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1 Innledning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennom lengre tid arbeidet for større og robuste
enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. Nødalarmeringssentralene for brann ble sist
omorganisert i 2003 fra 47 til 24 sentraler. Det er nå nødvendig å øke robustheten i nødalarmeringstjenesten
ytterligere. Den teknologiske og faglige utviklingen gjør at antallet 110-sentraler bør reduseres ytterligere fra
dagens 19. Formålet med endringen av nødalarmeringstjenesten er å få faglig robuste
nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen, og som kan håndtere parallelle
hendelser og være godt forberedt på å håndtere større hendelser og katastrofer uavhengig av når disse
inntreffer. I offentlige utredninger som 22. julikommisjonens rapport, Politianalysen og Brannstudien pekes
det på at nødmeldesentraler bør være av en viss størrelse, og ha kapasitet til å håndtere store hendelser og
parallelle hendelser.1 Høyere kvalitetskrav og beskjedent hendelsestilfang, samt erfaringer siden forrige
organisasjonstilpasning av nødmeldetjenesten, gjør at DSB som nasjonal brannmyndighet mener at det bør
etableres større nødalarmeringsregioner og bedre bemannede 110-sentraler.

2 Sammendrag
En reduksjon av antallet 110-sentraler fra dagens 19 til foreløpig 12 sentraler2 vil sikre en betydelig mer
faglig robust nødmeldetjeneste for brann- og redningsvesenene, ved at færre operatører får styrket sin
operatørkompetanse gjennom håndtering av flere hendelser. Håndtering av store mengder tilleggstjenester,
som mottak av trygghetslarmer, styrker verken håndteringsevnen når det gjelder store og komplekse ulykker
og katastrofer, eller den brann- og redningsfaglige kompetansen.
I Brannstudien som ble lagt frem 02.12.13, fremheves behovet for faglig sterke og robuste
nødalarmeringssentraler:
Brann- og redningsvesenet trenger faglig sterke og robuste nødalarmsentraler. Sentralene skal kunne gi
brann- og redningsfaglig veiledning innenfor ulike temaer og oppgaver, og kunne håndtere både større
og parallelle hendelser. I dette legger arbeidsgruppen at det vil være behov både for et visst antall
personer på vakt til enhver tid, samt høy og variert kompetanse. God innsikt i ELS og det å beherske
moderne IKT-verktøy fullt ut er en forutsetning for nødalarmeringsoperatører.3
For samtlige modeller som presenteres i Brannstudien for en organisering av fremtidens brann- og
redningsvesen, gjelder at 110-sentralene skal dekke et større geografisk område og flere innbyggere enn i
dag. Arbeidsgruppen i Brannstudien legger til grunn et befolkningsgrunnlag på minimum 400.000 per 110sentral. Arbeidsgruppen ser det videre som viktig at bemanning i disse sentralene må være minimum tre
operatører på dagtid og to operatører om natten.4 DSB har valgt å legge Brannstudiens minstestørrelse for
befolkningsgrunnlag og bemanning til grunn for kriteriene i denne rapporten, men DSB tar forbehold om at
det kan være grunnlag for ytterlige endringer.
I Politianalysen står det følgende om robust bemanning:
Operasjonssentralenes nøkkelfunksjon er å sikre en best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser
gjennom en effektiv, målrettet og kostnadseffektiv koordinering av ressursene. Det forutsetter en

1

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen s. 459, NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens
utfordringer (Politianalysen) s. 175, Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets
organisering og ressursbruk (Brannstudien) s. 137.
2
DSB vil nå vurdere en omorganisering av de fem 110-regionene i Oslofjord-området.
3
Brannstudien s. 137.
4
Brannstudien s. 141.
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robust bemanning som har kapasitet og kompetanse til å håndtere komplekse operasjoner som pågår
over tid.5
Et 110-fagmiljø bør ha en viss størrelse og et visst antall hendelser å håndtere for å bygge opp god
kompetanse og ha kapasitet til å håndtere krevende og omfattende hendelser. Dette støttes også i
utredningene i Politianalysen hvor det står følgende:
Det er grunn til å anta at operasjonssentralene som håndterer det største antallet oppdrag, vil ha
større kapasitet til å håndtere komplekse hendelser. Den enkelte ansattes kompetanse og kapasitet vil
avhenge av erfaringer som erverves gjennom håndtering av oppdrag. Man kan anta at ansatte som
opplever å ha en travel arbeidshverdag gjennom sitt praktiske arbeid, opparbeider større kapasitet til
å løse krevende oppgaver enn ansatte som håndterer et mindre antall hendelser.6
DSB har lagt følgende kriterier til grunn for robuste 110-regionener:






Fagmiljø
Befolkningsgrunnlag
Bemanning (antall operatører)
Kritisk saksmengde
Samvirkepartnere

En samlet vurdering av kriteriene vil gi informasjon om 110-regionenes robusthet. Listen er ikke
nødvendigvis uttømmende, også andre forhold kan ha/få betydning for 110-regionenes robusthet.
Av dagens 19 sentraler er det kun Vestviken og Oslo 110-sentral som tilfredsstiller alle de tre kriteriene
befolkningsgrunnlag, bemanning og en kritisk saksmengde. DSB har derfor vurdert det som påkrevd å bruke
tildelt myndighet gjennom brann- og eksplosjonsvernregelverket til å øke 110-sentralenes robusthet og
profesjonalitet.
Dagens organisering med 19 sentraler gir i gjennomsnitt 8,6 hendelser å håndtere i døgnet, og et
gjennomsnittlig befolkningsgrunnlag på 262 390 innbyggere per sentral. Antall operatører på vakt varierer
fra sentral til sentral. Det kun Vestviken, Møre og Romsdal og Oslo 110-sentral som har en gjennomsnittlig
minimumsbemanning på tre operatører på dagtid, og er dermed over robusthetsgrensen i forhold til
bemanning. 16 av 19 110-sentraler ligger under robusthetsgrensen. 15 av 19 sentraler har en
minimumsbemanning på 2 operatører om natten, og er dermed over robusthetsgrensen. 4 av 19 sentraler har
kun en operatør på vakt om natten, og er dermed under robusthetsgrensen. Det kan argumenteres for at en
organisering med en operatør på vakt ikke tilfredsstiller forsvarlighetskravet i forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften)7 § 4-5 (2). Med ny organisering vil forholdene
ligge bedre til rette for en bemanning på sentralene som ligger over robusthetsgrensen.

5

Politianalysen s. 175.
Politianalysen s. 176.
7
Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften).
6
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Tabellen under gir en oversikt over dagens 110-sentraler vurdert opp mot kriteriene befolkningsgrunnlag,
kritisk saksmengde og antall operatører på vakt (X i tabellen betyr at kriteriet er oppfylt):

110-sentral
og befolkningsgrunnlag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sør-Trøndelag
110-sentral
(302 497)
Tromsø 110sentral
(122 782)
Finnmark 110sentral
(73 787)
Hordaland 110sentral
(452 136)
110-sentralen i
Agder
(284 003)
Alarmsentral
Brann Innlandet
(371 415)
Romerike 110sentral
(255 639)
Oslo 110-sentral
(613 285)
Alarmsentral
Brann Øst AS
(408 031)
Salten brann
110
(197 312)
Nødalarmerings
sentral 110,
Helgeland, Rana
(74 859)
Namdal 110sentral
(132 445)
Møre og
Romsdal 110sentral KF
(256 628)
Alarmsentralen
Sogn og

Robusthetsgrense
på
400.000
innbyggere

Ant.
hendelser i
døgnet

Gj.
min.
bemanning
natt

Robusthetsgrense
på 2
operatører på
natt

2

2

X

2

2

2

X

3

1

1

2

2

X

3,3

2

2

X

5,1

2

2

X

5,3

2

2

X

3

X

13,8

X

(X)

11,8

Robusthetsgrense
på ca.
11
hendelser i
døgnet
X

X

Gj. min.
bemanning
dag/
kveld

Robusthetsgrense
på 3
operatører på
dag

X

45,7

X

3

X

28,7

X

2

2

X

3,1

2

2

X

2,2

1

1

3,8

1

1

2,7

3,5

3,6

2
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15.

16.

17.

18.

19

Fjordane IKS
(105 040)
Asker og
Bærum 110
sentral
(170 936)
Vestviken 110
IKS
(508 071)
Haugaland og
Sunnhordland
110 sentral
(145 665)
Alarmsentralen
110 Telemark
(170 023)
Brannvesenet
Sør-Rogaland,
110-sentral
(340 861)
Gjennomsnitt
(262 390)

1,4

X

14,3

2

X

3

X

2

X

3

X

2,4

1

1

2,4

2,25

2

X

9,3

2,5

2,5

X

8,63

2,01

1,97

Den samfunnsøkonomiske analysen som har blitt utarbeidet på bakgrunn av DSBs forslag til ny 110-struktur,
konkluderer med at ny 110-struktur er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Selv om det vil være noen
avviklingskostnader for de sentralene som legges ned, vil reduksjonen i antallet 110-sentraler gi betydelige
besparelser knyttet til at det totale antallet årsverk reduseres. Besparelsen knyttet til antall årsverk estimeres å
utgjøre 675 millioner kroner over en 20-års periode. Med en reduksjon i antall sentraler i Oslofjord-området
fra fem til to eller tre sentraler, vil den totale besparelsen sannsynligvis utgjøre nærmere én milliard kroner
over en 20-års periode. Det er av stor betydning at kommunenes samlede ressurser blir bedre utnyttet, og et
konkret tiltak vil være å redusere antallet 110-sentraler. Ved å etablere større regioner, reduseres antall
årsverk samlet sett, men sentralene vil øke sin robusthet fordi det vil bli flere ansatte på vakt på hver sentral.
Kommunene vil altså spare penger på å gjøre sentralene mer robuste.
Med Nødnett får de kommunale og interkommunale 110-sentralene og brann- og redningsvesenene helt nye
kommunikasjonsløsninger. Nye 110-regioner med færre sentraler er sannsynligvis det viktigste
gevinstrealiseringspotensialet for branns innføring av Nødnett. Det vil bli en bedre utnyttelse av avansert
IKT utstyr, og bedre økonomiske forutsetninger når det gjelder å implementere endringer som kommer med
innføring og oppdatering av avansert utstyr. I tillegg vil færre 110-regioner og sentraler redusere de løpende
drifts- og vedlikeholdskostnadene ved nødnettleveransen til 110-sentralene. Eierne (kommunene) må ha
økonomi til å gjennomføre systemoppdateringer, vedlikehold m.v. Hvis ikke risikeres det at gevinstene som
ligger i nytt Nødnett, nye kommunikasjonsløsninger og nytt brukerutstyr, ikke realiseres. For effektivt å
utnytte mulighetene i teknologien, og de samlede ressursene kommunene har tilgjengelig for
nødalarmeringstjenesten, har DSB sett det som riktig og nødvendig å endre 110-strukturen. Brannstudien
understøtter også dette behovet.
Ett av argumentene som har vært anført mot en omorganisering er at 110-sentralenes muligheter til å drive
med salg av tilleggstjenester vil bli vanskelig i større regioner. DSB mener det er behov for å etablere et
betydelig større fokus på profesjonell og rendyrket nødmeldetjeneste, og har i vurderingen av ny 110-struktur
ikke tatt hensyn til salg av tilleggstjenester. Analyse&Strategi har behandlet tilleggstjenester i den
samfunnsøkonomiske analysen, og her står det at der hvor 110-sentralene avvikles vil det være et privat
marked for tilleggstjenester, og/eller salg av tilleggstjenester kan videreføres i regi av de nye, større
sentralene. Sammenslåtte sentraler etter DSBs forslag vil være på størrelse med dagen store sentraler (som
for eksempel Oslo og Vestviken). Disse sentralene leverer i dag tilleggstjenester. Analyse&Strategi mener
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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derfor at det er grunn til å tro at sentralene etter en omorganisering vil fortsette med tilleggstjenester.8
Omorganiseringen fører altså ikke til at det blir noe tap av tjenestetilbud.9110-sentralene vil fortsatt være i
kommunalt eie etter omorganiseringen, og det vil fortsatt være kommunene/eierorganet selv som avgjør om
110-sentralene skal drive med salg av tilleggstjenester ved siden av ”kjerneoppgavene”. DSBs
omorganiseringsprosess er således ikke til hinder for dette.
I den samfunnsøkonomiske analysen er det foretatt en kort gjennomgang av omorganiseringsprosesser i land
som Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Analyse&Strategi fant at det er en oppsiktsvekkende
samstemthet i de utredninger og konklusjoner som er gjennomført. 10 Det er en unison enighet om den
samfunnsmessige verdien og nytten av større og mer robuste nødmeldesentraler, og det er vanskelig å finne
argumenter som trekker i andre retninger. For flere av landene er det dessuten snakk om en langt større grad
av sentralisering – og altså langt større sentraler og befolkningsunderlag – enn det som er foreslått av DSB
for Norges del. Dagens forslag til nye 110-regioner er en skisse, og DSB utelukker ikke muligheten for å
etablere enda større 110-regioner.
Høyere kvalitetskrav og beskjedent hendelsestilfang, samt erfaringer siden forrige organisasjonstilpasning av
nødmeldetjenesten, gjør at DSB ser behov for å vurdere større nødalarmeringsregioner og bedre bemannede
110-sentraler.

3 Sentral tilsynsmyndighets hjemmel til å fastsette 110-regioner
Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven11 § 16 (1) at:
Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av
meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner. De
kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og
med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.
Det følger videre av lovens § 37 (1) at:
Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for
gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven.
Som sentral tilsynsmyndighet har DSB myndighet til å pålegge en kommune å etablere en 110-sentral innen
en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner. Spørsmålet er om DSB har hjemmel til å endre hva som
per i dag menes med en ”fastsatt region”, og om lovgiver har lagt noen føringer til grunn for hvordan
grensene for de fastlagte regionene skal trekkes.
Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 legger ingen føringer for hva som menes med en ”fastsatt region”.
Forarbeidene til brann- og eksplosjonsvernloven har imidlertid omtalt dette noe nærmere. Det følger av NOU
1994:4 at bestemmelsen tar ”sikte på å etablere en uttrykkelig hjemmel for krav om slik etablering og for
krav om at kommunene i en region som fastsettes av sentral tilsynsmyndighet skal slutte seg til sentralen”. 12
Det fremkommer klart at regionen fastsettes av sentral tilsynsmyndighet, altså DSB.

8

Analyse&Strategi ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” 03.10.13, på s. 61
(Analyse&Strategi).
9
Analyse&Strategi s. 50.
10
Analyse&Strategi s. 37.
11
Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
12
NOU 1994:4 punkt 9.4.2 Merknader til de enkelte bestemmelsene i kapittel IV. Til § 25 Nødalarmeringssentral.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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Ot.prp.nr. 28 (2001-2002) utdyper ikke dette noe nærmere, da det kun fremkommer at ”Bestemmelsen er en
lovfesting av kravet om etablering av regionbaserte nødalarmeringssentraler”.13
På ovennevnte bakgrunn er konklusjonen at brann- og eksplosjonsvernloven § 16 åpner for at DSB som
sentral tilsynsmyndighet kan endre grensene for hva som omfattes av en fastsatt region, og lovgiver har ikke
lagt noen føringer for hvor regionsgrensene burde trekkes.
Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 sier ikke noe om at DSB kan pålegge en kommune å legge ned en
nødalarmeringssentral, men konsekvensen av at DSB fastsetter nye nødalarmeringsregioner er imidlertid at
noen kommuner må legge ned opprinnelige sentraler. Det er sentralt at kommunene involveres i
endringsplanene.

4 Omorganiseringsprosess
DSB besluttet vinteren 2012/2013 å redusere antallet 110-sentraler fra 22 – 12 sentraler i første omgang.
110-strukturen i det sentrale østlandsområdet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. DSB utarbeidet en skisse
til fremtidige 110-regioner som er illustrert i kartet under:

13

Ot.prp.nr. 28 (2001-2002) punkt 16.3 Kap. 3 Kommuners plikter og fullmakter. Til § 16 Nødalarmeringssentral
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Vestoppland, Hedmark og Gudbrandsdal politidistrikt fikk våren 2013 en felles 110-sentral lokalisert på
Elverum. 110-sentralene på Lillehammer og Gjøvik ble avviklet. I e-post av 14.08.13 uttaler Midt-Hedmark
brann- og redningsvesen om opplevde erfaringer så langt:
Erfaringsmessig har sammenslåingen av 3 110 sentraler til 1 vært en suksess både for
innbyggere(brukere) og brannvesen
For å rekke en omorganisering av 110-strukturen før utrullingen av Nødnett, og på den måten disponere
tilgjengelige ressurser på en bedre måte, la DSB opp til en stram fremdriftsplan. I januar 2013 sendte DSB ut
”Høring og varsel om vedtak” om ny 110-struktur til kommunene i fase 2, 3 og 4 i nødnettutbyggingen. DSB
mottok mange høringssvar innenfor høringsfristen. Kommunene i Telemark, Haugaland og Sunnhordland og
Sogn og Fjordane politidistrikt klaget på DSBs vedtak om ny 110-tilknytning. DSB vurderte anførslene i
klagebrevene fra kommuner og andre instanser i Telemark, men fant ikke grunn til å endre eller oppheve
vedtaket av 15.02.13. DSB oversendte klagen fra Telemark til behandling i Justis- og
beredskapsdepartementet den 15.03.13.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 05.04.13 brev til DSB med følgende uttalelse:
Det er etter departementets syn behov for ytterligere informasjon og analyser knyttet til robusthet og
økonomiske konsekvenser av rendyrkede fagsentraler sett i sammenheng med sentraler som utfører
tilleggsoppgaver. Analysen bør blant annet gi oversikt over dagens bemanning og oppgaveportefølje
ved en enkelte 110-sentral og de samfunnsøkonomiske konsekvenser av forslaget om færre og større
110-sentraler med og uten tilleggsoppgaver…Inntil informasjonen er innhentet og analysene er
gjennomført, anmodes direktoratet om ikke å gå videre med denne eller andre sammenslåinger av 110sentraler.
DSB gjennomførte en anskaffelsesprosess vår/sommer 2013, og konsulentselskapet Analyse&Strategi fikk
tildelt kontrakt om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av DSB. Analyse&Strategi la
frem ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” den 03.10.13. Konklusjonen er at DSBs
tiltak om å omorganisere 110-regionene er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
I foreliggende rapport gis det ytterligere informasjon og analyser knyttet til robusthet, som svar på
Justisdepartementets forespørsel av 05.04.13.

5 Dagens nødalarmeringsregioner
5.1

Innledning

Nødmeldetjenesten for brann- og redningsvesenene er en del av den offentlige operative beredskapen som
skal komme nødstilte til unnsetning ved branner og andre ulykker. Tjenestens oppgaver er å motta nødanrop,
vurdere situasjonen, gi profesjonell veiledning til innringer og iverksette nødvendige tiltak, som for eksempel
utrykning. Tjenesten er organisert med nødmeldesentraler lokalisert i 19 regioner, som hovedsaklig omfatter
et eller flere politidistrikter. Regionene følger politidistriktsgrensene, med noen få unntak for enkelte brannog redningsvesen. Dagens organisering ble fastsatt i 2003, og tjenesten fremstår i dag med for små 110 –
sentraler, de er til dels én manns betjent og har for få hendelser til at kvaliteten blir tilfredsstillende.
Organiseringen medfører at et fåtall 110-sentraler er i stand til å håndtere en stor eller flere hendelser
samtidig.
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5.2

Oversikt over sentraler

Tabellen under viser oversikt over befolkningsgrunnlag, antall hendelser i døgnet og gjennomsnittlig
minimumsbemanning dag/kveld og natt på den enkelte 110-sentral.14
110-sentral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Sør-Trøndelag 110-sentral
Tromsø 110-sentral
Finnmark 110-sentral
Hordaland 110-sentral
110-sentralen i Agder
Alarmsentral Brann Innlandet
Romerike 110-sentral
Oslo 110-sentral
Alarmsentral Brann Øst AS
Salten brann 110
Nødalarmeringssentral 110,
Helgeland, Rana
Namdal 110-sentral
Møre og Romsdal 110-sentral KF
Alarmsentralen Sogn og Fjordane
IKS
Asker og Bærum 110 sentral
Vestviken 110 IKS
Haugaland og Sunnhordland 110
sentral
Alarmsentralen 110 Telemark
Brannvesenet Sør-Rogaland, 110
sentral
Gjennomsnitt

Befolkningsgrunnlag

Antall
hendelser
i døgnet

Gjennomsnittlig
minimumsbemanning
dag/kveld
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
1,00

Gjennomsnittlig
minimumsbemanning natt

302 497
122 782
73 787
452 136
284 003
371 415
255 639
613 285
408 031
197 312
74 859

13,8
2
3
11,8
3,3
5,1
5,3
45,7
28,7
3,1
2,2

132 445
256 628
105 040

3,8
2,7
3,6

1,00
3,50
2,00

1,00
3,00
2,00

170 936
508 071
145 665

1,4
14,3
2,4

2,00
3,00
1,00

2,00
3,00
1,00

170 023
340 861

2,4
9,3

2,25
2,50

2,00
2,50

262 390

8,63

2,01

1,97

2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
1,00

Befolkningsrunnlaget er i gjennomsnitt 262 390 per sentral. Antall hendelser i døgnet gir i gjennomsnitt 8,63
hendelser per sentral, eller 0,36 hendelser i timen.
5.3

110-sentralenes ansvar og oppgaver

Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (2) at ”[nødalarmeringssentralen] skal bemannes,
utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for mottak og registrering av nødmeldinger,
alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene og den om melder ulykken. Etablering og
drift skal samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi.” Kommunene i en region skal
være tilsluttet en felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal kunne ta i mot meldinger om brann og
andre ulykker, og iverksette nødvendige tiltak.

14

Tallene er hentet fra Analyse og Strategi ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” 04.10.13, og
DSBs spørreundersøkelse ved 110-sentralene gjennomført våren 2013.
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110-sentralene eies og driftes av kommunene, og de er organisert enten som en avdeling i brann- og
redningsvesenet eller som eget AS, IKS, KF eller som sentral etter vertskommunemodellen. Sentralene er
ulikt dimensjonert alt etter hvor mange tilleggssoppgaver sentralen har tatt ansvar for. Felles for alle er at de
betjener nødsamtaler på nødnummer 110, og egen regions underliggende brann- og redningsvesen.
Noen sentrale arbeidsoppgaver for en 110-operatør:












Sikre at nødvendig informasjon fra den nødstilte innhentes raskt og korrekt.
Avklare nøyaktig adresse og kontaktperson.
Om liv er gått tapt og hvor mange liv som kan være truet.
Om det er innesperrede/savnede personer, og hvis det er tilfelle holde oversikt over disse.
Alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt.
Etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, og bistå under
innsatsen.
Vurdere behovet for annen assistanse (ambulanse, politi, helikopter, spesialutstyr).
Hvilken utvikling i skadebildet som kan forventes.
Veilede innringer om hvordan vedkommende skal forholde seg inntil hjelp kommer frem.
Orientere om når innsatsstyrken kan forventes å være fremme på skadestedet.
Logge viktige opplysninger som tidspunkt, telefonnummer og adresse.

Det følger av St.mld.nr. 12 (1995-96) pkt. 3.6.3 at:
Meldinger over nødnummer 110 gjelder ikke bare rene branntilfeller, men kjemikalieulykker, akutt
forurensing, trafikkulykker, arbeidsulykker, forurensing og uhell med transport av farlig gods etc.
For å kunne sikre at den nødstilte får den nødvendige bistand med de rette ressurser er det viktig at
operatøren har nødvendig erfaring og kunnskap innenfor et bredt spekter av ulykker hvor innsats fra
brannvesen er aktuelt.
Det er ingen tvil om at en 110-operatør trenger brannfaglig kunnskap, men operatøren må også inneha andre
egenskaper når nødmeldinger skal mottas. Fortvilte personer skal veiledes samtidig som dataverktøy skal
håndteres raskt ved utalarmering av mannskaper, trippelvarsling skal foretas og kartdetaljer skal fremskaffes
osv. Operatørene på en 110-sentral har mye ansvar i arbeidet de utfører og må tidvis jobbe under stort
tidspress. Ved en stor hendelse eller parallelle hendelser vil presset på operatørene bli enda større.
5.4
5.4.1

Fagsentraler og sentraler med salg av tilleggstjenester
Definisjon

DSB skiller mellom lovpålagte tjenester og tilleggstjenester ved å se på sentralenes muligheter for å ta betalt
for tjenestene. Offentlige tjenester er normalt kostnadsfrie med mindre det er gitt en hjemmel for å kreve
betaling, og da normalt til selvkost, som for eksempel feiegebyr. Verken brann- og eksplosjonsvernloven
eller dimensjoneringsforskriften regulerer en adgang for 110-sentralen/brannvesenet/kommunen til å ta betalt
for de lovpålagte oppgavene 110-sentralen skal håndtere, herunder mottak av alarmer fra vedtaksobjekter15. I
den grad det er anledning til å ta betalt for en tjeneste som 110-sentralen utfører vil det normalt være snakk
om en tilleggstjeneste. Regelverket setter ingen begrensninger for hvilke ekstra oppgaver
nødalarmeringssentralene kan påta seg, så lenge disse ikke går ut over de lovpålagte oppgavene. Eksempler
på tilleggstjenester kan være (listen er ikke uttømmende):

15

Forklaring på ”vedtaksobjekter” følger av første kulepunkt i avsnitt 5.4.1.
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Mottak av automatiske brannalarmer for alle brannobjekter som ikke har vedtak etter plan- og
bygningsloven eller brann- og eksplosjonsvernloven (vedtaksobjekter) om direkte tilknytning til
brannvesenet/110-sentral
Innkalling av kommunal kriseledelse
Mottak og formidling av heisalarmer
Mottak og formidling av innbruddsalarmer
Trygghetsalarmering
Brøytevakt og tekniske alarmer
Sentralbordtjenester for kommunen etter ordinær kontortid
Heising av flagg
Overvåkning av oppdrettsanlegg

For flere av dagens sentraler utgjør dette en vesentlig del av deres oppgaver.
De lovpålagte tjenestene 110-sentralene yter er regulert gjennom brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (2) og
dimensjoneringsforskriften §§ 4-5, 4-6 og 4-7. Med tilleggstjenester menes altså alle tjenestene 110-sentralen
utfører utenom de lovpålagte oppgavene.
5.4.2

Salg av tilleggstjenester og forholdet til konkurranselovgivningen og reglene om statsstøtte

Sentraler som driver med salg av tilleggstjenester som mottak av tyveri- og brannalarmer, opererer i et
kommersielt marked med rene kommersielle tjenester. Utøvelse av disse tjenestene har ved flere anledninger
vært omstridt og er det også fortsatt, samt at de har forårsaket konflikter, også rettslig, med det private
kommersielle alarmmarkedet.
I Brannstudien står det følgende om brann- og redningstjenestens inntekstbringende tjenester og
konkurranseregelverket:
Arbeidsgruppen har ikke funnet det formålstjenlig å peke på et behov for å regulere dette området,
men vi mener at det bør være i alles interesse å gjennomgå dette bredt med sikte på å skape en størst
mulig ryddighet for alle parter. Det bør derfor foretas en gjennomgang av inntektsbringende
tjenester i brann- og redningsvesenet.16
Samtlige 110-sentraler var behjelpelige med å sende sine regnskap til Analyse&Strategi i forbindelse med
utarbeidelsen av den samfunnsøkonomiske analysen. Etter en gjennomgang av regnskapene er det knyttet
bekymring til enkelte regnskapers evne til å synliggjøre at den offentlige støtten ikke er med på å finansiere
den kommersielle tjenesten. DSB er enig med Brannstudiens konklusjon om at det er behov for en
gjennomgang, da det etter DSBs mening er mulig at enkelte 110-sentralers praksis kan være i strid med
reglene om statsstøtte.
5.4.3

Betraktninger om tilleggstjenester

Analyse&Strategi fant i sin analyse at samtlige 110-sentraler yter tilleggstjenester i en eller annen form ut fra
DSBs definisjon av tilleggstjenester.17 Tilleggstjenester skal ikke komme i konflikt med de lovpålagte
oppgavene om mottak av nødmeldinger, veiledning av nødstilte og innringer, og utalarmering av og faglig
støtte til brann- og redningsvesenene, som følger av brann og eksplosjonsvernsregelverket. Hvordan
kommunene velger å håndtere tilleggstjenester innenfor lovverkets rammer er i utgangspunktet opp til
kommunene selv å bestemme. DSB er som nasjonal brannmyndighet opptatt av at det brann- og
redningsfaglige, slik det er beskrevet i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter om
organisering og dimensjonering av brannvesen, alltid skal gå foran utførelsen av tilleggstjenester. DSB har
derfor sett det som nødvendig å komme med noen betraktninger knyttet til salg av tilleggstjenester.
16
17

Brannstudien s. 159.
Analyse&Strategi på s. 41.
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Flere 110-sentraler synes mer fokusert på salg av tilleggstjenester og kommunal inntjening, enn å dyrke
profesjonaliteten i de lovpålagte oppgavene nødmeldesentralene er pålagt å håndtere. Dette er med på å
svekke sentralenes troverdighet. Noen110-sentraler hevder at mottak av trygghetsalarmer og lignende er med
på å styrke operatørenes evne til å håndtere ”reelle” hendelser. DSB er uenig i denne påstanden. Håndtering
av store mengder tilleggstjenester, som mottak av trygghetslarmer, verken styrker håndteringsevnen når det
gjelder store og komplekse ulykker og katastrofer, eller den brann- og redningsfaglige kompetansen.
Informasjon fra fagmiljøet tilsier faktisk det motsatte, at håndtering av store mengder trygghetsalarmer
forstyrrer operatørene i forhold til å holde fokus på de lovpålagte oppgavene. Nødstilte er best tjent med en
faglig sterk 110-sentral med fokus på brann- og redningsfaglige oppgaver, heller enn en 110-sentral som har
fokus på håndtering av inntektsbringende tilleggstjenester uten brann- og redningsfaglig relevans. Om dette
står det følgende i Brannstudien:
Det hevdes fra noen 110-sentraler at et høyt omfang av tilleggstjenester gir god kvalitet hos
operatørene. Stort omfang av tilleggstjenester gjør at det alltid er flere operatører til stede i
sentralene når branner og ulykker inntreffer. Arbeidsgruppen er naturlig nok enig i argumentet om
at tilleggstjenester gir et forretningsmessig grunnlag for å holde en høyere bemanning enn om
sentralene bare skulle basere seg på mottak av lovpålagte oppgaver. Imidlertid mener
arbeidsgruppen at et stort omfang av tilleggstjenester ikke bidrar til å gi høy brann- og
redningsfaglig kvalitet på operatørene.18
Kommunenes behov for ivaretakelse av tilleggstjenester kan løses på ulike måter. Det finnes blant annet et
stort kommersielt marked for mottak av trygghetsalarmer og innbruddsalarmer, som påpekt i den
samfunnsøkonomiske analysen. Det er derfor ikke nødvendig at 110-sentralene utøver kommersiell drift.

6 Nødnett – nye kommunikasjonsløsninger
110-sentralene må ha moderne teknologisk utstyr til å betjene regionen. Operatørenes arbeidsverktøy er det
tekniske utstyret som befinner seg i sentralene. Systemene i sentralene må ha evne til å opprettholde sin
funksjon når det utsettes for påkjenninger. Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett skal bygges ut til å bli et
landsdekkende radiosamband. Brann- og redningsvesenene og 110-sentralene får med Nødnett nye
kommunikasjonsløsninger og tilgang til det nye digitale radiosambandet.
I Brannstudien står det følgende om Nødnett:
Nødnett åpner også for nye muligheter for nødalarmeringssentralene. Kartløsningene åpner for
oversikt over hvilke ressurser som til enhver tid er tilgjengelige, og hvor de befinner seg (dvs. brannog redningsvesenets kjøretøy). Oversikt over tilgjengelige ressurser gir anledning til økt
treffsikkerhet ved innsatser ved at nærmeste innsatsstyrke kalles ut, og at denne lettere finner frem til
ankomststedet.19
Også i Politianalysen pekes det på at operasjonssentralene må ha nødvendig teknologi og utstyr til å lede
operasjoner over et større geografisk område.20
Dagens organisering og tekniske plattform på 110-sentralene medfører kapasitetsbegrensinger. Innføring av
Nødnett øker kapasitet og håndteringsevne betraktelig. Dette gjør at 110-sentralene kan håndtere flere
hendelser, og i tillegg kan oppdragshåndteringen gjøres på en raskere og mer effektiv måte enn tidligere.
Nytt kartsystem gir bedre oversikt, og systemet gjør at posisjonering av nødstilte blir mer nøyaktig.
Kartsystemet gir også god presisjon for beredskapsstyrken som skal rykke ut, og behovet for lokalkunnskap
18

Brannstudien s. 123.
Brannstudien s. 89.
20
Politianalysen s. 32.
19
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hos operatøren synker.21 Løpende kommunikasjon mellom 110-sentralen og beredskapsstyrken over Nødnett
medfører også bedre og mer effektiv styring av ressurser.
Den nye teknologien legger til rette for en mer effektiv utnyttelse av ressurser gjennom at den enkelte
operatør kan motta og håndtere flere hendelser. Det er da nødvendig å sikre en god og faglig mer erfaren
operatørstyrke på 110-sentralene.
En spinkel bemanning på operatørnivå medfører risiko for gjennomføringen av opplæringsaktivitetene for
110-personellet. Risikoen innebærer at det i mange tilfeller ikke vil være rom for å sende personell på kurs
når drift, ferieavvikling og sykefravær også skal hensyntas. Opplæringen er viktig for at operatørene skal bli
dyktige i oppdragshåndtering og på den måten øke kvaliteten på tjenesten overfor publikum og tilliggende
brannvesen.
Mindre regioner med beskjedent omfang av hendelser, vil kunne få kvalitative utfordringer på grunn av
manglende operativ kontinuitet. Nødnettsystemets kompleksitet krever at operatørene håndterer hendelser
jevnlig. Det er ikke ønskelig at operatørenes erfaringsgrunnlag opparbeides hovedsakelig gjennom øvelser,
men at erfaringen opparbeides gjennom håndtering av reelle hendelser - noe større regioner vil kunne gi.
Innen utgangen av 2015 skal samtlige 110-sentraler ha tatt i bruk Nødnett. Med innføringen av Nødnett
stilles økte kvalitetskrav til driften av en 110-sentral. Det nye utstyret vil etter hvert kreve vedlikehold,
systemoppdateringer, utskiftninger og reparasjoner. For at 110-sentralene skal opprettholde kvaliteten på det
tekniske utstyret på sentralene er det av stor betydning at eierne av sentralene (kommunene) bevilger midler
til vedlikehold m.v. Gjennom tidene har den tekniske tilstanden på 110-sentralene vært av varierende
kvalitet, og sentralene har vært ulikt konfigurert med variabler av lokale tilpassninger. Med Nødnett blir
samtlige sentraler nå likt utstyrt og får dermed en nasjonal teknologisk plattform. DSB er opptatt av at dette
utgangspunktet blir ivaretatt. Færre 110-regioner og sentraler vil redusere kommunenes løpende drifts- og
vedlikeholdskostnader, og gi kommunene bedre økonomiske forutsetninger for å gjennomføre nødvendig
vedlikehold og systemoppdateringer. Dersom kommunene ikke har økonomi til dette, risikeres det at
gevinstene som ligger i nytt Nødnett, nye kommunikasjonsløsninger og nytt brukerutstyr, ikke realiseres. For
effektivt å utnytte de samlede ressursene kommunene bruker på nødalarmeringstjenesten, og ivareta den
nasjonale teknologiske plattformen i sentralene, mener DSB at det er riktig og nødvendig å ta et grep om
110-strukturen.

7 Hensyn som kan tale mot en omorganisering
7.1

Innledning

Gjennom høringsrunden som DSB har foretatt blant kommuner og brannvesen i forbindelse med nye 110regioner, har det fremkommet noen motargumenter. Manglende lokalkunnskap hos operatørene ved
etablering av større regioner, er et gjennomgående motargument. Andre fremhever økt organisatorisk
distanse, herunder den innsikt og oversikt den enkelte operatør har om de organisasjoner som skal betjenes
innenfor regionen, som en negativ konsekvens av større regioner. Det har også vært argumentert for at DSB
må foreta en sårbarhetsanalyse som tar hensyn til konsekvensene av ”organisatorisk distanse”, og som tar
hensyn til lokale forhold.

21

”Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten - rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe” fra 2009
(heretter kalt 112-rapporten) pkt. 12.2: ”Lokalkunnskap blir ofte trukket frem som et argument mot større sentraler.
Etter arbeidsgruppens vurdering vil tilstrekkelig gode IKT-verktøy kunne kompensere for manglende lokalkunnskap.
(…) Det er likevel en forutsetning at 112-sentralene har god oversikt over tilgjengelige lokale ressurser.”
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7.2

Avstandsulemper

Lokalkunnskap må forutsettes knyttet til hver operatørs egen kunnskap om lokalområdet. Organisatorisk
distanse har blitt trukket frem som et annet argument mot omorganisering. Med organisatorisk distanse
menes at en omstrukturering av 110-regionene vil medføre større avstand mellom 110-sentralen og innringer,
og mellom sentralen og de ressurser som skal utalarmeres, koordineres eller betjenes. Som følge av den økte
geografiske avstanden kan det argumenteres for at operatørene ved 110-sentralen får mindre lokalkunnskap
og mindre kontakt med lokale brannvesener. Det hevdes at operatørene får mindre innsikt og oversikt om de
organisasjoner som skal betjenes. Samlet sett kan lokalkunnskap og organisatorisk distanse omtales som
avstandsulemper, både organisatorisk og geografisk.
DSB har registrert at det er delte meninger om betydningen av lokalkunnskap i fagmiljøene. Noen hevder at
lokalkunnskap er viktig, andre ikke, og noen hevder til om med at det er til hinder for effektiv
hendelseshåndtering.
I Brannstudien står det følgende om lokalkunnskap:
Dagens organisering av 110-regionene forutsetter ikke detaljert lokalkunnskap hos operatørene.
Arbeidsgruppen mener det er sentralt at brann- og redningsvesenet besitter lokalkunnskap i sin
innsats for å berge liv, helse, miljø og materielle verdier. 110-sentralen skal ha samlet oversikt over
tilgjengelige ressurser lokalt og regionalt, men det er ikke et krav om detaljert lokalkunnskap. Som
en del av nødnettleveransen får 110-sentralene og brann- og redningsvesenene nye
kommunikasjonsløsninger. Innføringen av Nødnett vil videre styrke sentralenes
kommunikasjonsløsninger gjennom nye digitale kart og oversikt over brann- og redningsvesenets
ressurser.22
I Politianalysen stå står det følgende om lokalkunnskap:
Modellen [seks politidistrikt] medfører at flere av politidistriktene vil favne over et stort geografisk
område…det [vil] kreve…at operasjonssentralene må ha nødvendig teknologi og utstyr til å lede
operasjoner over et større geografisk område. Utvalget har gjennom sine besøk diskutert om og
hvordan dette kan løses med operatører, operasjonsleder og politimestre i flere deler av landet.
Basert på dette mener utvalget at det er mulig å få en god operativ ledelse til tross for stor
geografisk utstrekning, men dette vil kreve at operasjonssentraler er utstyrt med moderne kartverk,
og at operatørene kan benytte dette effektivt.23
I 112-rapporten står det følgende om lokalkunnskap:
Lokalkunnskap blir ofte trukket frem som et argument mot større sentraler. Etter arbeidsgruppens
vurdering vil tilstrekkelig gode IKT-verktøy kunne kompensere for manglende lokalkunnskap.
Arbeidsgruppen viser til at dagens organisering heller ikke forutsetter detaljert kunnskap hos
operatørene. Det er likevel en forutsetning at 112-sentralene har god oversikt over tilgjengelige
lokale ressurser. Ved fastsettelse av det geografiske ansvarsområdet må det tas hensyn til regionale
forhold som for eksempel spredt befolkning og lange avstander.24
Norsk brannbefals landsforbund skriver følgende om lokalkunnskap:
Behov for lokalkunnskap overdrevet
Behovet for lokalkunnskap er brukt som argument mot sentralisering av nødalarmeringstjenesten.
Selvsagt vil lokalkunnskap være positivt. Men manglende lokalkunnskap vil kunne kompenseres med
22

Brannstudien s. 123.
Politianalysen s. 116.
24
Utredning om et felles nødnummer ”Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten / rapport fra en
interdepartemental arbeidsgruppe” fra 2009, jf. pkt. 12.2.
23
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høy kompetanse på det personell som betjener alarmsentralen, hjelpemidler som at hvor det ringes
fra kommer opp på skjerm i klartekst eller aller best direkte opp på et kart, gode spørrerutiner m.m.
Vår erfaring er at det gjøres feil på grunn av manglende kunnskap om geografien, men det skjer
også i sentraler som betjener små områder.25
Operatørene vil kunne få en noe mindre detaljert lokalkunnskap om 110-regionen når denne blir større. Det
er imidlertid en rekke av 110-sentralene i dag som allerede er store med hensyn til antall brannvesen,
brannstasjoner, innbyggere (og bosteder, gateadresser etc.) og arealmessig utstrekning, og det er tvil om slik
lokalkunnskap som blir trukket frem som et argument har noen betydning for effektiviteten.
I Brannstudien pekes det på at operatørene må ha kjennskap og kompetanse om 110-regionenes spesielle
industrivirksomhet, kjemikalier, farlig gods, lange undersjøiske tunneler, skipstrafikk, flyplasser m.m., for å
kunne gi den nødvendige støtte til brann- og redningsvesenene under innsats.26 Det er nødvendig at
operatører på 110-sentralene har både innsikt i, og oversikt over de ulike organisasjonene i regionene
sentralene betjener, men at dette er mulig selv om 110-regionene blir større enn ved dagens organisering.27
Innføringen av ny teknologi vil avbøte for den lokalkunnskapen operatørene eventuelt mister. Ved større
sentraler vil det være en større minimumsbemanning, og dermed vil man ha en større, grunnleggende
beredskap og kapasitet til å håndtere større hendelser og katastrofer.28 Operatørene kan oppnå både innsikt i
og oversikt over egen region blant annet ved at det utarbeides gode risiko- og sårbarhetsanalyser for
regionen, og gjennom øvingsplanlegging og øvingsgjennomføring.
Innføringen av Nødnett og ny teknologi vil gi mulighet for å øke kapasiteten og
håndteringsevnen ved 110-sentralene betraktelig. Med Nødnett får 110-sentralene og brann- og
redningsvesenene nytt dataverktøy som gjør at 110-sentralene kan håndtere flere hendelser, og i tillegg kan
oppdragshåndteringen gjøres på en raskere og mer effektiv måte enn tidligere. Løpende kommunikasjon
mellom 110-sentralen og beredskapsstyrken over Nødnett medfører en bedre og mer effektiv styring av
brann- og redningsvesenenes samlede ressurser. Brannbilene ustyres med GPS
gjennom nødnettleveransen, noe som også medfører en forbedret ressursoversikt for 110-sentralen. For
eksempel vil 110-sentralen kunne være behjelpelig med å dirigere brannbilen(e) til rett skadested.
Brann- og redningsvesenet finnes i samtlige kommuner. Beredskapsstyrkene har kort innsatstid til de
viktigste områdene og objektene i kommunene, ofte 10 minutter eller kortere innsatstid. Det er sentralt at
denne delen av beredskapen besitter lokalkunnskap, i det den lokale akuttberedskapen i brann- og
redningsvesenene yter innsats for å berge liv, helse, miljø og materielle verdier. Det er altså nødvendig å
skille 110-sentralens og brann- og redningsvesenets behov for lokalkunnskap.
I den samfunnsøkonomiske analysen blir avstandsulemper ansett for å ha liten negativ virkning. Det pekes på
at lokalkunnskap og kontakt med alle lokale brannvesen ikke vil påvirke operatørens evne til å håndtere
nødanrop, bl.a. fordi teknologien håndterer for eksempel stedfesting av et nødanrop, utalarmering av de
riktige brannvesener og å koble hendelsene med de riktige ressursene.29
Den teknologiske utviklingen gjør det mulig og forsvarlig at det etableres større 110-regioner slik som DSB
har skissert.
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Norsk brannbefals landsforbund, Pressenotat om St.mld. nr. 12 ”Om brann- og ulykkesalarmering” av 25. november
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7.3

Salg av tilleggstjenester

Ett av argumentene som har vært anført mot en omorganisering er at 110-sentralenes muligheter til å drive
med salg av tilleggstjenester vil bli vanskelig i større regioner. Som beskrevet i rapportens punkt 5.4.3 er
DSB opptatt av en profesjonell og rendyrket nødmeldetjeneste, uten fokus på salg av inntektsbringende
tilleggstjenester. I vurderingen av ny 110-struktur er det derfor irrelevant å ta hensyn til hvorvidt salg av
tilleggstjenester blir lettere eller vanskeligere.
Analyse&Strategi vurderte problemstillingen i sin samfunnsøkonomiske analyse. De fant at en
omorganisering trolig vil medføre at noe mer av den ledige kapasiteten for operatørene vil bli fylt med
”kjerneoppgavene”, og at det vil fremtvinges et større fokus på de lovpålagte tjenestene.30 Der hvor 110sentralene avvikles vil det uansett være et privat marked for tilleggstjenester, og/eller salg av tilleggstjenester
kan videreføres i regi av de nye, større sentralene. I analysen pekes det på at sammenslåtte sentraler etter
DSBs forslag vil være på størrelse med dagens store sentraler (som for eksempel Oslo, Vestviken og
Alarmsentral Brann Øst). Disse sentralene leverer i dag tilleggstjenester. Det er derfor grunn til å tro at
sentralene etter en omorganisering vil fortsette med tilleggstjenester.31 Omorganiseringen fører altså ikke til
at det blir noe tap av tjenestetilbud.32110-sentralene vil fortsatt være i kommunalt eie etter omorganiseringen,
og det vil fortsatt være kommunene/eierorganet selv som avgjør om 110-sentralene skal drive med salg av
tilleggstjenester ved siden av ”kjerneoppgavene”. DSBs omorganiseringsprosess er således ikke til hinder for
dette.
7.4

ROS-analyse

Det har vært fremhevet som argument mot DSBs skisse til nye 110-regioner, at DSB ikke har gjennomført en
risiko- og sårbarhetsanalyse av omorganiseringen av 110-sentralene eller lokaliseringen av 110-sentralene.
Det vises til at staten i alle sammenhenger stiller krav til slike analyser som premissleverandør for planer og
valg.
For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og
katastrofer, er det en forutsetning at risiko og sårbarhet kartlegges. Både brann- og
eksplosjonsvernregelverket, plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven stiller krav til kommunene om
ROS-analyser. Brann- og eksplosjonsvernregelverket stiller krav til at kommunens dokumentasjon på
oppfyllelse av lovverkets krav skal omfattes og baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser. Plan- og
bygningsloven stiller krav til at kommunene ved utarbeidelse av planer for utbygging, skal påse at risiko- og
sårbarhetsanalyser gjennomføres for planområdet. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen etter
sivilbeskyttelsesloven skal være grunnlag for kommunens langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan
for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.
Den første oppgaven i analysearbeidet er å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, herunder
hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige
funksjoner. For en 110-sentral vil brudd i telekommunikasjon, svikt i elektrisitetsforsyningen samt sabotasje
eller hærverk være eksempler på uønskede hendelser. Slike uønskede hendelser kan utløses av menneskelig
eller organisatorisk svikt, teknisk svikt eller ytre påvirkning. Tiltak som kan redusere sannsynligheten for
hendelsene er for eksempel aktivt vedlikehold, vakthold, alarmer og deteksjonsutstyr. Etter å ha kartlagt hva
som kan forårsake en uønsket hendelse og hvilke forebyggende tiltak som er iverksatt gjenstår det å beskrive
sannsynligheten for at hendelsene vil skje. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold,
erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Etter omorganiseringen av 110-sentralene vil det være
riktig og nødvendig at brann- og redningsvesenet, herunder 110-sentralen utarbeider ROS-analyser, hvor det
blir foretatt en gjennomgang av den samlede risiko som befinner seg i regionen, og at ROS-analysen blir
sammenholdt med dimensjoneringen av 110-sentralen, herunder behovet for bemanning og kompetanse.
30
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I brann- og redningsvesenets, herunder 110-sentralens risiko- og sårbarhetsanalyser er det avgjørende at det
er utarbeidet forslag til tiltak for hva som må gjøres dersom en 110-sentral settes ut av virkning for eksempel
på grunn av strømbrudd. Den uvirksomme 110-sentralens innbyggere må da overtas av en annen sentral slik
at nødstilte sikres tilgang til en sentral. I DSBs inneværende forslag til ny 110-struktur, vil det være foreløpig
11 andre 110-sentraler som kan ta over driften dersom en sentral settes ut av virkning. Dersom 110sentralene har utarbeidet gode tiltak i risiko- og sårbarhetsanalysen, vil dette minske konsekvensene av en
uønsket hendelse. For de aller fleste hendelser vil det kunne iverksettes både forebyggende og
skadebegrensende tiltak. Det er umulig å forebygge naturfenomener, men det er like fullt mulig å iverksette
tiltak for å begrense skadeomfanget. I forhold til en orkankatastrofe er det for eksempel mulig å investere i
strømaggregat, avklare ansvarsforhold, og holde øvelser for å ha en best mulig beredskap dersom katastrofen
inntreffer. Etter at brann- og redningsvesenet, herunder 110-sentralen, har utarbeidet risiko- og
sårbarhetsanalyser, vil det være opp til kommunenes politiske ledelse å ta stilling til hvordan avdekkede
risiko- og sårbarhetsforhold skal følges opp.
Det vil være kunstig hvis DSB utarbeider en ROS-analyse på vegne av en region. DSB vil imidlertid kreve at
110-sentralen i regionen selv sørger for å få analysen utført.

8 Betraktninger i tilknytning til Brannstudien
I Brannstudien som ble lagt frem 02.12.13, fremheves behovet for faglig sterke og robuste
nødalarmeringssentraler:
Brann- og redningsvesenet trenger faglig sterke og robuste nødalarmsentraler. Sentralene skal kunne gi
brann- og redningsfaglig veiledning innenfor ulike temaer og oppgaver, og kunne håndtere både større
og parallelle hendelser. I dette legger arbeidsgruppen at det vil være behov både for et visst antall
personer på vakt til enhver tid, samt høy og variert kompetanse. God innsikt i ELS og det å beherske
moderne IKT-verktøy fullt ut er en forutsetning for nødalarmeringsoperatører.33
For samtlige modeller som presenteres i Brannstudien for en organisering av fremtidens brann- og
redningsvesen, gjelder at 110-sentralene skal dekke et større geografisk område og flere innbyggere enn i
dag. Arbeidsgruppen i Brannstudien legger til grunn et befolkningsgrunnlag på minimum 400.000 per 110sentral. Arbeidsgruppen ser det videre som viktig at bemanning i disse sentralene må være minimum tre
årsverk på dagtid og to årsverk om natten.34 DSB har valgt å legge Brannstudiens beskrivelse av en mulig
minstenorm for størrelse på en 110-sentral, men DSB tar forbehold om at det kan være grunnlag for ytterlige
endringer.
Arbeidsgruppen i Brannstudien mener at dersom antallet politidistrikter blir vesentlig færre, som foreslått i
Politianalysen, må det gjøres nye vurderinger knyttet til 110-regionaliseringen. Dersom det etableres seks
politidistrikter, mener arbeidsgruppen at det må utredes om driften av nødalarmeringstjenesten knyttet til 110
bør overføres til staten. Bakgrunnen for dette er at en omfattende endring i politidistriktsgrensene vil skape
nye utfordringer for kommunene innen nødalarmeringstjenesten, og ny usikkerhet for nødstilte og
befolkningen for øvrig.35 DSB er enig i denne vurderingen, men mener samtidig at en slik vurdering ikke
utelukkende skal knyttes til et antall på seks sentraler. DSBs forslag til ny 110-struktur skal ikke betraktes
som endelig. I både politiet (Politianalysen), i helsetjenesten (endringer i AMK-struktur), og i prosjektet om
felles nødnummer, er det prosesser som kan få betydning for en fremtidig lokalisering av 110-sentralene.
Arbeidsgruppen i Brannstudien mener videre på bakgrunn av blant annet den samfunnsøkonomiske analysen
utarbeidet av Analyse&Strategi, at forslaget til organisering av nødalarmeringssentralene innebærer et
33
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betydelig potensial for effektivisering.36 For effektivt å utnytte mulighetene som ligger i teknologien, og de
samlede ressursene kommunene bruker på nødalarmeringstjenesten, er det DSBs oppfatning at det er riktig
og nødvendig å endre 110-strukturen.

9 Betraktninger i tilknytning til Politianalysen
I Politianalysen anbefales det en modell med seks politidistrikt. Ut fra politianalysens kriterier til robusthet
vil en slik organisering oppfylle samtlige kriterier. Det legges opp til 60 årsverk på operasjonssentralene for
hvert av de 6 politidistriktene, totalt 360 årsverk, for at sentralene skal ha den tilsiktede robusthet. Antall
årsverk benyttes som en grense for robusthet:
Operasjonssentralen disponerer politiets patruljer og øvrige operative ressurser og må kunne
håndtere både løpende oppdrag og mer alvorlige hendelser som ”skyting pågår” eller større
ulykker…Den dimensjonerende faktoren for bemanning av operasjonssentraler er å ha robusthet til
å håndtere svært alvorlige hendelser og/eller flere større pågående hendelser samtidig. For å møte
dette bør operasjonssentralen bemannes med 5-6 operatører, og forsterkes til 7-8 operatører i
perioder med flere hendelser. Dette vil kreve om lag 60 årsverk totalt. Kravet om
minimumsbemanning på to personer på operasjonssentraler som er etablert nå, mener således
utvalget ikke gir en robusthet til å håndtere større hendelser eller flere parallelle hendelser.37
Bakgrunnen for å stille kravet til antall årsverk er:
Et robust fagmiljø vil i de fleste tilfeller forusette 5 til 10 årsverk, både for å dekke nødvendig
spisskompetanse innen aktuelle områder, for å kunne avlaste hverandre for særlig belastende
oppgaver og for å ha tilstrekkelig kapasitet når personell er borte på kurs, konferanser, ferie og ved
sykdom…Et fagmiljø bør være av en viss størrelse og ha et visst sakstilfang for å kunne bygge opp
god kompetanse og ha kapasitet til å håndtere krevende og omfattende saker.38
Det er kun to til tre av politiets operasjonssentraler i dag som har en bemanning på det nivået som er etablert
i kriteriene. 39 Med dagens organisering vil det kreve en oppbemanning på om lag 70 årsverk for å nå det
fastsatte kravet om minimumsbemanning på to personer.40 Modellen med 6 politidistrikt medfører at flere av
politidistriktene vil favne over et stort geografisk område og det vil kreve at operasjonssentralene må ha
nødvendig teknologi og utstyr til å lede operasjoner over et større geografisk område. Utvalget i
Politianalysen har gjennom sine besøk diskutert om og hvordan dette kan løses med operatører,
operasjonsleder og politimestre i flere deler av landet. Basert på dette mener utvalget at det er mulig å få en
god operativ ledelse til tross for stor geografisk utstrekning, men at dette vil kreve at operasjonssentraler er
utstyrt med moderne kartverk, og at operatørene kan benytte dette effektivt. Selv om ledelse og en del
administrative funksjoner sentraliseres skal ikke politiets lokale operative tilstedeværelse svekkes. 41
Etter DSBs syn gjør den teknologiske utviklingen det mulig og forsvarlig at 110-sentralene slås sammen, og
at det etableres større 110-regioner. Brann- og redningsvesenet finnes i samtlige kommuner.
Beredskapsstyrkene har kort innsatstid til de viktigste områdene og objektene i kommunene, ofte 10 minutter
eller kortere innsatstid. 110-sentralene skal være oppdatert teknologisk og ha samlet oversikt over
tilgjengelige ressurser lokalt og regionalt.
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I Politianalysen pekes det på at større politidistrikter vil gi styrket beredskap. Færre operasjonssentraler vil
medføre at bemanningen ved hver av dem styrkes.42 Det vil være flere personer på færre steder enn i dagens
modell. Det er behov for 135 færre årsverk ved større og mer robuste operasjonssentraler.43 Til
sammenligning regner DSB med minst 70 færre årsverk for 110-sentralene.
I Politianalysen anbefales det ikke å foreta en oppbemanning fra en ansatt til to på operasjonssentralene med
dagens organisering. Det vil kunne utgjøre en forskjell, men det vil ikke være tilstrekkelig til å etablere
robuste enheter som er i stand til å håndtere komplekse operasjoner. En slik oppbemanning vil dessuten føre
til at antall oppdrag per ansatt vil reduseres ytterligere, og man vil komme enda lenger unna det som utgjør
en kritisk saksmengde ut fra hva som anses som nødvendig for å bygge opp kompetanse gjennom praktisk
arbeid. I tillegg vil en slik ordning føre til svekket utnyttelse av arbeidskraften fordi den enkelte ansattes
passive beredskapstid vil øke. Følgen av en slik tilnærming vil være dårlig utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og fare for at kvaliteten reduseres.44
4 av 19 110-sentraler har en gjennomsnittlig minimumsbemanning på én operatør. Dette er ikke en forsvarlig
bemanning. Dersom det skjer en stor hendelse eller flere samtidige hendelser vil kapasiteten til en
enmannsbetjent sentral lett kunne bli overbelastet. Historien har vist at dette er en sårbar dimensjonering. En
oppbemanning fra en til to operatører på vakt på slike sentraler vil etter DSBs syn gi en bedre beredskap.
Bemanningen på 110-sentralen vil alltid være avhengig av en regional ROS-analyse og må dimensjoneres
etter dette. Større alarmregioner hvor det er flere operatører på vakt samtidig er uansett å foretrekke. Dette vil
gi flere hendelser og økt operativ erfaring og kompetanse hos operatørene.

10 Endringer i AMK-struktur
10.1 Innledning
Helse Midt-Norge (HMN) ble av Helsedirektoratet bedt om å vurdere strukturen for akuttmedisinske
kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) i regionen. Helse Midt-Norge RHF valgte å nedsette en
arbeidsgruppe i mandat av 20.09.13, for å vurdere AMK-strukturen.45 Bakgrunnen for dette var blant annet
innføringen av Nødnett og hendelsene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Helse Nord
RHF nedsatte en lignende arbeidsgruppe den 29.08.13 for å utrede en fremtidig AMK-struktur i Helse
Nord.46 Denne utredningen er ikke offentlig enda.
10.2 Helse Midt-Norge
Arbeidsgruppen som har vurdert en fremtidig AMK struktur i HMN la den 24.10.13 frem sin rapport.47 Et
stort flertall i arbeidsgruppen er av den oppfatning at en reduksjon fra 4 til 2 sentraler i Midt-Norge er
nødvendig. Blant dette flertallet er det noen som mener at det på litt lengre sikt kanskje kan være ønskelig
med kun en sentral i Midt-Norge.
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HMN er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Etter et styrevedtak i HMN i 2003 ble antallet AMKsentraler redusert fra åtte til fire. I forbindelse med utbygging av nytt Nødnett i 2014 ba Helsedirektoratet
HMN å vurdere egen AMK-struktur.
Nytt Nødnett vil innebære økte kostnader i form av investeringskostnader og økte driftskostnader.
Arbeidsgruppen skriver følgende:
Selv om konsekvensene [av nytt Nødnett] i hovedsak er av økonomisk art, vil de økonomiske
rammebetingelsene til AMK-sentralene indirekte kunne påvirke den faglige kvaliteten i tjenesten.
Ved gitte ressursrammer, vil økte kostnader som følge av implementeringen av nytt Nødnett kunne
utfordre kvaliteten på tjenesten, ved at dette kan gå på bekostning av opplæring, videreutdanning,
støttetjenester m.m. En slik uønsket virkning er ikke forutsatt, men kan heller ikke utelukkes.48
Om hendelsene 22. juli 2011 skriver arbeidsgruppen følgende:
Episoden er en påminnelse om at AMK-sentraler skal kunne håndtere varsling og koordinering i
ekstreme situasjoner, i tillegg til oppgavene sentralen har i daglig drift. Det vil forekomme
omfattende nødsituasjoner også i tiden fremover, og det er derfor viktig at AMK-sentralene i Helse
Midt-Norge er forberedt på å håndtere ekstreme hendelser av en viss størrelse og omfang.
En viktig erfaring fra 22. juli er behovet for kvalifisert personell som er vant med å håndtere et
spekter av ulike hendelser. For å sikre at personellet er tilstrekkelig kvalifisert, er mengdetrening
viktig. Sentraler med et større AMK-område har flere antall henvendelser enn mindre sentraler, og
personellet får derfor mer trening i å takle ulike situasjoner...Mange små AMK områder kan gjøre
det vanskelig for AMK-operatørene å koordinere ressurser mellom sentralene ved større
hendelser…Samlet sett mener gruppen at erfaringene fra 22. juli isolert sett peker mot færre AMKsentraler i Helse Midt-Norge.49
Et stort flertall i arbeidsgruppen er av den oppfatning at en reduksjon fra 4 til 2 sentraler i Midt-Norge er
nødvendig for å sikre den nødvendige kvalitet og robusthet i nødmeldetjenesten. Gruppens mindretall faller
ned på en anbefaling om 3-4 AMK-sentraler i Midt-Norge blant annet fordi en reduksjon i antall sentraler for
å få den ønskede robusthet ikke er godt nok dokumentert.50

11 Samfunnsøkonomisk analyse
I oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet 05.04.13 ble det etterspurt en samfunnsøkonomisk
analyse av DSBs forslag til tiltak om større 110-regioner. DSB gjennomførte en anskaffelsesprosess, og
konsulentselskapet Analyse&Strategi fikk tildelt kontrakt om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse
på vegne av DSB.
Analyse&Strategi fant at DSBs tiltak om å omorganisere 110-regionene er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

48

”Framtidig AMK-struktur i Helse Midt-Norge” 24.10.13 s. 9.
”Framtidig AMK-struktur i Helse Midt-Norge” 24.10.13 s. 11-12.
50
”Framtidig AMK-struktur i Helse Midt-Norge” 24.10.13 s. 16-17.
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Tabellen nedenfor angir de nytte- og kostnadsvirkninger som er benyttet i analysen:

Selv om det vil være noen avviklingskostnader for de sentraler som legges ned, vil reduksjonen i antallet
110-sentraler gi betydelige besparelser knyttet til at det totale antallet årsverk reduseres.51 Som tabellen viser
er det mulig å spare 675 millioner kroner over en 20-års periode. Dette vil gi 33,8 millioner kroner i året som
kan disponeres på andre måter. Analyse&Strategi skriver at det ligger et ytterligere betydelig økonomisk
potensial ved en omorganisering av 110-sentralene i Oslofjord-området.52 Med en reduksjon i antall sentraler
i dette området fra fem til to eller tre sentraler, vil den totale besparelsen sannsynligvis utgjøre nærmere en
milliard kroner over en 20-års periode, eller 50 millioner kroner i året.
I tillegg til betydelige besparelser på en reduksjon i antall årsverk vil det bli betydelige reduksjoner i andre
kostnader også. Virkninger som er behandlet kvalitativt i analysen er reduserte husleiekostnader, reduserte
driftskostnader, lettere og riktigere rekruttering, økt kompetanse, styrket beredskap, økt grad av
standardisering og spesialisering og bedre arbeidsmiljø. Virkningene trekker i retning av at DSBs tiltak har
positiv nytte for samfunnet. Analyse&Strategi mener at ”nyttesiden er så mye større enn kostnadssiden at
man med rimelig sikkerhet kan konkludere med at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.”53
Analysen har et eget kapittel om internasjonale erfaringer med omorganiseringsprosesser innenfor
nødmeldetjenesten. Her er det en gjennomgang av omorganiseringer i land som Sverige, Danmark, Finland
og Nederland. I oppsummeringen skriver Analyse&Strategi følgende:
Man bør alltid være varsom med å trekke slutninger om norske forhold basert på sammenligninger
på tvers av landegrensene, siden antallet variabler som kan påvirke forholdet mellom kostnadene og
nyttevirkningene, vil være relativt høyt. Samtidig er det en oppsiktsvekkende samstemthet i de
utredninger og konklusjoner som er gjennomført om dette i de landene vi har sett på. Det er en
51

Analyse&Strategi s. 6.
Analyse&Strategi s. 7.
53
Analyse&Strategi s. 61.
52
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unison enighet om den samfunnsmessige verdien og nytten av større og mer robuste
nødmeldesentraler. Det er vanskelig å finne argumenter som trekker i andre retninger.
For flere av landene er det dessuten snakk om en langt større grad av sentralisering – og altså langt
større sentraler og befolkningsunderlag – enn det som er foreslått av DSB for Norges del.54

12 Robuste 110-sentraler – kriterier som legges til grunn for nye 110regioner
12.1 Innledning
DSB har utviklet et sett kriterier for å vurdere 110-regionenes samlede robusthet. Målet er at de nye 110regionene skal gi robuste 110-sentraler som har kapasitet og kompetanse til å ivareta sentrale oppgaver,
etablere solide fagmiljøer, effektiv publikumsservice og gode beredskapsordninger.
En fremtidig nødalarmeringstjeneste for brann skal dimensjoneres for parallelle hendelser og være forberedt
på å kunne håndtere større hendelser og katastrofer. 110-sentralene skal være i stand til å opprettholde sin
funksjon når de utsettes for påkjenninger.
DSB har lagt følgende kriterier til grunn for robuste 110-regionener:






Fagmiljø
Befolkningsgrunnlag
Bemanning (antall operatører)
Kritisk saksmengde
Samvirkepartnere

En samlet vurdering av de ulike kriteriene vil gi et bilde på 110-regionenes robusthet. Listen er ikke
uttømmende, også andre forhold kan ha/få betydning for 110-regionenes robusthet. I det følgende redegjøres
det for de ulike kriteriene opp mot dagens 110-regioner, og opp mot de nye 110-regionene.
Robusthet, kritisk saksmengde, befolkningsgrunnlag, arbeidsbelastning og antall nødmeldesentraler er
beskrevet i ulike utredninger. Det er hensiktsmessig å se hen til disse utredningene i vurderingen av
fremtidige 110-regioner.
Dagens organisering med 19 sentraler gir i gjennomsnitt 8,6 hendelser å håndtere i døgnet, og det
gjennomsnittlige befolkningsgrunnlaget per sentral er 262 390 innbyggere. 17 av 19 110-sentraler
tilfredsstiller ikke kriteriene som er etablert for robuste 110-sentraler.
12.2 Fagmiljø
Fagmiljø som kriterium inneholder flere elementer, herunder bedre kompetanse som følge av økt sakstilfang,
erfaringsutveksling mellom operatører og kapasitet til å håndtere store eller parallelle hendelser og rom for å
kunne sende operatører på opplæring.
Med færre 110-regioner vil det bli flere operatører på vakt på hver 110-sentral. Med flere operatører på vakt
samtidig vil det bli et bedre fagmiljø blant operatørene, og dette vil i seg selv være med på å øke robustheten
til sentralene. I Politianalysen står det følgende om fagmiljø:

54

Analyse&Strategi s. 37.
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Et robust fagmiljø vil i de fleste tilfeller forusette 5 til 10 årsverk, både for å dekke nødvendig
spisskompetanse innen aktuelle områder, for å kunne avlaste hverandre for særlig belastende
oppgaver og for å ha tilstrekkelig kapasitet når personell er borte på kurs, konferanser, ferie og ved
sykdom…Et fagmiljø bør være av en viss størrelse og ha et visst sakstilfang for å kunne bygge opp
god kompetanse og ha kapasitet til å håndtere krevende og omfattende saker.55
Samtlige sentraler som er foreslått innenfor de nye 110-regionene vil måtte oppbemanne noe grunnet et økt
geografisk ansvarsområde og økt befolkningsgrunnlag. Flere operatører på vakt gir bedre robusthet.
Innenfor dagens organisering med 19 110-sentraler er det fire sentraler som har en minimumsbemanning på
bare en operatør på nattestid. En slik organisering gir dårlige forhold for et fagmiljø og ingen robusthet. Det
er tvil om en slik organisering tilfredsstiller forsvarlighetskravet i dimensjoneringsforskriften § 4-5 (2). Med
ny organisering vil alle sentralene i de nye regionene måtte ha minimum to operatører på nattevakt, noe som
vil gi en bedre robusthet og som vil være mer forsvarlig i henhold til dimensjoneringsforskriften.
I valget mellom det brann- og redningsfaglige miljøet med en lokalisering av 110-sentralene til store brannog redningsvesen, og et operatørmiljø innenfor samlokaliserte nødmeldesentraler, vil nok det sistnevnte gi
størst robusthet. DSB jobber med utgangspunkt i at det i fremtiden blir et felles nødnummer og felles
nødalarmeringssentraler, og et steg i den retning vil være å samlokalisere nødmeldesentralene. Den siste tids
hendelser har illustrert behovet for bedre og mye tettere kommunikasjon mellom de forskjellige nødetatenes
nødmeldesentraler. Ved at alle tre nødmeldesentralene holder til i samme lokaler, vil informasjon, kunnskap
og erfaring lettere kunne flyte mellom sentralene. Dette vil komme nødstilte og nødetatene til gode i form av
bedre tjenester. Ved hendelser som involverer flere enn én nødmeldesentral vil dører mellom sentralene
kunne åpnes og informasjon spres effektivt og lett.56 Samtidig vil en slik samlokalisering legge til rette for et
operatørmiljø på tvers av nødetatene. Samlet sett vil dette gi bedre robusthet enn dagens etatsindividuelle
lokalisering for nødmeldesentralene.
12.3 Befolkningsgrunnlag
DSB har tatt utgangspunkt i en nedre robusthetsgrense på 400.000 innbyggere per 110-sentral, som anbefalt i
Brannstudien57, men tar forbehold om at grensen kan bli hevet på et senere tidspunkt. DSB knytter antall
innbyggere til dagens teknologiske infrastruktur innenfor store geografiske områder, og ser eksempelvis at
110-sentralene i Nord-Norge av den grunn får relativt få innbyggere per sentral. Til sammenligning har
Politianalysen en robusthetsgrense på rundt 833.000 innbyggere i sin anbefalte regionsmodell med seks
politidistrikter.
FENN-rapporten58 pkt. 13.4 Antall sentraler – anbefaling
Det anbefales en reduksjon i antall nødmeldesentraler fra dagens 91 sentraler. Basert på erfaringer
fra andre land synes det riktige antall innbyggere pr. sentral å være minimum 500.000 for å oppnå
en mest mulig kostnadseffektiv og sikker tjeneste. Det anbefales at en slik reduksjon sees i
sammenheng med anbefalingen om etablering av felles nødmeldesentraler, slik at det maksimum blir
i størrelsesorden 10 nødmeldesentraler på landsbasis.
Med dagens organisering (19 110-sentraler) har Oslo 110-sentral, Vestviken 110-sentral, Hordaland 110sentral og Alarmsentral brann øst et befolkningsgrunnlag over robusthetsgrensen. Alarmsentral brann
innlandet ligger tett nok opp til robusthetsgrensen.
Tabellen under viser befolkningsgrunnlag per 110-region.59
55

Politianalysen s. 106.
Jf. samlokaliseringen av nødetatenes nødmeldesentraler i Drammen. For brann ”Vestviken 110 IKS”.
57
Brannstudien s. 141.
58
Rapport om ”Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten” – FENN-rapporten av 2004.
59
Befolkningsgrunnlag er hentet fra Analyse&Strategi s. 18.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

110-sentral
Sør-Trøndelag 110-sentral
Tromsø 110-sentral
Finnmark 110-sentral
Hordaland 110-sentral
110-sentralen i Agder
Alarmsentral Brann Innlandet
Romerike 110-sentral
Oslo 110-sentral
Alarmsentral Brann Øst AS
Salten brann 110
Nødalarmeringssentral 110, Helgeland, Rana
Namdal 110-sentral
Møre og Romsdal 110-sentral KF
Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS
Asker og Bærum 110 sentral
Vestviken 110 IKS
Haugaland og Sunnhordland 110 sentral
Alarmsentralen 110 Telemark
Brannvesenet Sør-Rogaland, 110 sentral
Gjennomsnitt

Befolkningsgrunnlag
302 497
122 782
73 787
452 136
284 003
371 415
255 639
613 285
408 031
197 312
74 859
132 445
256 628
105 040
170 936
508 071
145 665
170 023
340 861
262 390

Med ny organisering vil også 110-sentralen i Arendal få et befolkningsgrunnlag over grensen. 110-sentralen i
Salten og 110-sentralen i Tromsø vil etter omorganiseringen fortsatt ligge langt under.
Dette illustreres i tabellen under.60
Ny organisering
110-sentralen i Tromsø og 110-sentralen i Finnmark
Sør-Trøndelag 110-sentral, Namdal 110-sentral og
Møre og Romsdal 110-sentral
Alarmsentralen 110 Telemark og 110-sentralen
Agder
Haugaland og Sunnhordland 110 sentral og
Brannvesenet Sør-Rogaland 110-sentral
Alarmsentralen Sogn og Fjordane og Hordaland
110-sentral
Salten brann 110 og Nødalarmeringssentral 110,
Helgeland, Rana
Alarmsentral Brann Innlandet
Oslofjord-området (ikke bestemt)

60

Befolkningsgrunnlag
197 805
699 105
458 947
494 244
564 014
249 703
373 956
1 989 520

Analyse&Strategi vedlegg 1.
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12.4 Bemanning (antall operatører)
I veilederen61 til dimensjoneringsforskriften står det om dimensjoneringen av nødalarmeringssentralen for
brann at den ”bør ha en bemanning på to eller flere alarmsentraloperatører.” I Brannstudien legges det til
grunn at det må være minimum tre operatører på dagtid og to operatører om natten.62 Det står videre:
Arbeidsgruppen mener at brann- og redningsvesenet må påregne å bli stilt overfor flere samtidige
og større hendelser. Dagens 110-sentraler må da bemannes med flere operatører døgnet rundt.
Dette vil også sikre et helt nødvendig minimum av faglig arbeidsmiljø for operatørene. Det er flere
sentraler som ikke har mer enn en eller to ansatte på vakt samtidig. En til to operatører på vakt
samtidig gir, etter arbeidsgruppens mening, ikke en tilstrekkelig robust faglig kvalitet i 110sentralene. Brann- og redningsvesenet er avhengig av høy kvalitet i den støtten som operatørene ved
110-sentralene skal yte under håndtering av branner og ulykker.63
I Politianalysen følger det at operasjonssentralene bør bemannes med 5-6 operatører:
Den dimensjonerende faktor for bemanning av operasjonssentraler er å ha robusthet til å håndtere
svært alvorlige hendelser og/eller flere større pågående hendelser samtidig. For å møte dette bør
operasjonssentrale bemannes med 5-6 operatører, og forsterkes til 7-8 operatører i perioder med
flere hendelser. Dette vil kreve om lag 60 årsverk totalt. Kravet om minimumsbemanning på to
personer på operasjonssentraler som er etablert nå, mener således utvalget ikke gir en robusthet til
å håndtere større hendelser eller flere parallelle hendelser.64
Det følger av FENN-rapporten at:
Antall operatører som er på vakt vil kunne ha innvirkning på kvaliteten på tjenesten. Ved flere
personer på vakt vil det være mulig for operatørene å utfylle hverandre, man kan lytte på hverandres
anrop og gi hverandre støtte og råd ved behov. Sentralene blir også mindre sårbare i forhold til
enkeltpersoner. Dette skaper en større sikkerhet for publikum som ringer inn enn i dagens situasjon
hvor man kan risikere at det er kun en person på vakt. Dette vil være spesielt viktig dersom det skulle
inntreffe en større ulykke.
I en løsning med færre sentraler på landsbasis vil det være nødvendig med flere operatører på vakt
for å betjene nødanropene. Dette tilsier dermed at det vil være en fordel å redusere antall
sentraler.65
DSB er enig med utredningene i Brannstudien, Politianalysen og FENN-rapporten om at det må være flere
personer sammen på vakt for å oppnå en god faglighet og kapasitet på sentralen, og at det er tilstrekkelig
antall hendelser i regionen til at operatørene får god kompetanse og erfaring. DSB har lagt anbefalingene fra
Brannstudien til grunn for robusthetsgrensen for minimumsbemanning på tre operatører på dagtid og to
operatører om natten, men det tas forbehold om at robusthetsgrensen for minimumsbemanning kan bli hevet
på et senere tidspunkt.
En 110-sentral må ha robusthet til å håndtere alvorlige hendelser og/eller flere pågående hendelser samtidig.
Dersom det skjer en stor hendelse eller flere samtidige hendelser vil kapasiteten til en liten sentral lett kunne
bli overbelastet. 110-sentralen skal ha rutiner for å kalle inn personellforsterkninger ved behov. En slik
innkalling vil imidlertid ta tid og man risikerer å miste dyrebare minutter og sekunder. I en nødssituasjon vil
det stå om liv og helse, og da vil hvert sekund telle.
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DSBs ”Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” fra 2003 på s. 33.
Brannstudien s. 141.
63
Brannstudien s. 122.
64
Politianalysen s. 107.
65
FENN-rapporten pkt. 12.2.3 Antall operatører på vakt.
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Oppgaveporteføljen ved mange 110-sentraler er per i dag utvidet på grunn av at noen brannvesen tilbyr
automatisk brannalarm til private boliger og til bedrifter i konkurranse med private aktører. Oppgaver som
ikke kan knyttes til brannvesenets primæroppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 (1)
eller nødalarmeringssentralens primæroppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (2),
dimensjoneringsforskriften §§ 4-5, 4-6 og 4-7, kan ikke være utgangspunktet for dimensjoneringen av antall
operatører per sentral, men må eventuelt komme i tillegg – dersom det legges opp til at denne praksisen kan
fortsette på lik linje som i dag.
Med dagens organisering (19 110-sentraler) er det kun Vestviken, Møre og Romsdal og Oslo 110-sentral
som har en gjennomsnittlig minimumsbemanning på tre operatører på dagtid, og er dermed over
robusthetsgrensen i forhold til bemanning. 16 av 19 110-sentraler ligger under robusthetsgrensen. 15 av 19
sentraler har en minimumsbemanning på 2 operatører om natten, og er dermed over robusthetsgrensen. 4 av
19 sentraler har kun en operatør på vakt om natten, og er dermed under robusthetsgrensen. Det kan
argumenteres for at en organisering med en operatør på vakt ikke tilfredsstiller forsvarlighetskravet i
dimensjoneringsforskriften § 4-5 (2). Med ny organisering vil forholdene ligge bedre til rette for en
bemanning på sentralene som ligger over robusthetsgrensen.
Tabellen under viser gjennomsnittlig minimumsbemanning dag/kveld og natt per 110-sentral.66
110-sentral:

Gjennomsnittlig
minimumsbemanning
dag/kveld

Gjennomsnittlig
minimumsbemanning
natt

110-sentralen i Agder
Alarmsentral Brann Øst AS
Alarmsentralen 110 Telemark
Alarmsentralen Sogn og
Fjordane IKS
Brannvesenet Sør-Rogaland,
110 sentral
Finnmark 110 sentral
Haugaland og Sunnhordland
110 sentral
Alarmsentral Brann Innlandet
Hordaland 110 sentral
Møre og Romsdal 110-sentral
KF
Namdal 110-sentral
Nødalarmeringssentral 110,
Helgeland, Rana
Oslo 110 sentral
Romerike 110 sentral
Salten brann 110
Sør-Trøndelag 110 sentral
Tromsø 110 sentral
Vestviken 110 IKS
Asker og Bærum 110 sentral
Gjennomsnitt

2,00
2,00
2,25
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,50

2,50

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00
3,50

2,00
2,00
3,00

1,00
1,00

1,00
1,00

3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,01

3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
1,97

66

Tallene er hentet fra Analyse og Strategi ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” 04.10.13, og
DSBs spørreundersøkelse ved 110-sentralene gjennomført våren 2013.
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En omlegging av 110-sentralene vil på den ene siden gi en reduksjon i antall ansatte som følge av at syv av
sentralene avvikles. På den annen side vil de sentralene som består måtte oppbemanne noe for å kunne
håndtere et større ansvarsområde. En følge av større sentraler er at det vil bli en mer rasjonell drift, større
muligheter for spesialisering og bedre muligheter for å utnytte bemanningen effektivt gjennom hele døgnet.
Det følger av Analyse&Strategi sin samfunnsøkonomiske analyse at ved å avvikle driften av de sju utpekte
110-sentralene vil man i 2013 spare litt i overkant av 49 årsverk totalt.
12.5 Kritisk saksmengde
Med kritisk saksmengde forstås antallet akutte brann- og redningshendelser som nødalarmeringssentralene
håndterer (håndtering av tilleggstjenester omfattes ikke). Det finnes ikke skrevne retningslinjer eller
bransjenorm som sier noe om hvor stor saksmengden per 110-sentral bør være for å sikre en nedre grense av
aktivitet i forhold til at sentralen kan sies å ha den nødvendige robusthet til både å kunne takle akutte
hendelser i daglig drift, og varsling og koordinering ved større hendelser. Det følger av Brannstudien at:
Dagens regioninndeling med 19 nødalarmeringssentraler gir samlet sett for små regioner, og det er
for få hendelser pr. sentral og operatører på vakt. Dette vil kunne føre til kvalitative faglige
utfordringer grunnet manglende operativ kontinuitet. Det er ikke faglig ønskelig at operatørenes
erfaringsgrunnlag hovedsakelig opparbeides gjennom øvelser, men at erfaringen kommer gjennom
håndtering av reelle hendelser. Større regioner vil medføre et større befolkningsgrunnlag pr. sentral
og dermed flere hendelser, i tillegg til flere potensielle sammenfallende hendelser.67
Kartet under er hentet fra Brannstudien på s. 29. Kartet illustrerer at befolkingsgrunnlaget har betydning for
antall hendelser per sentral.

67

Brannstudien s. 122.
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Det følger av Politianalysen at:
Det er grunn til å anta at operasjonssentralene som håndterer det største antallet oppdrag, vil ha
større kapasitet til å håndtere komplekse hendelser. Den enkelte ansattes kompetanse og kapasitet vil
avhenge av erfaringer som erverves gjennom håndtering av oppdrag. Man kan anta at ansatte som
opplever å ha en travel arbeidshverdag gjennom sitt praktiske arbeid, opparbeider større kapasitet til
å løse krevende oppgaver enn ansatte som håndterer et mindre antall hendelser.68
Det følger av FENN-rapporten pkt 12.2.6 Oppsummering – kvalitet at:
En reduksjon i antall sentraler vil gi operatørene mer erfaring fra håndtering av nødmeldinger
(større mengdetrening), og legger dermed til rette for høyere kvalitet på tjenesten.
Dagens organisering med 19 sentraler gir i gjennomsnitt 0,36 hendelser for hver sentral å håndtere i timen.
Antallet hendelser ved hver sentral er med andre ord svært lavt, og det er kun noen få sentraler som trekker
opp gjennomsnittet fordi antallet hendelser per døgn er lavt for de aller fleste sentralene. Operatørens
erfaring fra hendelser har stor betydning for kvaliteten på tjenestene. Når operatørene har få hendelser å
håndtere vil dette medføre at sentralene blir sårbare dersom en stor og ressurskrevende hendelse skulle
68

Politianalysen s. 176.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Side 30 av 38

Omorganisering av 110-regionene

inntreffe. Det vises til 22. julikommisjonens rapport som slår fast at nødmeldesentralene må være utrustet og
bemannet til å fylle sin viktige rolle.69 Kommisjonens funn for politiets nødmeldesentraler har direkte
overføringsverdi til 110-sentralene for brann.
Tabellen under viser gjennomsnittlig antall hendelser i døgnet per 110-sentral.70
110-sentral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Sør-Trøndelag 110-sentral
Tromsø 110-sentral
Finnmark 110-sentral
Hordaland 110-sentral
110-sentralen i Agder
Alarmsentral Brann Innlandet
Romerike 110-sentral
Oslo 110-sentral
Alarmsentral Brann Øst AS
Salten brann 110
Nødalarmeringssentral 110, Helgeland, Rana
Namdal 110-sentral
Møre og Romsdal 110-sentral KF
Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS
Asker og Bærum 110 sentral
Vestviken 110 IKS
Haugaland og Sunnhordland 110 sentral
Alarmsentralen 110 Telemark
Brannvesenet Sør-Rogaland, 110 sentral
Gjennomsnitt

Antall hendelser
i døgnet
13,8
2
3
11,8
3,3
5,1
5,3
45,7
28,7
3,1
2,2
3,8
2,7
3,6
1,4
14,3
2,4
2,4
9,3
8,63

Ny organisering vil gi gjennomsnittlig 0,57 hendelser å håndtere i timen per 110-sentral, mot 0,36 i dag.
Dersom antallet 110-sentraler i Oslofjord-området reduseres fra 5 til for eksempel 2 sentraler, vil det gi
gjennomsnittlig 0,75 hendelser å håndtere i timen per 110-sentral. En total reduksjon av 110-sentraler fra 19
til 9, vil i gjennomsnitt doble antall hendelser per sentral i forhold til dagens organisering. Dette vil øke
robustheten ved sentralene. Gjennomsnittsbetraktningen viser effektiviseringen som følge av
omorganiseringen, selv om den ikke er helt nøyaktig fordi det ikke inntreffer like mange hendelser alle steder
i landet.

69

Se NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, punkt 19.9 ”Kommisjonens hovedkonklusjon og anbefalinger”
på s. 459.
70
Tallene er hentet fra Analyse og Strategi ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” 04.10.13, og
DSBs spørreundersøkelse ved 110-sentralene gjennomført våren 2013.
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Tabellen under viser gjennomsnittlig antall hendelser i døgnet i ny organisering.
Ny organisering
110-sentralen i Tromsø og 110-sentralen i Finnmark
Sør-Trøndelag 110-sentral, Namdal 110-sentral og
Møre og Romsdal 110-sentral
Alarmsentralen 110 Telemark og 110-sentralen
Agder
Haugaland og Sunnhordland 110 sentral og
Brannvesenet Sør-Rogaland 110-sentral
Alarmsentralen Sogn og Fjordane og Hordaland
110-sentral
Salten brann 110 og Nødalarmeringssentral 110,
Helgeland, Rana
Alarmsentral Brann Innlandet
Oslofjord-området (ikke bestemt organisering)

Gjennomsnittlig nødanrop per dag
5
21
5
11
16
5
5
95

I Politianalysen brukes Oslo politidistrikt som eksempel på en operasjonssentral med et tilstrekkelig
saksomfang.71 Dersom hendelsesomfanget til 110-sentralen i Oslo legges til grunn som kritisk saksmengde
for en 110-sentral, tilsvarer det 46 nødanrop per dag eller 1,92 hendelser i timen. Ingen av de foreslåtte 110sentralene vil få et saksomfang i nærheten av dette (som vist i tabellen over). Sannsynligvis vil det kun være
de to eller tre 110-sentralene i Oslofjord-området som vil ha en saksmengde tilsvarende den Oslo 110-sentral
har i dag. Foreløpig har DSB foreslått å redusere antall sentraler fra 19 til 12, men det kan bli forelått en
ytterligere reduksjon ved en senere anledning.
DSB vil ikke tallfeste grensen for kritisk saksmengde (robusthetsgrense) for en 110-sentral, men antar at
grensen vil være i nærheten av den saksmengden de store 110-sentralene har i nåværende organisering
(Vestviken, Alarmsentral Brann Øst, Oslo, Sør-Trøndelag og Hordaland). Dersom dette legges til grunn vil 6
av 12 sentraler i ny organisering (3 av 5 av dagens sentraler i Oslofjord-området medregnet) få en
saksmengde over robusthetsgrensen. Dersom det blir tre sentraler i Oslofjord-området vil sannsynligvis 6 av
10 sentraler få en saksmengde over robusthetsgrensen. Til sammenligning har 5 av 19 sentraler med dagens
organisering en saksmengde over robusthetsgrensen.
12.6 Samvirkepartnere
I dag følger 110-regionene politidistriktsgrensene, og det er disse grensene DSB har hatt som utgangspunkt
for omorganiseringen av 110-sentralene. Dersom det blir en endring i grensene til politidistriktene vil DSB
vurdere grensene for 110-regionene på nytt. I forhold til harmonisering av beredskapsgrenser, og antall
politidistrikt er DSB enig med arbeidsgruppen i Brannstudien om følgende:
Arbeidsgruppen mener at så lenge nødalarmeringstjenesten er tredelt som i dag, bør 110-sentralenes
nedslagsområde i størst mulig grad sammenholdes med de to andre nødetatenes geografiske område
for nødnumrene 112 og 113. Det er viktig at fagkyndighet fortsatt ligger til grunn for drift av 110sentralene. Dersom 110-sentralene skal følge politidistriktsgrensene, så kan som i dag en 110sentral dekke flere enn ett politidistrikt.
…
Dersom antallet politidistrikt blir vesentlig færre, som foreslått i Politianalysen, mener
arbeidsgruppen at det må gjøres nye vurderinger knyttet til 110-regionaliseringen. Skulle det bli
besluttet at det skal etableres seks politidistrikter, mener arbeidsgruppen at det må utredes om
driften av nødalarmeringstjenesten knyttet til nødnummeret 110 bør overføres til staten. Bakgrunnen
71

Antall nødanrop er hentet fra Analyse&Strategi s. 42, og DSBs spørreundersøkelse blant 110-sentralene våren 2013.
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for dette er at en omfattende endring av politidistriktsgrensene vil skape nye utfordringer for
kommunene innen nødalarmeringstjenesten, og ny usikkerhet for nødstilte og befolkningen for
øvrig.72
Det vil innebære en fordel for godt samarbeid mellom nødetatene dersom 110-, 112- og 113-sentralene er
samlokalisert. Det er kun i Drammen (Vestviken) at alle tre nødmeldesentralene er samlokalisert per i dag.
110-sentralen i Sogn og Fjordane er samlokalisert med politiets 112-sentral. Som vist i tabell og kart under,
er det dessverre stor variasjon i hvilke byer de ulike nødmeldesentralene er lokalisert. I byene Tromsø,
Trondheim, Stavanger, Bergen, Bodø, Drammen og Oslo er det nødmeldesentraler for hvert av de tre
nødnummerene, og det er derfor sannsynlig å anta at det i disse byene ligger best til rette for en
samlokalisering av nødmeldesentralene. I omorganiseringsprosessen har DSB forholdt seg til dette, og valgt
Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen og Bodø som lokalisering for 110-sentraler i de nye regionene. DSB
har ikke behandlet Oslofjord-området enda, men anslår at antallet sentraler vil reduseres fra fem til to eller
tre. I vurderingen av lokalisering innenfor denne regionen vil det være naturlig at DSB blant annet ser hen til
samlokaliseringsprosjektet i Drammen og opprettholder 110-tjenesten i Oslo.
Tabellen under viser lokaliseringen av 110-sentralene i ny organisering mot dagens organisering av 112- og
113-sentraler.
Ny organisering:

110-sentralen i Tromsø og 110-sentralen i
Finnmark

Foreslått
lokalisering 110sentral
Tromsø

Sør-Trøndelag 110-sentral, Namdal 110-sentral
og Møre og Romsdal 110-sentral

Trondheim

Alarmsentralen 110 Telemark og 110-sentralen
Agder
Haugaland og Sunnhordland 110 sentral og
Brannvesenet Sør-Rogaland 110-sentral
Alarmsentralen Sogn og Fjordane og Hordaland
110-sentral
Salten brann 110 og Nødalarmeringssentral 110,
Helgeland, Rana
Alarmsentral Brann Innlandet

Arendal

Oslofjord-området (ikke bestemt organisering)

72

Stavanger
Bergen
Bodø
Elverum

Ikke bestemt
organisering

Lokalisering
112-sentral
Tromsø,
Kirkenes,
Hammerfest og
Harstad
Trondheim,
Steinkjær,
Kristiansund og
Ålesund
Kristiansand og
Skien
Stavanger og
Haugesund
Bergen og Florø
Bodø og
Mosjøen
Lillehammer,
Gjøvik og
Hamar
Oslo, Drammen,
Sandvika,
Lørenskog, Ski
og Sarpsborg

Lokalisering
113-sentral
(AMK)
Tromsø,
Kirkenes og
Harstad
Trondheim,
Namsos, Molde
og Ålesund
Arendal og
Tønsberg
Stavanger og
Haugesund
Bergen og Førde
Bodø og
Sandnessjøen
Gjøvik

Oslo, Drammen
og Fredrikstad

Brannstudien s. 156.
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Kartet under illustrerer lokaliseringen til helsetjenestens 19 AMK-sentraler (113-sentraler):
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Kartet under illustrerer lokaliseringen til politiets 27 112-sentraler:

Overwiew of the Norwegian Police as
it is at october 2013

Kartet under viser oversikt over politiets 27 operasjonssentraler (112-sentraler):
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13 Konklusjoner
En reduksjon i antallet 110-sentraler fra dagens 19 til foreløpig 12 sentraler73 vil sikre en betydelig mer
faglig robust nødmeldetjeneste for brann- og redningsvesenene, ved at færre operatører får styrket sin
operatørkompetanse gjennom at de må håndtere flere hendelser. Av dagens 19 sentraler er det kun Vestviken
og Oslo 110-sentral som tilfredsstiller tre av kriteriene for robusthet, herunder befolkningsgrunnlag,
bemanning og kritisk saksmengde. Med ny organisering slik som DSB har foreslått, vil forholdene ligge
bedre til rette for en bemanning, et befolkningsgrunnlag og en kritisk saksmengde på sentralene som ligger
over robusthetsgrensen. Kriteriet om samvirkepartnere vil også bli hensyntatt så lang det lar seg gjøre i
lokaliseringen av 110-sentraler.
Den samfunnsøkonomiske analysen viser at DSBs forslag til tiltak om færre og større 110-sentraler er
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hovedårsaken til resultatet er antallet reduserte årsverk ved 110-sentralene
etter en omorganisering sammenlignet med dagens situasjon. Ved en sammenslåing av sentraler i Oslofjordområdet vil sannsynligvis besparelsen bli enda større. Ved å etablere større regioner, reduseres antall årsverk
samlet sett, men sentralene vil øke sin robusthet fordi det vil bli flere ansatte på vakt ved hver sentral.
Kommunene vil altså spare penger på å gjøre sentralene mer robuste.
Med Nødnett blir samtlige sentraler likt utstyrt og får dermed en nasjonal teknologisk plattform. DSB er
opptatt av at dette utgangspunktet blir ivaretatt. Færre 110-regioner og sentraler vil redusere kommunenes
løpende drifts- og vedlikeholdskostnader, og gi kommunene bedre økonomiske forutsetninger for å
gjennomføre nødvendig vedlikehold og systemoppdateringer. Dersom kommunene ikke har økonomi til
dette, risikeres det at gevinstene som ligger i nytt Nødnett, nye kommunikasjonsløsninger og nytt
brukerutstyr, ikke realiseres. For effektivt å utnytte de samlede ressursene kommunene bruker på
nødalarmeringstjenesten, og ivareta den nasjonale teknologiske plattformen i sentralene, mener DSB at det er
riktig og nødvendig å ta et grep om 110-strukturen.
Direktoratet har gjennomgått rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert kommunenes ressursbruk på
brann- og redningsvesen (Brannstudien), og DSB kan konstatere at også arbeidsgruppen mener at antallet
110-sentraler må reduseres for å sikre befolkningen viktige tjenester i nødsituasjoner. Sammen med de
foreslåtte tiltakene i Politianalysen, vurderer DSB at prosessene som nå pågår om fremtidig organisering av
nødetatene kan få innvirkning på strukturen for fremtidige 110-regioner. For å sikre befolkningen en trygg
og profesjonell 110-tjeneste, mener DSB likevel at det er faglig nødvendig å få gjennomført endringer i 110strukturen nå. En begynnende omorganisering vil ikke være til hinder for ytterligere endringer i
nødmeldetjenesten på et senere tidspunkt.

73

DSB vil nå vurdere en omorganisering av de fem 110-regionene i Oslofjord-området.
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