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DSB oppfordres til å endre varslet vedtak. DSB anmodes om å vurdere etablering av
en felles nødalarmeringssentral for brann i regionen Agder - Telemark.
Valg av plassering og driftsform foretas i dialog mellom DSB og berørte kommuner.
Faglig forankring, økonomisk vurderinger og ambisjoner om innføring av ett
nødnummer med sammenfallende beredskapsgrenser legges til grunn for en
etablering.

Bakgrunn for saken:
Direktoratet for sivilt beredskap har sendt ut på høring varsel om vedtak vedrørende
omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder datert 3. januar 2013.
Se vedlegg. Kommunene v/rådmenn og brannsjefer er informert om varslet vedtak, og anmodes
om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken.
Omorganiseringens hovedintensjon:
Hovedintensjonen med varslet omorganisering er å etablere større og mer robuste
nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I dette ligger økt
håndteringsevne av flere parallelle hendelser og større hendelse/katastrofer.
En slik sammenslåing vil og legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av
kommunegrensene.
Det vises og til regjeringens ambisjon om å innføre et felles nødnummer, men at dette arbeidet
ligger noe lenger frem. Pågående pilotprosjekt i Drammen vil muligens gi grunnlag for
utvikling i retning av ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler.
Prosess knyttet til varslet vedtak:
DSB sin kursendring fra at kommunene selv beslutter hvordan 110-sentralene organiseres til at
DSB som sentral fagmyndighet beslutter dette har et kort tidsforløp. Settes dette sammen med

informasjonsnivået i tilsendt materiale gir dette kommunene begrensninger i å utarbeide
kvalifiserte høringssvar. Forhåndsvarslet vedtak belyser i svært liten grad valg av grenser opp
mot de andre nødetatene, samt faglige og økonomiske konsekvenser for kommunene som
finansierer 110-sentralene. Tilsendt materiale gir få og ingen svar, bortsett fra at større er
bedre.
Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) mener:
Når det innledningsvis gis kritikk for prosess og mulighet for påvirkning vil KBR likevel støtte
utviklingen i retning av større og mer robuste nødalarmeringssentraler. Bakgrunn for støtte
knyttes til en overbevisning om at dette vil komme utøvende etater, samt nødstilte til gode i
form av bedre tjenester. Når det er sagt er det likevel spesifikke momenter som må tas med i
vurderingen før vedtak fattes for å danne et komplett bilde sett fra KBR sitt ståsted.
Nødalarmeringssentralene skal være best mulig tilpasset de oppgavene den kan bli stilt overfor,
da må man bl.a. legge til grunn hvilken risiko som finnes innenfor regionen som aktuell 110sentral skal dekke. Agder og Telemark har flere felles risikoområder vs Agder/Rogaland, dette
må tas med i vurderingen. Det er spesifikt to områder hvor ressursene til å håndtere hendelsen i
stor grad hentes fra brann og redningsetatene. Dette er hendelser hvor man har og vil hente
lederstøtte/mannskapsressurser på tvers av regionene innenfor Agder og Telemark, samt
hendelser som krever samtidig aksjon i flere beredskapsregioner i de samme fylkene.
Områdene som er felles:
 Skogbrann
 Akutt forurensing
Begge områdene har vært retningsgivende for utvikling av et nært samarbeid på tvers av
kommuner/regioner der intensjonen er at man skal samarbeide uten å gjøre "butikk" på
hverandre.
Effektiv bruk av ressurser:
Mer effektiv bruk av ressurser på tvers av kommunegrenser/regionale grenser er et vesentlig
tema som kommunale og regionale brann og redningsetater er utfordret på. Og da er
erkjennelsen av felles risiko sentral. Med bakgrunn i dette er det innenfor Agder etablert svært
gode samarbeidsordninger på tvers av brann og redningsetatene. Tilsvarende samarbeid er
under full utvikling mellom Agder og Telemark med basis i at man vil kunne trekke klare
synergier av et slikt samarbeid. Samarbeidet treffer og i forhold til det DSB selv fremhever
som vesentlig i St.meld. nr. 12 (samhandling mellom beredskapsstyrker under felles 110sentral) i sitt varslede vedtak.
Etablering av større regionale brann og redningsetater medvirker til at antall ledere reduseres
innenfor regionen, samtidig vil gjenværende ledere ha en bedre faglig skolering. Dette gir
gevinst inn mot dagligdagse hendelser og hendelser av kortere varighet. Det er derimot en
svakhet i dette og det er håndteringsevnen av langvarige hendelser med behov for oppbygging
av et større ledelsesapparat med utholdenhet. Gode og robuste samarbeidsavtaler på tvers av
beredskapsregioner er da nøkkelen, og etablert i Agder- Telemarkregionen.
Et nødnummer:
Det er en kjensgjerning at ulykkeshåndtering påvirkes av at nødalarmering i dag skjer til tre
nødnummer, og at det kan skape forsinkelser ut fra at trippelvarsling er fraværende, og/eller
med forsinkelser. Det syntes derfor som vesentlig at samfunnet beveger seg i retning av å
etablere et felles nødnummer. Av den grunn er det av betydning at man speiler dagens
utvikling av 110-sentralene mot de andre nødetatene og deres utvikling på nødmeldeområdet.

Forhåndsvarslet endring har i seg at man fjerner all 110-kompetanse mellom Drammen og
Stavanger, og på den måten legger føringer for en diskusjon som politi/helse bør være en del av
for Agder og Telemark sin del, slik intensjonen er i brannlovens § 16. Dette er et forhold som
må bringes på banen og tas med i vurderingen.
Driftsform:
Drift er et vesentlig moment som DSB velger å se bort fra, annet enn at det gis et signal om
håndtering av automatiske brannalarmer. Det savnes en kravspesifikasjon med tilhørende
konsekvensutredning for driftsform av nødmeldesentraler ut over konklusjon om at større er
bedre. Driftsmodell og tjenesteomfang (salg av tilleggstjenester) vil i stor grad påvirke kvalitet
og økonomi. Ut fra varslet vedtak som har få føringer kan det se ut til at nødmeldesentralene i
like stor grad som før vil kunne fremstår som uensartet. Det savnes klare holdninger fra sentral
myndighet knyttet til om nødmeldesentralene skal utvikle seg i retning av rene fagsentraler, og
på den måten spisse seg inn mot fremtidig felles nødnummer/sentraler, eller om omfang av
kommersielle tjeneste er uten betydning.
Konklusjon:
Antall nødalarmeringssentraler må reduseres, dette vil gi tryggere løsninger for nødstilte,
spesielt ved større hendelser/katastrofer, og ved parallelle hendelser. Samtidig som det blir et
bedre verktøy for brann og redningsetatene når dette sees i sammenheng med naturlige, og
etablerte samarbeidsordninger. Felles nødalarmering for Agder og Telemark vil være en del av
bidraget som forsterker samarbeidet disse fylkene mellom ut fra erkjennelsen om
sammenfallende risiko.
Kristiansandsregionen brann og redning mener at et samarbeid innenfor Agder og Telemark
med en felles nødalarmeringssentral for de tre fylkene treffer i forhold til DSB sin
hovedintensjon. Samtidig som det vil forsterke et allerede etablert samarbeid på brann og
redningsområdet.
Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i
politidistriktene Telemark og Agder
2 Høringsuttalelse omorganisering 110-sentralen
3 Endring av konklusjonen i høringsuttalelsen
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HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE VARSEL OM VEDTAK VEDRØRENDE
OMORGANISERING AV 110-SENTRALENE I POLITIDISTRIKTENE TELEMARK
OG AGDER
Det vises til varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene
Telemark og Agder datert 3. januar 2013. Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres
om varlet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre
i saken.
Omorganiseringens hovedintensjon:
Hovedintensjonen med varslet omorganisering er å etablere større og mer robuste
nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I dette ligger økt
håndteringsevne av flere parallelle hendelser og større hendelse/katastrofer.
En slik sammenslåing vil og legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av
kommunegrensene.
Det vises og til regjeringens ambisjon om å innføre et felles nødnummer, men at dette
arbeidet ligger noe lenger frem. Pågående pilotprosjekt i Drammen vil muligens gi grunnlag
for utvikling i retning av ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler.
Prosess knyttet til varslet vedtak:
DSB sin kursendring fra at kommunene selv beslutter hvordan 110-sentralene organiseres til
at DSB som sentral fagmyndighet beslutter dette har et kort tidsforløp. Settes dette sammen
med informasjonsnivået i tilsendt materiale gir dette kommunene begrensninger i å utarbeide
kvalifiserte høringssvar. Forhåndsvarslet vedtak belyser i svært liten grad valg av grenser
opp mot de andre nødetatene, samt faglige og økonomiske konsekvenser for kommunene
som finansierer 110-sentralene. Tilsendt materiale gir få og ingen svar, bortsett fra at større
er bedre.
Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) mener:
Når det innledningsvis gis kritikk for prosess og mulighet for påvirkning vil KBR likevel støtte
utviklingen i retning av større og mer robuste nødalarmeringssentraler. Bakgrunn for støtte
knyttes til en overbevisning om at dette vil komme utøvende etater, samt nødstilte til gode i
form av bedre tjenester. Når det er sagt er det likevel spesifikke momenter som må tas med i
vurderingen før vedtak fattes for å danne et komplett bilde sett fra KBR sitt ståsted.
Sammenfallende risiko:

Nødalarmeringssentralene skal være best mulig tilpasset de oppgavene den kan bli stilt
overfor, da må man bl.a. legge til grunn hvilken risiko som finnes innenfor regionen som
aktuell 110-sentral skal dekke. Agder og Telemark har flere felles risikoområder vs
Agder/Rogaland, dette må tas med i vurderingen. Det er spesifikt to områder hvor
ressursene til å håndtere hendelsen i stor grad hentes fra brann og redningsetatene. Dette er
hendelser hvor man har og vil hente lederstøtte/mannskapsressurser på tvers av regionene
innenfor Agder og Telemark, samt hendelser som krever samtidig aksjon i flere
beredskapsregioner i de samme fylkene. Områdene som er felles:
 Skogbrann
 Akutt forurensing
Begge områdene har vært retningsgivende for utvikling av et nært samarbeid på tvers av
kommuner/regioner der intensjonen er at man skal samarbeide uten å gjøre "butikk" på
hverandre.
Effektiv bruk av ressurser:
Mer effektiv bruk av ressurser på tvers av kommunegrenser/regionale grenser er et vesentlig
tema som kommunale og regionale brann og redningsetater er utfordret på. Og da er
erkjennelsen av felles risiko sentral. Med bakgrunn i dette er det innenfor Agder etablert
svært gode samarbeidsordninger på tvers av brann og redningsetatene. Tilsvarende
samarbeid er under full utvikling mellom Agder og Telemark med basis i at man vil kunne
trekke klare synergier av et slikt samarbeid. Samarbeidet treffer og i forhold til det DSB selv
fremhever som vesentlig i St.meld. nr 12 (samhandling mellom beredskapsstyrker under
felles 110-sentral) i sitt varslede vedtak.
Etablering av større regionale brann og redningsetater medvirker til at antall ledere
reduseres innenfor regionen, samtidig vil gjenværende ledere ha en bedre faglig skolering.
Dette gir gevinst inn mot dagligdagse hendelser og hendelser av kortere varighet. Det er
derimot en svakhet i dette og det er håndteringsevnen av langvarige hendelser med behov
for oppbygging av et større ledelsesapparat med utholdenhet. Gode og robuste
samarbeidsavtaler på tvers av beredskapsregioner er da nøkkelen, og etablert i AgderTelemarkregionen.
Et nødnummer:
Det er en kjensgjerning at ulykkeshåndtering påvirkes av at nødalarmering i dag skjer til tre
nødnummer, og at det kan skape forsinkelser ut fra at trippelvarsling er fraværende, og/eller
med forsinkelser. Det syntes derfor som vesentlig at samfunnet beveger seg i retning av å
etablere et felles nødnummer. Av den grunn er det av betydning at man speiler dagens
utvikling av 110-sentralene mot de andre nødetatene og deres utvikling på
nødmeldeområdet.
Forhåndsvarslet endring har i seg at man fjerner all 110-kompetanse mellom Drammen og
Stavanger, og på den måten legger føringer for en diskusjon som politi/helse bør være en del
av for Agder og Telemark sin del, slik intensjonen er i brannlovens § 16. Dette er et forhold
som må bringes på banen og tas med i vurderingen.
Driftsform:
Drift er et vesentlig moment som DSB velger å se bort fra, annet enn at det gis et signal om
håndtering av automatiske brannalarmer. Det savnes en kravspesifikasjon med tilhørende
konsekvensutredning for driftsform av nødmeldesentraler ut over konklusjon om at større er
bedre. Driftsmodell og tjenesteomfang (salg av tilleggstjenester) vil i stor grad påvirke kvalitet
og økonomi. Ut fra varslet vedtak som har få føringer kan det se ut til at nødmeldesentralene
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i like stor grad som før vil kunne fremstår som uensartet. Det savnes klare holdninger fra
sentral myndighet knyttet til om nødmeldesentralene skal utvikle seg i retning av rene
fagsentraler, og på den måten spisse seg inn mot fremtidig felles nødnummer/sentraler, eller
om omfang av kommersielle tjeneste er uten betydning.
Konklusjon:
Antall nødalarmeringssentraler må reduseres, dette vil gi tryggere løsninger for nødstilte,
spesielt ved større hendelser/katastrofer, og ved parallelle hendelser. Samtidig som det blir
et bedre verktøy for brann og redningsetatene når dette sees i sammenheng med naturlige,
og etablerte samarbeidsordninger. Felles nødalarmering for Agder og Telemark vil være en
del av bidraget som forsterker samarbeidet disse fylkene mellom ut fra erkjennelsen om
sammenfallende risiko.
Kristiansandsregionen brann og redning mener at et samarbeid innenfor Agder og Telemark
med en felles nødalarmeringssentral for de tre fylkene treffer i forhold til DSB sin
hovedintensjon. Samtidig som det vil forsterke et allerede etablert samarbeid på brann og
redningsområdet.


DSB endrer varslet vedtak og beslutter etablering av en felles nødmeldesentral
for Agder og Telemark, samt overlater valg av plassering/driftsform til
kommunene ut fra en faglig og økonomisk vurdering.

Styreleder
Brannsjef
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Fra: Monica Nordnes[Monica.Nordnes@sogne.kommune.no] Dato: 28.01.2013 16:55:58 Til: Grethe
Murbræch Tittel: VS: 110-sentral

Fra: Kim Høyer Holum
Sendt: 28. januar 2013 10:41
Til: Monica Nordnes
Emne: VS: 110-sentral
Kan dere få laget en sak på dette til formannskapet den 6.
Fra: Jan Røilid [mailto:Jan.Roilid@kbr.no]
Sendt: 24. januar 2013 07:55
Til: Kim Høyer Holum
Emne: 110-sentral

God morgen Kim.
Vi har pyntet litt på konklusjonen i høringsuttalelsen knyttet til DSB sitt varslede vedtak:




DSB oppfordres til å endre varslet vedtak. DSB anmodes om å vurdere etablering av en
felles nødalarmeringssentral for brann i regionen Agder - Telemark.
Valg av plassering og driftsform foretas i dialog mellom DSB og berørte kommuner.
Faglig forankring , økonomisk vurderinger og ambisjoner om innføring av ett
nødnummer med sammenfallende beredskapsgrenser legges til grunn for en
etablering.

Dette for å gjøre det hele noe mer fremtidsrettet ved å bevege seg i retning av neste etappe vs DSB som kun
ser en etappe frem.
Vennlig hilsen
KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS

Jan Røilid
Brannsjef
e-post: jan.roilid@kbr.no www.kbr.no
Postadresse: Postboks 250, 4663 Kristiansand
Besøksadresse: Torridalsveien 39, Kristiansand
Tlf: +47 98244800
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