IKS iverksette organisering av 110-

Nordland som gir deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift 
av 110-Nordland. 

 
  



Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

15.01.2021 176472 Ny samarbeidsavtale 110 Nordland - deltakerkommuner pr 
2020-11-04 

15.01.2021 176471 Ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og 
deltakerkommunene - til orientering 

15.01.2021 176473 Oppsummering høring høring kommuner 
samarbeidsavtale 

15.01.2021 176474 Vedlegg 1 Oversikt formelle kontaktpunkt (forside) 
15.01.2021 176475 Vedlegg 1 Oversikt formelle kontaktpunkt 
15.01.2021 176476 Vedlegg 2 Oversikt innbyggere 2020 (SSB) 
15.01.2021 176477 Vedlegg 3 Deltakeravgift deltakerkommuner 
15.01.2021 176478 Vedlegg 4 Oversikt porteføle og priser tilleggstjenester 
15.01.2021 176479 Vedlegg 5 Avtale om mottak og håndtering av alarm 110 

Nordland 
15.01.2021 176480 Vedlegg 6 Møteplan brukermøter for året 202x 
15.01.2021 176481 Vedlegg 7 Overgangsordning tilbakebetaling automatiske 

brannalarmer (bortfaller 01-01-2022) 
 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal kommune har over flere år hatt avtale med Salten Brann IKS om nødalarm 
for brannvarsling. Samarbeidet er definert/organisert som «110 Nordland». 110 
Nordland ønsker å inngå ny avtale med deltakerkommunene begrunnet i 
Stortingsvedtak i 2015, og med basis i ny prismodell for alarmtilknyting til 110-sentralen. 
 
Saksopplysninger: 
Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, 
Sørfold og Værøy (10 kommuner).  
Salten Brann IKS sine styrende organer er representantskapet og styret, der 
deltakende/ovenstående kommuner er representert. Selskapet er som nevnt også 
ansvarlig for 110-nødmeldingstjenesten. Dette betyr at det er nevnte Saltenkommuner, 
gjennom styrende organer, som gjør beslutninger på vegne av 110-
nødmeldingstjenesten. 
 
 
Vurdering: 
I medhold av Brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 kan sentrale tilsynsmyndigheter 
pålegge kommuner å etablere en nødalarmeringssentral for meldinger om branner og 
ulykker. Videre plikter kommuner som omfattes av den fastsatte regionen å knytte seg 
til nødalarmeringssentralen, og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene 
ved etablering og drift av sentralen.  
 
Dette medfører at kommunene i Nordland har en plikt til å knytte seg til 110-sentralen 
ved Salten Brann IKS mht. følgende lovpålagte tjenestene ved 
nødalarmeringssentralen: 
 

· Mottak og registrering av innkomne nødmeldinger på nødnummer 110 
· Utvarsling av utrykningsenhetene for brann og redning i deltakerkommunene 
· Opprette samband/kommunikasjon med innsatsstyrkene 
· Varsle de andre nødetatene 



· Loggføring av hendelser i deltakerkommunen 
· Varsle kystverket ved melding om akutt forurensing 

I forslag til avtale, pkt. 5.2 legges det i tillegg opp til at 110 Nordland skal selge tjenester 
(ikke lovpålagt) der deltakerkommunene i 110-samarbeidet inviteres til å avtalefeste 
dette. Prissetting og portefølje er prissatt i forslag til avtale, vedlegg 4. Porteføljen 
omfatter alarmtilknytning til 110 sentralen gradert på type objekt. Eksempelvis er prisen 
for objekt/bygning fra 300-1199 m2 satt til kr 635,- per måned. Denne prismodellen er 
utarbeidet for å harmonisere tjeneste mot landets øvrige 110 sentraler og er vedtatt av 
Salten brann IKS. 
 
Rådmannen mener det er flere betenkeligheter med foreslåtte avtale og kommersielt 
samarbeid. Blant annet er det betenkelig at det kun er nevnte Saltenkommuner som 
skal ha anledning til å fatte beslutning på vegne av 110-sentralen, dette blir svært klart i 
forhold til prissetting av salg av tjenester som vi blir omfattet av. 
 
I utkast til avtale foreslås det at kommunene skal informeres via «brukerråd» i 2 årlige 
møter. Denne organiseringen fremstår som spesiell ved at deltakende kommuner i 110-
samarbeidet ikke får noen som helst mulighet for påvirkning (beslutningsmyndighet) ved 
driften av 110-Nordland, eller tilstrekkelig innsyn i Salten Brann IKS sin 
kostnadsstyring/drift av 110-Nordland.  
    
Salten Brann presenterte tidligere i år utkast til samarbeidsavtale til rådmannsutvalget i 
Indre Helgeland Regionråd. Organiseringen av 110 - Nordland ble da innspilt som en 
utfordring mht. forslag til avtale.  
 
Rådmannen kan ikke se at Salten Brann IKS har vurdert hensiktsmessig formell 
samarbeidsform som omfatter alle deltakende kommuner. Det må kunne forventes at en 
formaliserer et samarbeid om 110- tjenesten etter kommunelovens bestemmelser som 
gir alle deltakende kommuner innflytelse/innsyn.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Inntekten fra «markedsområdet» er tenkt å redusere kommunens økonomiske bidrag til 
drift av 110-Nordland. Hattfjelldal kommune bidrar i dag med ca. kr 51.000,- per år til 
drift av 110-Nordland (kjøp av tjeneste), og framtidige stipulerte kostnader for dette blir 
redusert til kr. 0 på sikt. Ved overskudd i 110 sentralen skal dette tilbakebetales 
medlemskommunene. 
 
Kommunale bygninger vil måtte etablere alarmtilknytning med basis i prislisten til ny 
prismodell. Pga endret prismodell for direktevarslede bygg vil vedlikeholdsbudsjettet på 
enkelte store kommunal bygg få økte varige kostnader med tilknytning til 110-sentralen. 
 
Alle nye private alarmtilknytninger til sentralen vil falle positivt ut for det totale 
økonomiske resultatet for deltakerkommunene, uavhengig hvor i Nordland disse er 
lokalisert. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Rådmannen foreslår derfor at Salten Brann IKS iverksetter et arbeid med å få på plass 
en organisering i tråd med kommuneloven som omfatter deltakende kommuner. 
 
For at Salten Brann IKS skal kunne få nødvendig tid til å organisere 110–Nordland slik 
at alle deltakende kommuner på lik linje får formell innflytelse og deltakelse i 
samarbeidet foreslår rådmannen at en tilslutter seg avtalen for ett år, gjeldende fra 1. 
januar 2021. Det legges da til grunn at Salten Brann IKS gjennomfører nødvendig 



prosess for ny organisering fra og med 1. januar 2022. 
 

 
 


