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Tittel: OVERSENDELSE AV HØRING OG VEDTAK OM OMORGANISERING AV 110-SENTRALEN I
TELEMARK OG AGDER

Til
Rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre
Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland.

Vedlagt følger oversendelse av brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med høring
og vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralen i politidistriktene Telemark og Agder.
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Arkivsaknr.:
2013/65 -6

Arkivkode:
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Sektor: Brann- o feiereenesten
Saksbeh.: Tore Olsen

HØRINGSUTTALELSE
ANGÅENEDE "VARSEL OM VEDTAK
VEDRØRENDE OMORGANISERING
AV 110-SENTRALENE I
POLIDISTRIKTENE
TELEMARK OG AGDER"
Forslag til vedtak:
Grimstad kommune finner det ikke godtgjort at en løsning uten nødalarmeringssentral for brann
mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen og gir
kostnadsbesparelser slik hensikten er.
DSB oppfordres til å endre varslet vedtak, og anmodes om å vurdere etablering av en felles
nødalarmeringssentral brann for Agder og Telemark.
Valg av plassering/driftsform foretas gjennom en dialog mettom DSB og berørte kommuner ut
fra et faglig og økonomisk perspektiv. Samt fremtidsrettede ambisjoner om innføring av ett
nødnummer opp mot sammenfallende beredskapsgrenser.
Dokumentliste:
• Varsel om vedtak fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap datert 3.1.2013
• Sammenligning av alternativer utarbeidet av Jan-Erie Gran, avdelingsleder Agder 110sentral
• Skisse på ny struktur 110-sentraler
Sammendrag:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) endrer nå praksis fra at kommunene
selv beslutter hvordan 110-sentralene skal organiseres, til at DSB som faginstans skal beslutte
dette. I praksis innebærer dette nå at DSB har sendt Agder-110 sentral varsel om sammenslåing
med 110-sentralen Rogaland ( lokalisert i Stavanger).
Hovedintensjonen med varslet omorganisering er å etablere større og mer robuste
nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. Det er et bra grep isolert
sett som vil bedre håndteringsevnen av store katastrofer og parallelle hendelser.
Varslet vedtak bærer imidlertid preg av hastverk og gir i liten grad mulighet til å få frem beste
beredskapsmessige og samfunnsøkonomiske alternativ. Videre er det ikke gitt fullgod

begrunnelseav valget opp mot andresentraleprosjekt som for eksempelfelles nødnummer 112.
Det er heller ikke vektlagt et samarbeidmellom Agder og Telemark som er under utvikling på
brann og redningstjeneste.For Grimstad kommune vil det etter dagensfordeling av kostnader
være kr. 1.500.000dyrere å væretilknyttet Sør Rogaland 110-sentralkontra Agder 110-sentral.
Fakta:
Varslet vedtak innebærerat det ikke vil finnes nødalarmeringssentralfor 110 fra Drammen til
Stavanger.1 dag er det felles 110-sentralpå Agder og er lokalisert i Arendal kommune. Det er
en døgnkontinuerlig to-mannsbetjentsentral som er planlagt å skulle flytte inn i ny brannstasjon
på Stoa sommeren2013. DSB sendte3.1.13 ut et I løringsbrev til berørtekommuner et varsel
om vedtak som gikk på sammenslåingmed Sør Rogaland 110-sentral.
Brannlovens §16, regulererkommunenesplikt til å knytte segtil en nødalarmeringssentralog
være med på å bæresin andel av kostnadeneved etablering og drift. Videre står det; Etablering
og drift skal samordnes med øvrig nødalarmeringssentraler for helse og politi
DSBs målsetting med omorganiseringener å få faglig robuste nødalarmeringssentralermed
bedrekvalitet på oppdragshåndteringen.I skrivet fra DSB er det listet 11 kriterier til 110sentraler(brann).Skrivet omhandlernedalarmeringstjenestenfor brann- og redningsvesenet.
brann, politi,
Samtidig vises det flere stedertil 112-rapporten(felles nefdalarmeringssentraler
helse) og at sitat; "regjeringen har en ambisjon om å innføre et felles nødnummer..,".Det vedtak
som DSB nå varsler viser ikke tegn tilsamordning med helse og politi. DSB anmoderde
kommuner som har noe å anføre i sakenom å komme med en skriftlig tilbakemelding innen 14.
februar. Endelig vedtak skal være fattet innen utgangenav mars, inklusive eventuell anke til
Justis og beredskapsdepartementet.
Vurdering:
DSB sin kursendring fra at kommunene selv beslutter hvordan 110-sentraleneorganiserestil at
DSB som sentral fagmyndighet beslutter dette har et kort tidsforløp. Settesdette sammenmed
informasjonsnivået i tilsendt materiale gir dette kommunene begrensninger i å utarbeide
kvalifiserte høringssvar. Forhåndsvarsletvedtak 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.
Når det innledningsvis gis kritikk for prosessenog muligheten for kommunene å påvirke
beslutningen vil Rådmannen likevel støtte utviklingen i retning av større og mer robuste
nødalarmeringssentraler.Bakgrunn for slik støtte knyttes til en overbevisning om at dette vil
komme utøvendeetater, 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 DSB kan fatte vedtak.
Nødalarmeringssentraleneskal være best mulig tilpasset de oppgaveneden kan bli stilt overfor,
da må man bl.a. legge til grunn hvilken risiko som fmnes 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 ressursenetil å håndterehendelseni
stor grad hentes fra brann og redningsetatene.Dette er hendelser hvor man har og vil hente
på tvers av regionene innenfor Agder og Telemark, samt
lederstøtte/mannskapsressurser
hendelsersom krever samtidig aksjon i flere beredskapsregioneri de sammefylkene. Områdene
som er felles er skogbrannog akutt forurensning.
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.

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 cr under
full utvikling mellom Agder og Telemark med basis i at man vil kunne trekke klare synergier av
et slikt samarbeid. Samarbeidet treffer også i forhold til det DSB selv fremhever som vesentlig i
St.meld. nr 12 (samhandling mellom beredskapsstyrker under felles 110-sentral) i sitt varslede
vcdtak.
Det er en kjensgjeming 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 110sentralene 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.
Drift er et vesentlig moment som DSB velger å se bort fra, annet enn at det gis et signal om
håndtering av automatiske brannalanner. 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 ffi 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.
Driftskostnader for 110-sentraler må deltakende kommuner bære gjennom en kostnad pr.
innbygger. 110-Agder har i dag en "medlemsavgift" på kr. 32,50. Inntekter fra brannalarmer
fordeles 90/10 som betyr at 90% av inntekter tilfaller lokalt brannvesen. Ved Sør Rogaland 110sentral er kostnaden opplyst til å være ca. kr. 32,- men her tilfaller i helhet inntektene til 110sentralen. For Grimstad kommune vil det etter dagens fordeling av kostnader være kr.
1.500.000,- dyrere å være tilknyttet Sør Rogaland 110-sentral kontra Agder 110-sentral. DSB
hevder at sammenslåing vil gi kostnadsbesparelser uten at dette er tallfestet i økonomisk
analyse.
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Høringsuttalelse angående varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110sentralene i politidistriktene Telemark og Agder
Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) har foretatt en vurdering av DSB sitt
varslede vedtak om omorganisering av 110-sentralene, datert 3. januar 2012.
KBR sin vurdering/innspill til varslet vedtak er utformet i et notat som ble behandlet av styret i
KBR den 5. februar 2012. Styret stiller seg enstemmig bak brannsjefens vurderinger slik det
fremkommer av notatet, og dette oversendes DSB som innspill/høringsuttalelse fra KBR.

Med hilsen

da

ktk
()4/

Jan Røilid
brannsjef

Vedlegg: Notat: Høringsuttalelse angående varsel om vedtak vedrørende omorganisering av
110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder.
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HØRINGSUTTALELSE ANGAENDE VARSEL OM VEDTAK VEDRØRENDE
OMORGANISERING AV 1110-SENTRALENEI 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 wrådmenn 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 IKS (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/mannskapsressurserpå tvers av regionene
innenfor Agder og Telemark, samt hendelser som krever samtidig aksjon i flere
beredskapsregioneri 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/regionalegrenser 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
konsekvensutredningfor 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.
Kristiansand kommune mener at et samarbeid innenfor Agder og Telemark med en felles
nødalarmeringssentralfor brann 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 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.

-z
Kim Høye-rHq rn
Styreleder

eift
Jan Røilid
Brannsjef
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Eleringom vedtak om organisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og
Agder
Administrasjonens forslag:
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelse fra Kristiansandregionens brann og redning
IKS (KBR) i anledning høring og varsel om vedtak om omorga
'
110-sentralene
thlttn,,IlA
t • ,,,r4
politidistriktene Telemark og Agder.
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06.02.2013 Behandling i Formannskapet
Rådmannen orienterte.

/H'7
L.

1.1; 1,

FS-011/13 Vedtak: Administrasjonens forslag vedtas:
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelse fra Kristiansandregionens brann og redning
IKS (KBR) i anledning høring og varsel om vedtak om omorganisering av 110-sentralene i
politidistriktene Telemark og Agder.
Vedtaket er fattet med hjemmel i bystyrets delegasjonsvedtak i sak 049/12.

Saksopplysninger:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler i brev av 3.1.13 om mulig
vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder.
Varsel er sendt til rådmenn og brannsjefer i alle berørte kommuner.
Det varslede vedtaket innebærer en omorganisering som gjør at det ikke lenger vil finnes
nødalarmeringssentral for 110-nummeret på strekningen fra Drammen til Stavanger. Agder
110-sentral som var planIagt lagt til ny brannstasjon på Stoa i Arendal i 2013 vil i tilfelle bli
lagt ned. I samarbeid med Kristiansand kommune har Kristiansandregionens brann og
redning IKS (KBR), utarbeidet en høringsuttalelse.

Vurdering og konklusjon:
Gjennom sin høringsuttalelse anbefaler KBR at det varslede vedtaket endres som følger:
- DSB anmodes om å vurdere etablering av felles nødalarmeringssentral i regionen
Agder-Telemark.
- Valg av plassering og driftsform foretas i dialog med DSB og berørte kommuner.
Til grunn for KBR's uttalelse pekes det på at siden nødalarrneringssentralene skal være best
mulig tilpasset de oppgavene den kan bli stilt ovenfor, bør det tas regionale hensyn nettopp i
forhold til hvilke risikoområder som gjør seg gjeldende. Det vises til at Agder og Telemark har
flere felles risikoområder, slik som for eksempel skogbrann og akutt forurensning.

I tillegg pekes det på de svært gode samarbeidsordningene som allerede er etablert på
Agder mellom brann og redningsetater, og pågående utvikling av samarbeid mellom Agder
og Telemark.
Rådmannen anbefaler at Lillesand kommune slutter seg til KBR's høringsuttalelse.

Saksdokumenter:
Lillesand, 7.2.2013

Utskrift sendes:
Saksbehandler —til oppfølging
v Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kristiansandsregionen brann og Redning IKS
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Østre Agder
Interkommunalt samarbeid for
kommunene Arendal, Froland,
Gjerstad, Risør, Tvedestrand,
Vegårshei og Åmli

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling Brann og redning
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Deres ref 2012/14575/NOSU
Iloringsuttalelse vedrorende omorganisering
Telemark og Agder.

av 110-sentraler i politidistriktene

Styret for Østre Agder som er regionråde for kommunene Arendal, Tvedestrand, Gjerstad,
Risør, Froland, Åntli og Vegårshei var samlet til styremote 25. januar 2013. Der ble følgende
uttalelse vedtatt i sak
02/13

Uttalelse vedrørende ornor ,aniserin

av 110-sentraler i A Ydero Telemark

Vedtak
Østre Agder finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann
mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik
hensikten er.
Østre Agder vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for
Agder og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt
samtidig, enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler
som i dag.
Ettersom finansiering, organiscring og drift av 110 —sentralene er kommunenes
ansvar forventer Østre Agder at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både
i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det
varslede vedtaket legger opp til, finner Østre Agder totalt uakseptabelt.
Østre Agder kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av
vedtakets økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og
beredskapsmessige (for eksempel i forhold til eventuell felles 112 - sentral for brann,
helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt.
Østre Agder forventer at dsb inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen
med politisk og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan

bidra til at intensjonene om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en
sikker og effektiv måte.
Med vennlig hilsen

Ole Jø

tholm

Sekretariatsleder for Østre Agder

ARENDAL KOMMUNE
Saksfremlegg
Referanse:
Ordningsverdi:

2013/109 / 2
M741&13

Vår saksbehandler
Jan-Eric Gran, tlf

Saksgang:
Pol. saksnr.

Politisk utvalg

Møtedato

16/13

Formannskapet

24.01.2013

14/13

Bystyret

31.01.2013

Varsel om vedtak fra DSB vedrørende omorganisering av 110-sentralene i
politidistriktene Telemark og Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Arendal bystyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann mellom Drammen og
Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten er.
Bystyret vil imidlertid ikke awise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder og Telemark vil
kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil være når denne
vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar forventer
Arendal bystyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å beslutte hvor vaktsentralene framover
skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av
alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner bystyret totalt uakseptabelt.
Bystyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets økonomiske,
personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel i forhold til eventuell
felles 112 —sentral for brann, helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt.
Arendal bystyre forventer at dsb inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene om mer
robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Saksprotokoll - Formannskapet 24.01.2013
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Arendal formannskap anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende vedtak:
Arendal bystyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann mellom Drammen og
Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten er.
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Bystyret vil imidlertid ikke awise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder og Telemark vil
kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil være når denne
vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar forventer
Arendal bystyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å beslutte hvor vaktsentralene framover
skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av
alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner bystyret totalt uakseptabelt.
Bystyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets økonomiske,
personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel i forhold til eventuell
felles 112 —sentral for brann, helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt.
Arendal bystyre forventer at dsb inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene om mer
robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Saksprotokoll

- Bystyret 31.01.2013

Vedtak:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Følgende er dermed vedtatt:
Arendal bystyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann mellom Drammen og
Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten er.
Bystyret vil imidlertid ikke awise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder og Telemark vil
kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil være når denne
vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar forventer
Arendal bystyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å beslutte hvor vaktsentralene framover
skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av
alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner bystyret totalt uakseptabelt.
Bystyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets økonomiske,
personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel i forhold til eventuell
felles 112 —sentral for brann, helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt.
Arendal bystyre forventer at DSB inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk
og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene om mer
robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.
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Vedlegg:
1

Varselom vedtakfra Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskapdatert03.01.2013

2

Sammenligning
av alternativer

Bakgrunn /Saksfremstilling:
Varslet vcdtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentral for 110 fra Drammen til Stavanger.
Agder 110-sentral som planlagt skulle flytte inn i ny brannstasjon på Stoa sommeren 2013, blir lagt ned.
Torsdag 03.01.13 utstedte DSB et varsel om vedtak som gikk til brannsjefer og rådmenn i kommunene i
politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland.
Organisering av 110-fienesten er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. DSB viser til 22. juli
kommisjonens rapport som viser til behov for sikker nødmeldetjeneste og 112-rapporten, som ble
ferdigstilt av en interdepartemental arbeidsgruppe juni 2009, som viser til behov for større felles
nødmeldesentraler hvor politi (112), helse (113) og brann (110) bør inngå. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om
vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og
eksplosjonsvemloven) § 16, regulerer kommunenes plikt til å knytte seg til en nodalarmeringssentral. §
16, lyder:
" Sentral tilsynsmyndighetkanpålegge en kommuneå etablere en nodalarmeringssentralfir mottak av
meldinger om branner og andre ulykker innen enfastsatt region som kan omfattåflere kommuner.De
kommunersom omfattesav denfastsatte regionenplikter å knytte seg til nodalarmeringssentralenog med
grunnlag i aviale bæresin andel av kostnadeneved etablering og drift av sentralen.
Nodalarmeringssentralenskal bemannes,utrustesog opereresslik at den til enhver tid fyller behovetfbr
mottak og registrering av nodmeldinger,alarmering av mannskaperog kommunikasjonmed
innsatsstyrkeneog den som melder ulykken. Etablering og drift skal samordnesmed øvrige
nodalarmeringssentralerfor helse og politL (uthevet av undertegnede)
Departementetkan gi forskrifter om etablering og drift av nodalarmeringssentralfor mottak av meldinger
om branner, eksplosjonerog andre ulykker, herunder krav til personellets kvalifikasjoner.
DSBs målsetting med omorganiseringen er å få faglig robuste nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet
på oppdragshåndteringen. I skrivet fra DSB er det listet 11 kriterier til 110-sentraler (brann).
Skrivet omhandler nødalarmeringsfienesten for brann- og redningsvesenet. Samtidig vises det flere steder
til 112-rapporten (felles nødalarmeringssentraler brann, politi, helse) og at sitat; "regjeringen har en
ambisjon om å innføre et felles nødnummer..,". Det vedtak som DSI3 nå varsler viser ikke tegn ti I
samordning med helse og politi.
DSB anmoder de kommuner som har noe å anføre i saken om å komme med en skriftlig tilbakemelding
innen 14. februar. Endelig vedtak skal være fattet innen utgangen av mars, inklusive eventuell anke til
Justis og beredskapsdepartementet.

Vurderinger:
Rådmannen har vurdert varselet om vedtak og kan ikke se at det er ført dokumentasjon for at regionen fra
Drammen til Stavanger er tjent med at sentralen på Agder legges ned. Rådmannen kan ikke se at DSBs
geografiske valg av Stavanger vil være mer fordelaktig for ivaretakelsen av nødstilte kontra
nødmeldetjenesten som leveres fra Agder 110-sentral.
Varslet vedtak bærer preg av hastverk og gir liten grad av muligheter til å få frem beste
beredskapsmessige og samfunnsøkonomiske alternativ. Dagens drift av 110-sentralen ser ut til å være
sunn, hvor publikums trygghetsbehov blir ivaretatt og tjenesten til brannvesener på Agder er god.
Rådmannen stiller stort spørsmålstegn ved at hele Sør-Øst- landet ikke skal ha 110 nødmeldetjeneste. Slik
det ser ut nå med etablering av nye 110-sentraler og etablering av nødnett, vil det legge føringer for hvor
felles 112 nødmeldesentraler kan legges. Det er lite trolig at det i det hele tatt vil bli aktuelt å etablere slik
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tjeneste mellom Drammen og Stavanger dersom nå brann flyttes. I følge Gjørv-kommisjonens rapport er
det antall operatører som er avgjørende for sentralens håndteringsevne. Det framgår ikke hvilken
organisering og bemanning nye sentraler skal ha, herunder hvor stor bemanning og hvilke kostnader som
må påregnes. Det antydes at løsningen som varsles vil bli billigere, men ikke på hvilken måte. Lavere
samlet bemanning ? Slik sett underbygges ikke hvordan det varslede vedtaket følger opp Gjørv kommisjonens rapport.Rådmannen stiller således spørsmålstegn til hvilken sikkerhetsmessig vurdering
som har blitt lagt til grunn når det nå blir sentraler kun i nærheten av store byer i Sør-Norge. Videre finner
rådmannen det påfallende at verken konsekvenser i forhold til den kompetanse som pr i dag er bygd opp,
de konsekvenser for de ansatte, mulighetene for å rekruttere og beholde mannskaper ved de utvidede
sentralene, de organisatoriske sidene knyttet til at dagens sentraler driftes relativt ulikt osv.
Samordningen med helse og politi slik loven krever synes ikke gjort, og det virker ikke sannsynlig at slik
samordning i ettertid vil ende med en løsning hvor en eventuell felles 112 —sentral går på tvers av
helseforetaksgrensene. Dermed kan det oppstå ytterligere en omorganisering av 110 —sentralen innen
kort tid.
Det vil være nærliggende å se på et Agder/ Telemark samarbeid. Et samlet politi-, helse- og
brannalternativ innenfor dette geografiske området vil ha en fornuft i seg dersom Agder og Telemark
alene vurderes for små i en slik sammenheng. Å tømme hele sør-øst landet for 110 kompetanse fremstår
som uklokt inntil alternativene er godt vurdert.
Kommunene driver 110 —sentralene som interkommunalt samarbeid i dag. Og kommunene dekker alle
kostnadene. Da dagens organisering av felles 110 —sentral for Agder ble etablert var det kommunene selv
som fant fram til så vel organisatorisk løsning, lokalisering som finansieringsopplegg / kostnadsfordeling.
Slik bør det så avgjort være også dersom det nå etter vedtak i DSB skal etableres større vaktregioner.
Kommunene må være en del av prosessen både med hensyn til organisering, lokalisering og økonomisk
opplegg. Ved at DSB overstyrer prosessen ved å fastslå at 110 —sentralene i Telemark og Agder skal
legges til henholdsvis Drammen og Stavanger blir kommunene Telemark og Agder stilt helt på
sidelinjen når organiscring og valg av drifts —og økonomimodeller skal velges. I dag er det store
forskjeller i måten sentralene driftes og finansieres på. Så vel de økonomiske, praktiske og
beredskapsmessige konsekvensene vil påvirkes sterkt av hvilke løsninger som velges. For eksempel har
Rogaland helt andre løsninger enn Agder.
Rådmann, 21.01.2013
Harald Danielsen
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1. Sammenligning av alternativer
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2. Konklusjon
Det varslede vedtaket forkastes.
I høringsskrivet trekkes det en ny grense som splitter etatenes sarnmenfall, og som ikke
sammenfaller med 112-rapporten av 2009. Dette vil medføre en mer komplisert samhandling
og ledelsesstruktur på Agder. Dette strider også mot anbefalingene i Gjørv-kommisjonens
rapport.
Derfor bør direktoratet primært holde seg innenfor distriktsgrensene, og heller etablere en
egen 110-region innenfor helse sør-øst med nedslagsfelt Telemark-Agder. En slik sentral vil
dekke et areal på 31.800 km2, med en befolkning på 460.000 mennesker fordelt på 47
kommuner og 59 brannstasjoner. Hver av sentralene (Agder/Telemark) kan stille med erfarne
operatører som kan begge regionene, og tjenesten får således ingen downperiode ifm. med
omorganisering til en felles, robust sentraL
Alternativt vil mye eksisterende kompetanse erstattes med nye mannskaper, og vi ser det
derfor som en svekkelse av beredskapen på Agder i et lengre tidsrom dersom Agder 110sentral legges ned og kommunene tilknyttes Rogaland 110. Rogaland er dessuten et
pressområde, både på arbeidsrnarkedet og for øvrig. Sentralen i Stavanger har allerede i dag
problemer med rekruttering til sentralen, nettopp pga at samme kompetanse er attraktiv
også innenfor oljebransjen. Lokalisering i Stavanger vil medføre at det blir betydelig
vanskeligere og dyrere å holde en stabil bemanning med ønsket kompetanse, enn hva tilfellet
er i Arendal.
Ved etablering av større distrikter enn hva vi har i dag, vil det være en kritisk suksessfaktor å
samtidig se på hva slags tjenester disse sentralene skal levere, og omfanget av tjenestene.
110-sentralen i Stavanger er i dag Norges største leverandør av tilleggstjenester som
brannalarm til privatmarkedet med opp mot 16.000 tilknytninger. Erfaringsvis krever slike
tjenester så mye av operatører, teknikere og administrativ ledelse at det tar fokus bort fra
110-sentralens primær- tjeneste; Mottok ov nødtelefon 110 —veiledning —utvorsling —
bistand av utrykningsenheter.
Den fremtidige 110-sentralen må spesialisere seg som fagsentral brann for å kunne levere
forventet tjeneste. Driftsmodellen må heller ikke påføre kommunene større utgifter enn hva
de har i dag.
Agder 110-sentral nå 8 års erfaring med regionen Agder der vi fungerer som fagsentral for et
stort område med mange stasjoner, med et prinsipp om å bruke ressurser på tvers av
grenser. Vi har teknologi og infrastruktur på plass for å håndtere også større regioner med
flere innbyggere og hendelser. Vi har planverk og tiltak for å minimalisere risiko og sårbarhet.
Vi er i stand til å inkludere kommunene fra andre regioner i våre digitale aksjonsplaner, og er
sikre på at vi gjennom lokal medvirkning kan tilby gode løsninger som den enkelte kommune
vil være svært tilfreds med.
Terroraksjonen 22. juli rettet seg denne gangen mot regjeringskvartalet og AUF's sommerleir.
Historien viser at det er storbyene i Europa (eksempelvis Madrid, london, Miinchen..) som
har vært gjenstand for terroraksjoner som har rammet infrastrukturen på lik linje som i vår
egen hovedstad Oslo. Således kan det sies at sannsynligheten for at et terroranslag kan slå ut

infrastruktur som telelinjer, fibernett, strørnforsyning, m.m. vil være vesentlig større i de
store byene, og spesielt i "oljehovedstaden". Såledesville tjenesten være mindre sårbar på
Agder som neppe kan sies å være noe utpreget terrormål.
Infrastrukturen omkring sentralen i Agder er god. Det er redundans både på telelinjer,
fibertilkobling og etter hvert også på tilkoblingen til nødnettet. Mobil- og satellitt-løsninger er
etablert som backup, og det forhandles med Telenor om å etablere en egen base på
stasjonen som sikrer oppetid. Strømforsyningen er også sikret med både nødstrøm, samt
fastmontert og mobilt reservestrømsaggregat.
Ved å beholde Agder 110-sentral, vil nødnett kunne tas i bruk etter opprinnelig
fremdriftsplan for Agder uten midlertidige løsninger. Det vil medføre en styrking av et svært
viktig beredskapsfaglig verktøy for hele regionen. I tillegg vil innføringen av nødnett i
Rogaland forenkles vesentlig ettersom den tyngste installasjonen —110-sentralen allerede er
i skarp drift. Ved en nedleggelse av Agder 110-sentral vil hele prosjektet trolig bli forsinket
med mellom 6 —24 mnd. Det kan bare betegnes som en beredskapsfaglig sterk svekkelse at
brann- og redningstjenesten på Agder ikke kan kommunisere med politi og helse i denne
tiden. Igjen finner vi konsekvenser som er ikke kan forsvares med det varslede vedtaket. Ved
å legge ned Agder 110-sentral nå, bortfaller også alle framtidige muligheter til å etablere en
felles 112-sentral mellom Drammen og Stavanger. Det anses som uklokt og ikke ønskelig å
forskuttere denne prosessen nå.
Kommunene kan nok få en noe billigere tjeneste ved å etablere en større regional sentral,
men vi finner ingen kostnadsmessige gode argumenter for at en slik sentral skal legges til
Rogaland på bekostning av Agder. Det vil være bedre samfunnsøkonomi å benytte den nye
infrastrukturen ved Agder 110-sentral til tiltenkt formål, framfor å legge ned sentralen og ta
tilsvarende kostnader for å oppgradere et annet sted. Dersom direktoratet likevel velger å stå
ved varslet vedtak, må vi be om å få utlevert en konsekvensutredning som besvarer
usikkerhetene omkring nevnte vedtak.

Vi vil ikke akseptere varslet vedtak! Derimot vil kommunene Arendal, Froland, Tvedstrand,
Risør, Åmli, Vegårshei og Gjerstad beholde en sentral innenfor helseregionen sør-østsom
dekker Telemark-Agder. Dersom direktoratet til tross for våre anbefalinger ønsker å
etablere en region som krysser grensenemellom Helsesør-østog vest, må denne av
ovennevnte grunner ikke plasseres i Stavanger, men i Arendal.

Agder 110-sentral
v/ avdelingsleder
lan-Eric Gran

Bykle kommune
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Sakshandsamar:
Tallak Hoslemo,lif 37938500

Arkivkode:
1106

Dato:
06.0/2013

Varsel om vedtak frå DSB vedkomande omorganisering
sentralane i politidistrikta Telemark og Agder.

av 110-

Rådmannen si tilråding:
Bykle kommune kan ikkje akseptere at det vert gjennomført ei omorganisering av 110sentralane i Telemark og Aust-Agder utan at kommunane er tekne med på ein reell prosess
der pro og kontra vurderingar både med omsyn til kvalitet, personell og økonomi er
synleggjort og fordelane med ei evt. ny lokalisering er klart dokumentera.
Bykle kommune viser ti I vedlagte saksframlegg/utgreiing frå Arendal kommune og sluttar
seg til dei forhold som der er påpeika.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 31.01.2013
Behandling:
Saka vart drefla
Vedtak:
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

Med helsing

Tallak Hoslemo
rådmann

Postadresse:
4754 ftykle

Telefon: 37 93 85 00
Telefaks: 37 93 85 01
Epost: poslmoltak@hykle.kommune.no

Bankgircy 2835 20 00266
Skalt.
7855 05 09414
Org nr:
958 814 968

Arkiv:
Saksmappe:
Sakshandsamar
Dalo:

1-106
2011/159-7
Tallak Floslemo
23.01.2013

Saksframlegg
Bykle kommune
Saksnr.

Utval

24/13

Kommunestyre

Møtedato
131.01.2013

Varsel om vedtak frå DSB vedkomande omorganisering av Illbsentralane
i politidistrikta Telemark og Agder.

Rådmannen si tilråding:
Bykle kommune kan ikkje akseptere at det vert gjennomført ei omorganisering av 110sentralane iTelemark og Aust-Agder utan at kommunane er tekne med på ein reell prosess
der pro og kontra vurderingar både med omsyn til kvalitet, personell og økonomi er
synleggjort og fordelane med ei evt. ny lokaliscring er klart dokumentera.
Bykle kommune viser til vedlagte saksframlegg/utgreiing frå Arendal kommune og sluttar
seg til dei forhold som der er påpeika.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 31.01.2013
Behandling:
Saka vart drøfta
Vedtak:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke

SAKSUTGREI1NG

Bakgrunn for saka
Varsel om vcdtak vedkomande omorganisering av 110-sentralane i politidistrikta Telemark
og Aust-Agder, brev frå DSB av 03.01.13
Formelt grunnlag

Kommunestyret gjev uttale i saka.
Vurderingar og konsekvensar
For nærare utgreiing i saka så viser rådmannen til vedlagte sak frå Arendal kommune
m/vedlegg.
Postndresse:
4754 Itykle

Telefon:
37 93 85 00
Telefaks: 37 93 85 01
Epost- postmonakCit:bykle.kommuneno

Ifankgiro:
Skatt:
Org nr:

2835 20 00266
7855 05 09414
958 814 968

Bykle, 23.01.13

Tallak Hoslemo
Rådmann

Vedlegg
1 Høyring og vedtak om omorganisering av 110- sentralen i Telemark og
Agder
2 Saksfremlegg 110-sentralen
3 Organisering av 110-sentralane

Melding om vedtak sendast:
DSB Postboks 2014, 3103 Tonsberg
Arendal kommune

Postadresse:
4754 Bykle

Teleforr
37 93 85 00
Telefaks: 37 93 85 01
Epost: postmottak.bykle.kommunemo

Bankgiro: 2835 20 00266
Skatt:
7855 05 09414
Org.nr:
958 814 968

Gjerstad kommune
Administrasjonsenheten
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Direktoratet for sivilt beredskap
Rambergveien 9
3103 TØNSBERG

1 1 FEB7013
Salirt: (2 /- I LI`l;

Deresdato:
Deresref:

Vårdato:
Vårref:

08.02.2013
2013/10-31M75

Saksbeh:
Direktelll.nr:

Kai Høgbrål
37 11 97 50

Svar på høring om vedtak om omorganisering av 110-sentralene i Telemark og Agder
Det vises til ekspedisjon av 3. januar d.å. Gjerstad formannskap har under sitt møte den 5.ds.
behandlet ovennevnte og fattet slikt vedtak:
"Formannskapet gir sin tilslutning til uttalelsen fra Arendal kommune om omorganisering av
110-sentralene i Telemark og Agder"

Med hilsen
1,

L(7c

—C"

Kai Høgbråt
konsulent

Adresse:4980GjerstadEpost:postmottak@gjerstad.kommune.no
Hjernmeside:vssitgjerstadkommuneno
Telefon:37 1197 09 Telefax:37 1197 01 Org. nr: 964964998 Bankgiro:290707 91011

Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Administrasjonsenheten

Date:
Arkivret

28.01.2013
2013110-2
/ M75

Saksnr
13/10

Utvalg
Formannskapet

KaiHøgbråt
37 1197 50
kai.hogbrat@gjerstad.kommuneme

Møtedato
05.02.2013

Høring om vedtak om omorganisering av 110-sentralene i Telemark og Agder
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gir sin tilslutning til uttalelsen fra Arendal kommune om omorganisering av 110sentralene i Telemark og Agder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.02.2013
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:
•
•

Brev/høring fra DSB av 3.1.13
Saksframlegg m/vedlegg fra Arendal kommune til formannskap og bystyre

Saksdokumenter:

Saksopplysninger:
Fristen for høringsinnspill er satt til 14. februar, og det er ikke tid til å legge saka fram for
kommunestyret.
Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte uttalelsen til Arendal kommune.
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Melding om vedtak sendes til:
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, p.b. 2014, 3103 Tønsberg
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Dato:
Saksbehandler:
Direkte innvalg:
E-post:
Vår ref:

nes.Lyrigda~

Marnard& o“Iseral

13. februar 2013
Jon Inge Aasen
38 27 01 11
aasen@brannsor.no
13020

Høringsuttalelse angående "Varsel om vedtak vedrørende omorganisering
sentralene i politidistriktene Telemark og Agder".

av 110-

Det vises til deres rundskriv datert 03.01.13 vedr. ovennevnte sak.
Styret til Brannvesenet Sør IKS (BvS) har på vegne av eierkommunene Audnedal, Farsund, Flægebostad,
Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Mamardal og Åseral vedtatt høringsuttalelsen.

Innledning
Først og fremst vil vi berømme DSB for handlekraft ved å igangsette og gjennomføre reduksjon av antall
110-sentraler i Norge, noe som absolutt er nødvendig.
BvS er "kunde" på Agder 110-sentral og dermed ikke opptatt av hvor sentralen geografisk blir plassert,
men vi har to klare målsettinger når en omorganisering skal iverksettes;
•
•

110-tjenesten skal bli bedre på kvalitet og mer robust enn eksisterende
110 tjenesten skal bli økonomisk besparende i forhold til eksisterende

KONKLUSJON
Brannvesenet Sør IICShar felgende anbefaling:
Alternativ 1:
Av økonomiske og operative årsaker etableres det en felles 110-sentral for Agder og Telemark.
Geografisk plassering av denne avgjøres lokalt av kommunene/brannvesenene.
Alternativ 2:
Dersom DSB av strategiske grunner har som målsetting at framtidig 110-sentral skal være
samlokalisert med 112-sentralen, synes det naturlig at DSB vedtar plassering innenfor Agder og
Telemark.
VED BRANN OG AKUTT

Sentralbord:

38 27 01 10

Mandal

Farsund

FORURENSNING TLF 110

Fax, Farsund:
Fax, Mandal:

38 38 24 71
38 26 48 62

Postboks 272
4503 Mandal

Lundevågveien
4550 Farsund

e-post: post@brannsor.no
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Historikk
I 2003/04 ble Agder 110-sentral opprettet. Den gang var pålegget fra DSB å redusere fra 6 sentraler til én.
Lokalt ble det nedsatt en gruppe bestående av brannsjefer fra begge Agder-fylkene, hvor også brannsjef
fra Kristiansand og Arendal (de to aktuelle steder for ny 110-sentral) var representert. Prosessen var
todelt. Først ble det enighet om behovet for antall operatører, ledelse, organisasjonsform ete, nærmest et
anbudsdokument. Når dette var på plass, trakk brannsjef fra Kristiansand og Arendal seg fra gruppen.
Resten av gruppen utarbeidet forslag til geografisk plassering av framtidig 110-sentral, dette etter intervju
med ledelsen av de to konkurrerende 110-sentralene samt hva de kunne tilby "kundene". Endelig valg ble
tatt ut i fra beste tilbud, en prosess Arendal den gang vant.
Driften av Agder 110-sentral har fungert meget tilfredsstillende, samtlige brannsjefer på Agder er
representert i styret, kun et rådgivende organ da 110-sentralen drives etter vertskommunemodellen.
For ett par år siden hadde DSB en orientering for styret om Nødnett og etablering av dette. I den
anledning var budskapet klart; optimal drift av framtidig 110-sentral var et befolkningsgrunnlag på minst
400.000 innbyggere.
På ovennevnte bakgrunn ble Telemark 110-sentral kontaktet, målsetting var å etablere en felles 110sentral for Agder og Telemark. Styrene til de respektive 110-sentraler hadde møter, men prosessen
stoppet opp bl.a. på bakgrunn av at Agder 110-sentral krevde en rendyrket fagsentral, uten
trygghetsalarmer ete, i tråd med DSB krav til 110-sentral.

110-sentral for Agder og Telemark
Felles 110-sentral for Agder og Telemark vil ha et befolkn ngsgrunnlag på 460.000 innbyggere, 47
kommuner med 59 brannstasjoner. Etter vår oppfatning en optimal størrelse på 110-sentral.
Rekrutterin av 110-o eratører
Dagens bemanning på Agder og Telemark 110-sentral er hhv 11+12, totalt 23 operatører samt ledelse og
teknisk personell.
Ved etablering av felles 110-sentral vil rekrutteringsgrunnlaget være meget bra, i tillegg beholder vi
opparbeidet kompetanse i regionen.
Samarbeid A der o Telemark
Brannvesenene på Agder og Telemark har hatt felles skogbrannovervåking med fly i 20-30 år, et
samarbeid som fortsatt fungerer.
I tillegg har brannsjefer og andre ledere i brannvesenene på Agder hatt felles skogbrarm tabletop øvelser
med brannvesenene i Telemark.
110-Fagsentral
DSB har signalisert at 110-sentralene skal være fagsentraler for brannvesenet, med fokus på effektiv
mottak av meldinger om brann- og ulykker samt akutt forurensning, effektiv og korrekt utvarsling av
lokale ressurser/brannstasjoner.
Styret for Agder 110-sentral har lojalt fulgt opp dette, med bl.a. å fierne trygghetsalarmer fra 110sentralen og utviklet den til en ren fagsentral.
Agder 110-sentral har gjennom årene utviklet seg til en meget bra fagsentral for lokale brannvesen.
I denne sammenheng er det et paradoks at Agder 110-sentral blir foreslått nedlagt til fordel for Sør
Rogaland 110-sentral som driver kommersielt stikk i strid med retningslinjer fra DSB.

Geo rafisk lasserin
Vi er kjent med at ny brannstasjon er under oppføring i Arendal hvor tredje etasje er dedikert framtidig
110-sentral. Likeså er vi kjent med at byggeprosessen med ny 110-sentral i Skien er i full gang.
Vi oppfordrer DSB til å endre varslet vedtak til at det kan etableres ny felles 110-sentral for Agder og
Telemark. Hvor denne geografisk plasseres, bør etter vår oppfatning bestemmes lokalt av kommunene/
brannvesenene selv. Vi ser for oss tilsvarende prosess vi hadde i 2003, hvor alle brannsjefer opplevde
eierforhold til 110-sentralen, noe vi fortsatt opplever.
Dersom DSB av strategiske grunner har som målsetting at framtidig 110-sentral skal være samlokalisert
med 112-sentralen, synes det naturlig at DSB vedtar plassering innenfor Agder og Telemark.
110 - sentral for Agder og Rogaland
Felles 110-sentral for Agder og Rogaland vil ha et befolkningsgrunnlag på 773.000 innbyggere, 61
kommuner med totalt 93 stasjoner inklusiv 4 depot.
Høyt antall brannstasjoner, herav mange små, er en stor utfordring for 110-operatørene, mye
større utfordring enn mange innbyggere tilknyttet 110-sentralen.
Til sammenligning vil felles 110-sentral for Agder og Telemark ha 59 brannstasjoner.

Rekrutterin av 110-o eratører
En utvidelse av Sør Rogaland 110-sentral med 434.000 innbyggere, til totalt 773.000, 42 nye kommuner
med adskillig flere brannstasjoner/depot er en stor utfordring som krever mange nye og motiverte 110operatører. Dagens bemanning på Sør Rogaland 110-sentral er 16 operatører samt ledelse. Vi er kjent med
at sentralen sliter med å opprettholde dagens bemanning. 2 vikarer har nettopp sluttet for å gå over i andre
stillinger i BVSR, 2 operatører pensjoneres i 2013 samt ytterlig 2 operatører pensjoneres i 2014.
Det er en kjent sak i brannmiljøet at heltidsansatte brannmannskaper i yrkeskorps ikke prioriterer stilling
som 110-operatør.
I tillegg til ovennevnte som har sluttet/slutter i nær framtid, må Sør Rogaland 110-sentral tilknytte seg
flere nye operatører for å tilfredsstille framtidig behov til bemanning.
Arbeidsmarkedet i Stavanger er blant landets mest pressede, offentlige etater må konkurrere om
arbeidskraft med oljesektoren, noe som innebærer høyere lønnsnivå enn i Agder og Telemark. Dette samt
høyere kostnader på husleie til 110-sentralen vil gi en kostnadsøkning for våre kommuner/brannvesen.
Vi ser med stor uro på kvaliteten til framtidig 110-tjeneste samt hvilke økonomiske konsekvenser
en flytting fra Agder til Rogaland vil innebære.

Samarbeid A der o Ro aland
Det er ikke etablert noen former for samarbeid mellom brannvesenene i Agder-fylkene og Rogaland.
110-Fagsentral
Sør Rogaland 110-sentral driver kommersielt. De hadde i 2012 tilkoplet bortimot 16.000 brannalarmer,
storparten fra boliger. Dette er etter vår oppfatning stikk i strid med DSB sine anbefalinger om rene
fagsentraler, med fokus på effektiv mottak av meldinger om brann- og ulykker samt akutt forurensning,
effektiv og korrekt utvarsling av lokale ressurser/brannstasjoner.
Økonomi
A der 110-sentral
Det har vært en målsetting å drive en god fagsentral kostnadseffektivt. Kostnad per innbygger for 2012
var kr. 32.50. Inntekter for brannalarmer tilknyttet 110-sentralen fordeles 90/10, dvs 90 tilfaller lokalt
brannvesen, 10 % tilfaller 110-sentralen. For BvS med ca 50.000 innbyggere innebærer dette en netto
utgift til Agder 110 sentral på kr. 139.000 for 2012.

Sør Ro aland 110-sentral
Kostnad per innbygger for 2012er opplyst å være ca kr. 32.Alle inntekter for brannalarmer tilfaller i sin
helhet 110-sentralen. For BvS med ca 50.000 innbyggere ville det innebære en netto utgift for 110varsling til Sør Rogaland 110-sentral på ca kr 1.6 mill.
For BvS vil det etter dagens fordeling av kostnader være kr. 1.450.000 dyrere å være tilknyttet Sør
Rogaland 110-sentral kontra Agder 110-sentral.
Driftsform
Som vist ovenfor drives dagens 110-sentraler svært forskjellig, noe som gir differensiert utslag på drift,
kostnad og medbestemmelse. Det er derfor av stor betydning at DSB tar grep slik at vi får lik
selskapsform på alle 110-sentraler i Norge. I dag har vi flere organisasjonsformer;
•
•
•

Vertskommunemodellen etter kommunelovens § 27
Interkommunalt selskap etter IKS-loven
Aksjeselskap etter selskapsloven

En ny kommune/brannvesen kommer inn som kunde til en etablert 110-sentral, og kan dermed ikke velge
selskapsform, vertsbrannvesenet for 110-sentralen sitter med makten.
Nødnett
For tiden arbeides det med etablering av Nødnett i Agder og Telemark som skal være ferdig utbygget i
desember 2013,full drift fra februar 2014.En flytting av Agder 110-sentral til Rogaland vil gi en
utsettelse på idriftsettelse av Nødnett for brannvesenet på Agder på ubestemt tid, mens politi og
ambulanse vil være i full drift fra februar 2014.Samhandling på skadested vil bli skadelidende da
brannvesenet ikke er med i det gode selskap.
Eksisterende baser og personsøkere i brannvesenet er mer enn modent for utskifting, da dette er "lappet
på" siste årene i påvente av Nødnett.

Mellhilsen
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borsin Dyrstad
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Kopi: Ordførere og rådmenn til eierkommunene av BvS.

Høringog varsel om vedtak vedrørendeomorganiseringav 110-sentralenei
politidistrikteneTelemark og Agder
Høringsuttalelsefra politisksamordningsgruppel:
1. Politisk samordningsgruppe finner forslaget om å legge Agders 110-sentral til
Stavanger svært uhensiktsmessig. Dette fremstår ikke som en del av en naturlig felles
region for Agder, og man finner det i tillegg svært uheldig beredskapsmessigat man
står uten alarmsentral for brann mellom Drammen og Stavanger.
2. Politisk samordningsgruppe mener videre at en eventuell omorganisering av 110sentralene må ses i sammenheng med de to andre nødhjelpssentralene. I den
forbindelse vil vi også peke på at regjeringen den 26.desember 2012 sendte ut en
pressemelding, der man varslet nedsettelsen av en arbeidsgruppe for å se på
organiseringen av brann- og redningsetaten, herunder vurdere organisering og
dimensjonering av dagens nødalarmeringssentral. På den bakgrunn bør det arbeidet
DSBnå har gjort vedrørende omorganisering av 110-sentralene, stilles i bero. Videre
arbeid må samkjøres med den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen, og hensynta en
fornuftig samordning med sentralene for 112 og 113.
3. Politisk samordningsgruppe er i det videre omorganiseringsarbeidet ikke avvisende til
at for eksempel en felles 110-alarmsentral for Ager og Telemark vil kunne skape en
sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil være når
denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
4. Ettersom finansiering, organisering og drift av 110-sentralene er kommunenes
ansvar, forventer Politisk samordningsgruppe at kommunene involveres aktivt i en
prosess for å beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til
kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av
alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner man totalt
uakseptabelt.
5. Politisk samordningsgruppe kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på
tilfredsstillende utredninger av økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige

Politisk samordningsgruppe består av ordførerrepresentanter fra de ulike regionrådene på Agder, ordførerne i
Kristiansand,Grimstad og Arendal, samt fylkesordførere og opposisjonsledere i Aust- og Vest-Agder
fylkeskommune.

eller beredskapsmessige (for eksempel i forhold til en eventuell felles 112-sentral for
brann, helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt.
6. Politisk samordningsgruppe forventer at DSBinviterer 110-sentralene i Agder og
Telemark sammen med politisk og administrativ ledelse i kommunene inn i en
prosess som kan bidra til at intensjonene om mer robuste 110-sentraler kan
gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Sign.
Arvid Grundekjøn
Ordfører Kristiansand kommune

Sign.
Anders Kylland
Varaordfører Arendal Kommune
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Oddmund Ljosland
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Sign.
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Sign.
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Leiv Rygg
Ordfører Bygland kommune
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Tellef Inge Mørland
Opposisjonsleder
Aust-Agder fylkeskommune

Sign.
Bjørgulv Sverdrup Lund
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Omorganisering
av 110-sentralene
i politidistriktene
Telemark
ogAgder- høring
BEHANDLING

I FORMANNSKAPET

DEN

11.02.2013

Avrøysting:
Enstemmig
for rådmannens
innstilling.
VEDTAK

IFORMANNSKAPET

DEN

11.02.2013:

Amlikommune
finnerdet ikkegodtgjortat en løsningutenalarmsentral
for brannmellomDrammen
og Stavanger
vil væreen løsningsomstyrkerberedskapen
slik hensikten
er.
Amlikommunevil imidlertidikkeavviseat for eksempel
en felles110-sentral
for Agderog Telemarkvil kunne
skapeen sterkereberedskap
medfierepersonerpåvaktsamfidig,enntilfelletvil værenårdenne
vaktberedskapen
er fordeltpåto sentralersomi dag.
Ettersomfinansiering,
organisering
og driftav 110-sentralene
er kommunenes
ansvarforventerAmbkommuneat
kommunene
involveres
aktivti en prosessfor å besluttehvorvaktsentralene
framoverskallokaliseres.
Et diktattil
kommunene
bådei forholdtil grenserfor vaktdistriktene
og lokalisering
av alarmsentralene
slikdetvarslede
vedtaketleggeropptil, finnerAmbkommune
totaltuakseptabelt.
Amlikommunekanhellerikkese at detvarsledevedtaketbyggerpå utredningav vedtaketsøkonomiske,
personellmessige,
organisasjonsmessige
og beredskapsmessige
(foreksempeli forholdtil eventuellfelles112—
sentralfor brann,helse,og politi)konsekvenser
på kortog langsikt.
Amlikommuneforventerat DSBinviterer110-sentralene
i Agderog Telemarksamanmedpolitiskog
administrafiv
ledelsei vertskommunene
inn i en prosesssomkanbidratil at intensjonene
ommerrobuste110sentralerkangjennomføres
påen sikkerog effektivmåte.

MedYpelsi

BjarteNordås
,

rådmann

•

Setesdal Brannvesen IKS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling for Brann og redning
Pb 2014
3103 Tønsberg

Heringsuttalelse angående "Varsel om vedtak vedrerende
omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og
Agder".
Det vises til deres rundskriv datert 03.01.13 vedr ovennevnte sak.
Setesdal Brannvesen IKS (SBV) med eierkommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland,
Valle og Bykle ønsker med dette å kommentere vedtaket om omorganiseringen av 110
sentralene
Innledning
SBV vil berømme DSB for handlekraft ved å igangsette og gjennomføre reduksjon av antall
110-sentraler i Norge, noe som absolutt er nødvendig. Samtidig håper vi at dette er starten til
en organisering av et felles nødnummer.

SBV er "kunde" på Agder 110-sentral og dermed ikke opptatt av hvor sentralen geografisk
blir plassert, men vi har to klare målsettinger når en omorganisering skal iverksettes;
•
•
•

110-tjenesten skal bli bedre på kvalitet og mer robust enn eksisterende
110 tjenesten skal bli økonomisk besparende i forhold til eksisterende
110 tjenesten må kunne tilby minst samme tjenestetilbud under utrykning
øvelse som I dag.

og

KONKLUSJON
Setesdal Brannvesen IKS har følgende anbefaling:
Alternativ 1:
Av økonomiske og operative årsaker etableres det en felles 110-sentral
Telemark. Geografisk plassering av denne avgjøres lokalt av
kommunenetbrannvesenene.

Verksvegen 38
4735 Evje

Organisasjonsnummer:
887932492

Telefon:
379 33246

for Agder og

Mobil: 913 78810
Telefax: 379 30908

Alternativ 2:
Dersom DSB av strategiske grunner har som målsetting at framtidig 110-sentral skal
være samIokalisert med 112-sentralen, synes det naturlig at DSB vedtar plassering
innenfor Agder og Telemark.
Historikk
Driften av Agder 110-sentral har ftmgert meget tilfredsstillende, samtlige brannsjefer på
Agder er representert i styret, kun et rådgivende organ da 110-sentralen drives etter
vertskommunemodellen. Vår erfaring etter ca. 10 års drift, tilsier at den optimale
organiseringen av slike sentraler bør være IKS eller AS
110 - sentral for Agder og Telemark
Felles 110-sentral for Agder og Telemark vil ha et befolkningsgrunnlag på 460.000
innbyggere, 37 kommuner med 59 brannstasjoner. Etter vår oppfatning, en optimal størrelse
på 110-sentral.

Rekrutterin av 110-o eratører
Dagens bemanning på Agder og Telemark 110-sentral er hhv 11+12, totalt 23 operatører samt
ledelse og teknisk personell.
Ved etablering av felles 110-sentral vil rekrutteringsgrunnlaget være meget bra, i tillegg
beholder vi opparbeidet kompetanse i regionen.
Samarbeid A der o Telemark
Brannvesenene på Agder og Telemark har hatt felles skogbrannovervåking med fly i 20-30 år,
et samarbeid som fortsatt fungerer.
I tillegg har brannsjefer og andre ledere i bramwesenene på Agder hatt felles skogbrann
tabletop øvelser med brannvesenene i Telemark.
110-Fagsentral
DSB har signalisert at 110-sentralene skal være fagsentraler for brannvesenet, med fokus på
effektiv mottak av meldinger om brann- og ulykker samt akutt forurensning, effektiv og
korrekt ut varsling av lokale ressursertbrannstasjoner.
Styret for Agder 110-sentral har lojalt fulgt opp dette, med bl.a. å fjerne trygghetsalanner fra
110-sentralen og utviklet den til en ren fagsentral.
Agder 110-sentral har gjennom årene utviklet seg til en meget bra fagsentral for lokale
brannvesen.
I denne sammenheng er det et paradoks at Agder 110-sentral blir foreslått nedlagt til
fordel for Sor Rogaland 110-sentral som driver kommersielt stikk i strid med
retningslinjer fra DSB.

Verksvegen 38
4735 Evje
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Mobil: 913 78810
Telefax: 379 30908

Geo afisk lasserin
Vi er kjent med at ny brannstasjon er under oppføring i Arendal hvor tredje etasje er dedikert
framtidig 110-sentral. Likeså er vi kjent med at byggeprosessen med ny 110-sentral i Skien er
i fidl gang.
Vi oppfordrer DSB til å endre varslet vedtak til at det kan etableres ny felles 110-sentral for
Agder og Telemark. Hvor denne geografisk plasseres, bør etter vår oppfatning bestemmes
lokalt av kommunene/ brannvesenene selv. Vi ser for oss tilsvarende prosess vi hadde i 2003,
hvor alle brannsjefer opplevde eierforhold til 110-sentralen, noe vi fortsatt opplever.
Dersom DSB av strategiske grunner har som målsetting at framtidig 110-sentral skal være
samlokalisert med 112-sentralen, synes det naturlig at DSB vedtar plassering innenfor Agder
og Telemark.
110-sentral for Agder og Rogaland
Felles 110-sentral for Agder og Rogaland vil ha et befolkningsgrunnlag på 773.000
innbyggere, 61 kommuner med totalt 93 stasjoner inklusiv 4 depot.
Høyt antall brannstasjoner, herav mange små, er en stor utfordring for 110operatørene, mye større utfordring enn mange innbyggere tilknyttet 110-sentralen.
Dette er en av de største utfordringene som bekymrer Setesdal Branvesen IKS Brannvesenet
er organisert som et rent deltidsbrannvesen (85 stk) på 8 stasjoner og ca 150 utrykninger pr år
Vi frykter at vi vil bli nedprioritert i vår hendelser av operatørene, pga høy belastning i byene
og de store tettstedene. Våre mannskaper er faktisk mer avhengig bistand fra 110 sentralene
enn korps med mange hendelser, da det ikke er noe støtteapparat rundt dem på helger og
netter, med unntak av noen steder hvor det er en overordnet befalsvakt som ofte har mange
stasjoner og store avstander/arealer og forholde seg til. Erfaringer fra andre små kommuner
som er tilknyttet store sentraler viser også at de kun blir alarmert, og så må sentralene legge
ned sambandet pga at det er så mange andre hendelser samtidig. Til sammenligning vil felles
110-sentral for Agder og Telemark ha 59 brannstasjoner.
Rekrutterin av 110-o eratører
Arbeidsmarkedet i Stavanger er blant landets mest pressede, offentlige etater må konkurrere
om arbeidskrafi med oljesektoren, noe som innebærer høyere lønnsnivå enn i Agder og
Telemark. Dette samt høyere kostnader på husleie til 110-sentralen vil gi en kostnadsøkning
for våre kommuner/brannvesen.
Vi ser med stor uro på kvaliteten til framtidig 110-tjeneste, samt hvilke økonomiske
konsekvenser en flytting fra Agder til Rogaland vil innebære.
Samarbeid A der o Ro aland
Det er ikke etablert noen form for samarbeid mellom brannvesenene i Agder-fylkene og
Rogaland. Dette vil også være unaturlig for SBV sett ut ifra geografi og avstander.
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110-Fagsentral
Sør Rogaland 110-sentral driver kommersielt. De hadde i 2012 tilkoplet bortimot 16.000
brannalarmer, storparten fra boliger. Dette er etter vår oppfatning stikk i strid med DSB sine
anbefalinger om rene fagsentraler, med fokus på effektiv mottak av meldinger om brann- og
ulykker samt akutt forurensning, effektiv og korrekt varsling av lokale
ressurser/brannstasjoner.
økonomi
Agder 110-sentral
Det har vært en målsetting å drive en god fagsentral kostnadseffektivt. Kostnad per innbygger
for 2012 var kr. 32.50. Inntekter for brannalarmer tilknyttet 110-sentralen fordeles 90/10, dvs
90 % tilfaller lokalt brannvesen, 10 % tilfaller 110-sentralen. For SBV med ca 8300
innbyggere og 82 brannalarmer(a kr 4000 eks mva), innebærer dette en netto inntekt til SBV
å ca kr 30 000 or 2012 å være tilkn et A der 110.
Sør Ro aland 110-sentral
Kostnad per innbygger for 2012 er opplyst å være ca kr. 32. Alle inntekter for brannalarmer
tilfaller i sin helhet 110-sentralen. For SBV med ca 8300 innbyggere ville det innebære en
netto utgift for 110-varsling til Sør Rogaland 110-sentral på ca kr 270 000.
For SBV vil det etter dagens fordeling av kostnader bli ca kr 600 000 dyrere å være
tilknyttet Sør Rogaland 110-sentral kontra Agder 110-sentral.
DSB og andre statlige etater har de siste 10 årene påført kommunene store kostnader for å
drifi brannvesenene, uten og tilføre noen som helst økonomisk kompensasjon for dette.
Her kan nevenes:
• Deltidsreformen, ca kr 45000 pr konstabel, og ca kr 55000 i tillegg pr utrykningsleder.
• NØDNETT vil foreløpig utgjøre ca 750 000 i årlige utgifter i SBV(ca 93 kr pr
innbygger)
• Sert(kat kode 160(blålyslappen), ca kr 35000 pr stk
• Sertifikat kl C(tungbil), ca kr 40000 pr stk

Driftsform
Som vist ovenfor drives dagens 110-sentraler svært forskjellig, noe som gir differensiert
utslag på drift, kostnad og medbestemmelse. Det er derfor av stor betydning at DSB tar grep
slik at vi får lik selskapsform på alle 110-sentraler i Norge. I dag har vi flere
organisasjonsformer;
•
•
•

Vertskommunemodellen etter kommunelovens § 27
Interkommunalt selskap etter IKS-loven
Aksjeselskap etter selskapsloven

En ny kommune/brannvesen kommer inn som kunde til en etablert 110-sentral, og kan
denned ikke velge selskapsform, vertsbrannvesenet for 110-sentralen sitter med makten.
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Nednett
For tiden arbeides det med etablering av Nødnett i Agder og Telemark som skal være ferdig
utbygget i desember 2013, full driti fra februar 2014. En flytting av Agder 110-sentral til
Rogaland vil gi en utsettelse på idriftsettelse av Nødnett for brannvesenet på Agder på
ubestemt tid, mens politi og ambulanse vil være i full drift fra februar 2014. Samhandling på
skadested vil bli skadelidende da brannvesenet ikke er med i det gode selskap.
Eksisterende baser, radioer og personsøkere i brannvesenet er mer enn modent for utskifting,
da dette er "lappet på" og har derforgitt store vedlikeholdsutgifter de siste årene, i påvente av
Nødnett.

Med vennlig hilsen.

U

N.N.iCx

Eva Synnve Bjelland
Styreleder

dioj
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Høringsuttalelse: Omorganisering av 110-sentralen i politidistriktene
Telemark og Agder
og følgende vedtak er fattet:
Saken har vært behandlet i kommunestyret 05.02.2013

KS-005/13 VEDTAK:
Kommunestyret i Birkenes kommune slutter seg til høringsuttalelsen vedrorende varsel om
vedtak om otnorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder, slik den
foreligger i vurdering/anbefaling. Horingsuttalelsen oversendes til Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.

Vurdering / Anbefaling
Høringsuttalelse angående varsel om vedtak vedrorende omorganisering av 110sentralene i politklistriktene telemark og agder
Det vises ti1 varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene
Telemark og Agder datert 3.januar 2013.Kommunene "trådmenn og hrannsjefer 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 omorganiscring er å etablere større og mer robuste
nedalarrneringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I dette ligger økt
håndtcringsevne av flere parallelle hendelser og større hendelse/katastrofer.
En slik sammenslåing vil også legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av
kommunegrensene.
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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.

Birkenes kommune mener:
Når det innledningsvis gis kritikk for prosess og mulighet for påvirkning vil Birkenes
kommune 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 Birkenes kommune 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 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
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av ct 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 nødalannering i dag skjer til tre
nodnumrner, 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 I 10-sentralene mot de andre nødetatene og deres utvikling på nødmeldeområdet.

Forhåndsvarslet endring har i seg at man fierner 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 driftsfonn 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 vcdtak 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
nodnummer/sentraler, eller om omfang av kommersielle tjeneste er uten betydning.
Konklusjon:
Antall nodalarmeringssentraler må reduseres, dette vil gi tryggere losninger for nodstilte,
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 nodalarmering for Agder og Telemark vil være en del
av bidraget som forsterker samarbeidet disse fylkene mellom ut fra erkjennelsen om
sammenfallende risiko.

Birkenes kommunc mener at et samarbeid innenfor Agder og Telemark med en felles
nødalarmeringssentral brann, 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 oppfordres til å endre varslet vedtak, og anmodes om å vurdere etablering
av en felles nødalarmeringssentral brann for Agder og Telemark.
Valg av plassering/driftsform foretas gjennom en dialog mellom DSB og berørte
kommuner ut tra et faglig og økonomisk perspektiv. Samt fremtidsrettede
ambisjoner om innforing av ett nodnummer opp mot sammenfallende
beredskapsgrenser.

Med vennlig hilsen,
CL
Siren Frigsthd
Teknisk sjef

,
fit....(
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Omorganiscring av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder - Uttale
Tvedestrand kommunestyre fattet følgende enstemmig uttalelse i denne saken:
1. Tvedestrand kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for
brann mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik
hensikten er.
2. Kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for
Agder og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt
samtidig, enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i
dag.
3. Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralenc cr kommunenes ansvar
forventer Tvedestrand kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i
forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede
vedtaket legger opp til, finner kommunestyret totalt uakseptabelt.
4. Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av
vedtakets økonomiske, personellmessigc, organisasjonsmessige og beredskapsmessige
(for eksempel i forhold til eventuell felles 112 —sentral for brann, hclse og politi)
konsekvenser på kort og lang sikt.
5. Tvedestrand kommunestyre forventer at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene
om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.
6. Kommunestyrets vedtak oversendes Stortingsrepresentantene på Agder.
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Omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og
Agder - Uttale
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for
brann mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik
hensikten er.
2. Kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for
Agder og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt
samtidig, enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i
dag.
3. Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 sentralene er kommunenes ansvar
forventer Tvedestrand kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i
forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede
vedtaket legger opp til, finner kommunestyret totalt uakseptabelt.
4. Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av
vedtakets økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige
(for eksempel i forhold til eventuell felles 112 —sentral for brann, helse og politi)
konsekvenser på kort og lang sikt.
5. Tvedestrand kommunestyre forventer at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene
om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2013
Behandling

Det ble foreslått et tilleggspunkt 6:
Kommunestyrets vedtak oversendes Stortingsrepresentantene på Agder.
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunkt enstemmig tilrådd
Innstilling

7. Tvedestrand kommunestyre flnner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for
brann mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik
hensikten er.
8. Kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for
Agder og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt
samtidig, enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i
dag.
9. Ettersom flnansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar
forventer Tvedestrand kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i
forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varsledc
vedtaket legger opp til, flnner kommunestyret totalt uakseptabelt.
10. Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av
vedtakets økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige
(for eksempel i forhold til eventuell felles 112 —sentral for brann, helse og politi)
konsekvenser på kort og lang sikt.
11. Tvedestrand kommunestyre forventer at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene
om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.
12. Kommunestyrets vedtak oversendes Stortingsrepresentantene på Agder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2013
Behandling

Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak

13. Tvedestrand kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for
brann mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik
hensikten er.

14. Kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for
Agder og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt
samtidig, enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i
dag.
15. Ettersom fmansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar
forventer Tvedestrand kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i
forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede
vedtaket legger opp til, finner kommunestyret totalt uakseptabelt.
16. Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av
vedtakets økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige
(for eksempel i forhold til eventuell felles 112 —sentral for brann, helse og politi)
konsekvenser på kort og lang sikt.
17. Tvedestrand kommunestyre forventer at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene
om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.
18. Kommunestyrets vedtak oversendes Stortingsrepresentantene på Agder.

Bakgrunn for saken
Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nød alarmeringssentral for 110 fra Drammen til
Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flytte inn i ny brannstasjon på Stoa sommeren
2013, blir lagt ned.
Torsdag 03.01.13 utstedte DSB et varsel om vedtak som gikk til brannsjefer og rådmenn i
kommunene i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder
og Rogaland.
Organisering av 110-tjenesten cr hjemlet i brann og eksplosjonsvemloven. DSB viser til 22. juli
kommisjonens rapport som viser til behov for sikker nødmeldetjeneste og 112-rapporten, som ble
ferdigstilt av en interdepartemental arbeidsgruppe juni 2009, som viser til behov for større felles
nødmeldesentraler hvor politi (112), helse (113) og brann (110) bør inngå. Lov av 14. juni 2002
nr. 20 om sem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 16, regulerer kommunenes plikt til å knytte
seg til en nødalarmeringssentral. § 16, lyder:
Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nodalarmeringssentral for
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere
kommuner. De kommuner som omfattes av den fasisatte regionen plikter å knytte seg til
nodalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bcere sin andel av kostnadene ved etablering
og drift av sentralen.
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fidler
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og

kommunikasjonmedinnsatsstyrkeneog den som melderulykken.Etablering og dnft skal
samordnes med øvrige nedalarmeringssentrater for helse og politi. (itthevet av saksbehandler)
for mottakav
Departementetkan gi forslu-ifter om etablering og drift av nadalarmeringssentral
meldingerom branner, eksplosjonerog andre ulykker,herunderkrav til personellets
kvaillikasjoner.

DSBs målsetting mcd omorganiseringen er å få faglig robuste nød alarmeringssentraler med
bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I skrivet fra DSB er det listet 11 kriterier til 110sentraler (brann). Skrivet omhandler nød alarmeringstjenesten for brann- og redningsvesenet.
Samtidig vises det flere steder til 112-rapporten (felles nød alarmeringssentraler brann, politi,
helse) og at sitat; "regjeringen har en arnbisjon om å innføre et felles nødnummer..,". Det vedtak
som DSB nå varsler viser ikke tegn til samordning med helse og politi.
DSB anmoder de kommuner som har noe å anføre i saken om å komme med en skriftlig
tilbakemelding innen 14. februar 2013. Endelig vedtak skal være fattet innen utgangen av mars,
inklusive eventuell anke til Justis og beredskapsdepartementet

Problemstilling
Vil kommunestyre uttale seg i denne saken i tråd med tilsvarende sak oversendt fra Arendal
kommune v/rådmannen.?

Faglige merknader/historikk
Rådmannen har vurdert varselet om vedtak og kan ikke se at det cr ført dokumentasjon for at
regionen fra Drammen til Stavanger er tjent med at sentralen på Agder legges ned. Rådmannen
kan ikke se at DSBs geografiske valg av Stavanger vil være mer fordelaktig for ivaretakelsen av
nødstilte kontra nødmeldetjenesten som leveres fra Agder 110-sentral.
Varslet vedtak bærer preg av hastverk og gir liten grad av muligheter til å få frem beste
beredskapsmessige og samfimnsøkonomiske alternativ. Dagens drift av 110-sentralen ser ut til å
være sunn, hvor publikums trygghetsbehov blir ivaretatt og tjenesten til brannvesener på Agder
er god.
Rådmannen stiller stort spørsmålstegn ved at hele Sør-øst- landet ikke skal ha 110
nødmeldetjeneste. Slik det ser ut nå med etablering av nye 110-sentraler og etablering av nødnett,
vil det legge føringer for hvor felles 112 nødmeldesentraler kan legges. Det er lite trolig at det i
det hele tatt vil bli aktuelt å etablere slik tjeneste mellom Drammen og Stavanger dersom nå
brann flyttes. 1 følge Gjørv-kommisjonens rapport er det antall operatører som er avgjørende for
sentralens håndteringsevne. Det framgår ikke hvilken organisering og bemanning nye sentraler
skal ha, herunder hvor stor bemanning og hvilke kostnader som må påregnes. Det antydes at
løsningen som varsles vil bli billigere, men ikke på hvilken måte. Lavere samlet bemanning? Slik
sett underbygges ikke hvordan det varslede vedtaket følger opp Gjørv - kommisjonens rapport.
Rådmannen stiller således spørsmålstegn til hvilken sikkerhetsmessig vurdering som har blitt lagt
til grunn når det nå blir sentraler kun i nærheten av store byer i Sør-Norge. Videre finner
rådmannen det påfallende at verken konsekvenser i forhold til den kompetanse som pr i dag er
bygd opp, de konsekvenser for de ansatte, mulighetene for å rekruttere og beholde mannskaper
ved de utvidede sentralene, de organisatoriske sidene knyttet til at dagens sentraler drifies relativt
ulikt osv.

Samordningen med helse og politi slik loven krever synes ikke gjort, og det virker ikke
sannsynlig at slik samordning i ettertid vil ende med en løsning hvor en eventuell felles 112 —
sentral går på tvers av helseforetaksgrensene. Dermed kan det oppstå ytterligere en
omorganisering av 110 —sentralen innen kort tid.
Det vil være nærliggende å se på et Agder/ Telemark samarbeid Et samlet politi-, helse- og
brannalternativ innenfor dette geografiske området vil ha en fornuft i seg dersom Agder og
Telemark alene vurderes for små i en slik sammenheng. Å tørnme hele sør-øst landet for 110
kompetanse fremstår som uklokt inntil altemativene er godt vurdert.
Kommunene driver 110 —sentralene som interkommunalt samarbeid i dag. Og kommunene
dekker alle kostnadene. Da dagens organisering av felles 110 —sentral for Agder ble etablert var
det kommunene selv som fant fram til så vel organisatorisk løsning, lokalisering som
finansieringsopplegg / kostnadsfordeling. Slik bør det så avgjort være også dersom det nå etter
vedtak i DSB skal etableres større vaktregioner. Kommunene må være en del av prosessen både
med hensyn til organisering, lokalisering og økonomisk opplegg. Ved at DSB overstyrer
prosessen ved å fastslå at 110 —sentralene i Telemark og Agder skal legges til henholdsvis
Drammen og Stavanger blir kommunene i Telemark og Agder stilt helt på sidelinjen når
organisering og valg av drifts —og økonomimodeller skal velges. I dag er det store forskjeller i
måten sentralene driftes og finansieres på. Så vel de økonomiske, praktiske og
beredskapsmessige konsekvensene vil påvirkes sterkt av hvilke løsninger som velges. For
eksempel har Rogaland helt andre løsninger enn Agder.

Alternative lesninger og konsekvenser
1kke gi uttale i denne saken.

Konklusjon
Rådmannen slutter seg til samme uttale og saksfremlegg i denne saken som rådmannen har lagt
frem til bchandling i Arendal kommune.

Tvedestrand, 12.02.2013
Rådmannen

Vedlegg:

Vedlegg som ikke sendes ut
1. Varsel om vedtak fra DSB datert 03.01.2013.
2. Sammenligning av alternativer.
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Dato:
Kristiansand, 0602.2013

Uttalelse til varslet vedtak vedrørende omorganisering av 110 sentralene i
Telemark og Agder.
Formannskapet i Kristiansand behandlet høringsuttaleIsen i møte 06.02.13.
Følgende vedtak ble fattet:
Formannskapet gir sin tilslutning til utarbeidet høringsnotat datert 23.01.13. Notatet utgjør
kommunens uttalelse til DSB sitt varslede vedtak mht. omorganisering av 110 sentraler jfr.
brev fra DSB datert 03.01.13.
Vedlagt dette brevet følger utarbeidet høringsnotat.

Med hilsen

Ct?"--2,-~4
Tor Sommerseth
Rådmann

Vedlegg: Høringsnotat datert 23.01.2013
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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 wrådmenn og brannsjefer informeres
om varslet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å
anføre i saken.

Omorganiseringenshovedintensjon:
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. Varslet 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.

Kristiansand kommune mener:
Når det innledningsvis gis kritikk for prosess og mulighet for påvirkning vil Kristiansand
kommune
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" .
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-sentratene mot de andre nødetatene og deres utvikling på
nødmeldeområdet.
Varslet 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 framstår som uensarlet. 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.
Kristiansand kommune mener at et samarbeid innenfor Agder og Telemark med en felles
nødalarmeringssentral brann 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 oppfordres til å endre varslet vedtak, og anmodes om å vurdere etablering
av en felles nødalarmeringssentral brann for Agder og Telemark.
Valg av plassering/driftsform foretas gjennom en dialog mellom DSB og berørte
kommuner ut fra et faglig og økonomisk perspektiv. Samt fremtidsrettede
ambisjoner om innføring av ett nødnummer opp mot sammenfallende
beredskapsgrenser.

Jan Røilid
brannsjef
KBR

Harald Karlsen
rådgiver
Kristiansand kommune
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Tilbakemelding fra Østre Agder brannvesen vedrørende varsel om vedtak
om omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder
Viser til direktoratets brev datert 03.01.2013 om høring og varsel om vedtak vedrørende
ornorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. Herved oversendes
Østre Agder brannvesens svar.
Vedlagt følger brannsjef Svend Svendsens svar på varslet vedtak, med undervedlegg faglig
tilsvar fra Agder 110-sentral.
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Brannsjefen i Østre Agder brannvesen sitt svar på høring og varsel om vedtak vedrørende
omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder
Bakgrunn

1

Beredskapsmessige konsekvenser

2

Beredskapsgrenser 2
Risiko- og sårbarhetsanalyse 2
Nødnett

3

kompetanse
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Personellmessige konsekvenser

4

Økonomiske konsekvenser

4

Dagens driftstorm

4

Utgifter for ØABV ved å knytte seg til Stavanger 110

5

Utfordringer knyttel til utvikling av brann- og redningsvesenet

5

Samhandling eierkommuner, brannvesen og DSB 5
Fremtidig sarnhandling

6

Konklusjon vedrørende omorganisering av 110-sentralene. 6
leg konkluderer.

Viser til skriv datert 03.01.13 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap rettet til rådmenn
og brannsjefer i alle kommuner i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold,
Telemark, Agder og Rogaland. DSBvil gjennomføre en omorganisering av de eksisterende
alarmregionene for 110-sentralene. DSBvil legge kommunene tilknyttet 110-sentralen i Agder
politidistrikt til 110-sentralen i Rogaland.
Jeg gir min uttalelse til varslet vedtak i lys av fire viktige funksjonsområder for Østre Agder
brannvesen (ØABV); beredskapsmessige konsekvenser, personellrnessige konsekvenser, økonomiske
konsekvenser og ledelsesrnessige (prosessuelle) utfordringer knyttet til utvikling av brann- og
redningsvesenet.

6

Videre viser jeg til vedlegg faglig tilsvar utarbeidet av Agder 110-sentral,som er en underavdeling i
ØABV.

De beredskapsrnessigekonsekvenserfor ØABVdeler jeg inn i 4 faktorer.
,
Den nye alarmregionen DSBlager beståendeav Rogalandog Agder vil kryssehelseforetaksgrensa
mellom HelseSør-Østog HelseVest og favne om tre politidistrikt. 110 sentralen vil bli liggende i
Rogalandpolitidistrikt hvor Rogalandhar operasjonelt ansvar mens ØABVhar sitt operative
virkeområde i Agder politidistrikt. AMK i ØABVsitt virkeområde har sitt operasjonelle samvirkepunkt
knyttet til Agder politidistrikt. Våre innsatsstyrkervil være knyttet til en sentral som operativt ligger
under Rogaland,mens innsatsstyrkenevi naturlig samvirker med på skadestedeter knyttet til Agder.
Ut fra mangeårig erfaring skapesdet her en ledelsesmessigstor utfordring som kan bidra til å
forsinke arbeidet i det utførende leddet. Å følge helseforetaksgrensenesyneså være et allment godt
ledelsesmessigprinsipp som etterleves i resten av landet. PåAgder og i Rogalandbrytes nå dette
prinsippet i varslet vedtak. Såledeser det ingen erfaring å støtte seg på i en slik løsning.En slik
ledelsesstruktur må sies å bli mer komplisert enn dagenssituasjon, og syneså være det motsatte av
Gjørv-komrnisjonensanbefalinger. Jeg mener dette kompliserer muligheten til ledelse og god
samhandling Jeg ser bare ulemper ved å kryssehelseforetaksgrensaog å få egen fagsentral liggende
i annet politidistrikt og annet helseforetak.

Den nye alarmregionen vil bestå av hele 61 kommuner og bortimot 100 brannstasjoner. ØABVvil
utgjøre en liten del av regionen med sine 8 stasjoner.Som DSBskriver i sitt brev vil "...den samlede
risikoen i regionen..." være dimensjonerende for bemanningen i 110-sentralen.Som en liten del av
en meget stor region ser jeg helt åpenbart at ØABVvil naturlig bli påvirket av det totale risikobildet.
Det store usikkerhetsmomentet her er at det ikke foreligger en samlet risiko- og sårbarhetsanalyseav
regionen sett under ett før den opprettes. Dette er motsatt rekkefølge av hva jeg som brannsjef er
tilfreds med. Analysen må foreligge først slik at vi kan treffe tiltak for å minimalisere risiko før vi
eventuelt knytter ØABVog tilhørende kommuner til ny region.
Som brannsjef er det ikke mulig å se ut fra skrivet til DSBhvilke krav som stilles til bemanning av 110
Rogaland.Det er svært lite trolig at det vil bli stilt tilrådighet like mange operatørplasseri Stavanger
110 som det til sammen finnes i Arendal, Haugesundog Stavangeri dag. Dette vil i praksis innebære
at det totalt sett blir færre operatører til å betjene ØABVunder innsats enn i dagensstruktur. Hvilke
utslag det vil gi for operativiteten til ØABVer uvisst? I hvilken grad oppfølgingen og veiledningen vil
reduseres for ØABVsine innsatsstyrker på skadestedeter uvisst? Det naturlige ville være å
gjennomføre simuleringer knyttet til ny region før den iverksettes.
DSBhevder i skrivets pkt. 1 at kvaliteten på 110 tjenesten ikke er tilfredsstillende. Det er feil. ØABV
sine innsatsstyrker får en særstilfredsstillende tjeneste av Agder 110-sentral i dag. Ut fra antall
brannstasjoner og kommuner i ny region, må sentralen i Rogalandbemannesmed 7 operatører for at
ØABVskal ha like stor tilgang på støtte fra 110-operatør som i dag. Det er for meg helt utenkelig at ny
sentral vil bli bestykket med 7 operatørplasser.0MW kan derfor med sikkerhet si at 110-tjenesten
bli mindre tilgjengelig under innsats. En reduksjon av antall operatører vil også i følge Gjørvkommisjonens rapport svekke sentralens evne til å håndtere innkommende nødanrop ved både store
og rnellomstore hendelser. Mengden av samtidighetskonflikter vil nødvendigvisogsåøke med en så

stor region, med færre sentraler og operatører til å håndtere dette. Det kan jeg som fagsjef brann
ikke med åpne øyne gå inn
Det foreligger ingen konsekvensutredningeller risiko- og sårbarhetsanalyseav ny region. Ut fra de
svært mangelfulle opplysninger som kommer frem av DSBsitt vedtaksbrev kan jeg som brannsjef
ikke gjøre en selystendig analyseav risiko og sårbarhet knyttet til ny region. Innbyggertall,
kommuneantall, antall stasjoner og sannsynligantall operatørplasser er det jeg kan legge til grunn.
Det ser da med stor sannsynlighet ut til at risikoen for mannskapenei ØABVvil øke under innsats
fordi tilgjengeligheten på 110 tjenesten vil avta. DSBhevder motsatte, men i mangel på resultater fra
en utredning er dette bare antagelser.
Ett eksempel på hvordan det kan gå finner vi i Hedmark/ Oppland. De tre sentralene lillehammer?
Gjøvik og Elverum hadde tidligere 5 operatører i tjeneste samtidig. Etter at DSBbestemte at ny 110
sentral skulle ligge i Elverum er det meg bekjent kun 2 operatører i tjeneste samtidig. Dersomdette
er korrekt er det en nedgangI antall operatører og kapasitet fra 5/5 deler til 2/5 deler. Dvs,en faktisk
reduksjon på 60 %. Tilsvarenderegnestykkekan gjøres for ny storsentral i Stavanger.
Nøduet i.
Det er åpenbart og bekreftet av 05131atopprettelsen av ny region vil skape forsinkelse innføring av
nødnett på Agder for brannvesenet. Muligheten for 0MIV sine mannskapertil å samvirke via
samband med AMK og politi vil bli sterkt begrenset,da tiABV vil bli stående uten nødnett i 6 til 24
måneder sorn følge av at Agder 110 ikke vil bli opprettet som kontrollrom. Politi og AMK vil være på
nødnett uten mulighet til å nytte nødnettets fordeler i samvirke med brann. Dette ser ØABVsom
særs bekymringsfullt, og jeg som brannsjef mener det er helt unødvendig og uakseptabelt.
Erfaringer fra fase 0 viser at synergier som oppstår mellom etatene ved samtidig bruk av nødnett er
svært positive. ØABVvil ikke få muligheten til å bli med å skapeslike gode synergieffekter. Vi må på
et senere tidspunkt måtte tilpasse oss en brukerkultur vi ikke har fått påvirke fra start. Det er helt
avgjørende under innsats å ha lik brukerkultur blant samvirkepartnerne for å lykkes.
Ved å beholde Agder 110-sentral,vil nødnett kunne tas i bruk etter opprinnelig fremdriftsplan for
Agder uten midlertidige løsninger. Det vil medføre en styrking av et svært viktig beredskapsfaglig
verktøy for hele regionen. I tillegg vil innføringen av nødnett i Rogalandforenkles vesentlig ettersom
den tyngste installasjonen —110-sentralenallerede er i skarp drift. Det er en beredskapsfagligsterk
svekkelseav brann- og redningstjenesten at 048V ikke kan kommunisere med politi og helse i denne
tiden. Tilsvarende situasjon omtaler Gjørv-kommisjonensom svært uheldig. Slike konsekvenser
omtales ikke i det varslede vedtaket. Ved å legge ned Agder 110-sentral nå, bortfaller sannsynligvis
også framtidige muligheter til å etablere en felles 112-sentral mellom Drammen og Stavanger.048V
ville sett det som en stor fordel å ha nærhet til en slik samvirkeaktør.
Koinputanse
Agder 110-sentral har høy kompetanse på å utøve fagsentralsprinsippet på Sørlandet med mange
brannstasjoner. Vi har teknologi og infrastruktur på plassfor å håndtere dagensnivå og er
dimensjonert for å være nødmeldesentralfor ogsåstørre regioner med flere innbyggereog
hendelser. Den brannfaglige kompetansen har blitt bygget opp totalt gjennom 25 år. Vi har i lang tid
brukt en stor del av våre budsjetter på å opparbeide dagenskompetanse i bemanningenved Agder
110-sentral bl.a. gjennom nødvendig kursing iht, krav gitt i dimensjoneringsforeskriften, samt et
omfattende øvelsesprogram.Vi har i lang tid knyttet sterke bånd med brannvesenpå Agder ved å

DialogrtgåteThon Hotel Arendal januar 2013.

rekruttere kompetente mannskaperfra hele regionen. Dette gjør at brannvesenet på Agder er svært
medvirkende i utvikling av rutiner og samvirke med sentralen, og leggergrunnlaget for et godt
samarbeid. At Arendal er en mindre by enn Stavangerer irrelevant. Agder 110 har sitt
rekrutteringsgrunnlag i den såkalte "Agderbyen" fra Mandal til Risør—faktisk inn i Telemark. Dette er
en unik situasjon som gir oss bredde og dybde i vår rekruttering. Jeg mener grunnlaget i "Agderbyen"
er like god om ikke bedre enn i Stavanger.
Etter undersøkelsergjort mot oljeindustrien, bekrefter blant andre managere i Island Offshore at
personell med brann-, politi- og forsvarsbakgrunnforsøkes rekruttert. Brannsjefenser med stor
bekymring på å være knyttet til en 110-sentral i Stavangersom må konkurrere om det samme
personellet som olje- og offshoreindustrien. En plasseringi mindre konkurranseutsatt område synes
å være et langt klokere valg enn Stavanger.
Det er av avgjørende betydning for brannvesenetsinnsats at det er kontinuitet i bemanning i 110sentralen. Stort sett alt kommunalt, fylkeskommunalt og brannvesensamarbeidretter seg østover for
Agder sin del. A beholde en 110-region innenfor helse Sør-øst med Telemark-Agdermå derfor sies å
være en bedre løsning enn det varslede vedtaket. Da beholder vi regional kompetanse i både
Telemark og Agder gjennom en fusjon av dyktige operatører fra beggesentralene under
omorganiseringen.Ved flytting til Stavanger,vil all regional kompetanseforsvinne fra det største
området i regionen. Stavangersom aIlerede har en kjent utfordring med bemanning, må rekruttere
og utdanne ytterligere nybegynnerefor å håndtere den nye 110-regionen.Dette vil gi de berørte
brannvesen en dårligere tjeneste enn i dag. ØABVser det som en forutsetning ved oppstart av
nødnett at kontrolfrornsfunksjonen er så profesjonell som mulig. Bemanningenved Agder 110sentral er så langt jeg kan se, best skikket til å fylle veiledningsfunksjonenoverfor brannvesenet fra
kontrollrommet.
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Agder 110 er en avdeling administrativt underlagt østre Agder Brannvesen—med egne budsjetter og
regnskap. Sentralensledelse har i lang tid jobbet for å fjerne alle tilleggstjenester etter oppmodning
fra DSB.Det innebærer at dersom det varsledevedtaket nå gjennomføres,og sentralen mister
nødalarmeringstjenesten,vil det ikke lenger være noe økonomiskgrunnlag igjen for videre drift.
Dermed vil 14 dyktige heltidsansatte miste jobbene sine, mens deres funksjoner må erstattes av nye
ansatte i Stavanger.Det syneså være dårlig samfunnsøkonomi.
Øko110111itiliC
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Dagens driffsforin
Agder 110-sentral er i dag organisert med en fast bemannet stab som har et brukerstyre sammensatt
av alle berørte brannvesen.Dette er en modell som ivaretar fagsentralprinsippet på en utmerket
måte. øABV har gjennom denne formen stor innvirkning på hvordan tjenesten i sentralen drives. Det
er kort vei fra innsatsstyrkeneog deres behov, til det er omsatt i varslingsplanerved Agder 110.
Det er forskjell i dagensmodeller for mottak av automatiske brannalarmer.Agder har lenge hatt en
modell hvor 90 % av inntektene fra alarmkunden går til den kostnadsdrivendedelen i kommunens
brannvesen. Beredskapsstyrkensom rykker ut og belasteskostnader får 90 % og 110-sentralenfår
10 % for den tekniske tilknytningen og driften av varslingstjenesten.
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Rogalandsmodell innebærer at hele alarminntekten går til sentralen og vi må selv dekke hele
kostnaden for utrykningen. Forskjellenpå dissemodellene utgjør tett opp mot kr. 7.600.000,- pr. år
for kommunene på Agder. For Østre Agder Brannveseninnebærer det at dagensalarminntekter vil
bli redusert med 1,93 millioner kroner. Dersomdette inntektsbortfallet ikke kompenseresav Østre
Agder samarbeidetskommuner, medfører dette en svekkelseav den totale brannberedskapeni
området. Enkompensering innebærer på den andre siden en dyrere tjeneste for kommunene enn i
dag, hvilket strider mot påstandene i varslet vedtak. Som brannsjef vil det være svært vanskeligå
argumentere for økte utgifter blant sarnarbeidskommunenei ØABV.Ut fra dagensøkonomiske
situasjon er det svært lite sannsynligå øke brannvesenetsbudsjett med nær 2 millioner kroner som
følge av en omlegging i 110 strukturen. Følgeligvil ØABVmåtte ta dette over eget driftsbudsjett som
igjen vil gi seg utslag i beredskapstilbudet ute i kommunene.
For ØABVsin del vil det være spesielt viktig å ha et godt etablert samarbeidsforhold med 110sentralen under innføringen av nødnett. Gitt det varslede vedtaket kommer en omlegging til
Stavanger110 på et særs uheldig tidspunkt. Av erfaring vet vi at i en fase hvor vi går fra en
kommunikasjonsplattform til en annen, er gode etablerte samarbeidsforhold en avgjørende faktor
for utfallet. Dersom det varslede vedtak blir stående, vil Agder miste sin regionale prosjektleder for
nødnett sammen med øvrige tilsatte. Det innebærer at vi mister kompetanse som er tilegnet over
lang tid, og på nytt må være med å betale for at en ny regional prosjektleder skal tilegne seg
tilsvarende kompetanse på nødnett. Slikjeg ser det vil det og bli økte kostnader med reisevirksomhet
og etablering av nye samarbeidsforhold i forbindelse med innføring av nødnett, dersom varslet
vedtak blir stående.
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Østre Agder brannvesen inngår i dag i en vertskommunemodell der Arendal kommune er
vertskommune for brannvesenetsoppgaver og 110-tjenesten for beggeAgderfyikene. ProsessenDSB
nå legger opp til tilsidesetter de samme pohtisk valgte aktørene som lovverket sier har ansvaret for å
etablere, organisere og drifte nødmeidetjenesten. Det blir et paradoksnår DSBgjør alle vedtak først,
og deretter gjennomfører dialogmøte som ren informasjon til kommunenes politiske ledelse. Slike
prosessermå gis tid og rom for formannskapsbehandling,bystyrebehandling, kommunestyrebehandling —slik lokaidemokratiet med sin administrasjon er bygget opp. Dette lokaldemokratiet eier
brannvesenet og 110-sentralen.
Direktoratet påpekte i dialogmøte i Arendal 17. januar at eierne av sentralene i Telemark og Agder
ikke evnet å bli enige i sin tilnærming av en felles sentral. Til dette må det sies at dette var et frivillig
initiativ og en diskusjon mellom 2 brannsjefer. Sakenhar aldri vært diskutert av sentralenes faktiske
eiere; den politiske ledelsen. Det er derfor ønskeligat direktoratet holder regionsgrensenetil helse
vest og helse Sør-Østog tegner inn Telemark-Agdersom en egen region. Den politiske ledelsen i
Skien og Arendal må deretter avklare via ordinære prosesserhvor denne sentralen skal lokaliseres.
En slik prosessvil ha samme tidsramme, men legger til rette for lokal medbestemmelseav de berørte
kommunene.

itnuhlij;
Som leder for et stort brannvesenpå Agder ser jeg med bekymring på hvordan denne prosessenblir
gjennomført. Det er vanskeligå utøve god ledelse i omstruktureringsprosessernår jeg som leder ikke
gis muligheten til å lede gjennom å involvere eget personell og eiere på en tidsriktig god måte. For å
bevare DSBsom et organ med høy tillit vil det avhengeav at lokal ledelse i fremtiden blir gitt
muligheten til å bruke hele organisasjonenmed forankring i lokaldemokratiet. Om dette blir
forrykket, så endrer man forutsetningen til brannvesenetsforankring i lokalsamfunnet.
Dersom man velger å gå inn på en mer sentralstyrt ledelsesform med rask beslutningstakingså må en
ha helt klart for seg at man avskjærermuligheten til å benytte seg av all lokal kompetanse innad i
brannvesenet. Det vil i så fall fordre en mye høyere detaljeringsgrad og presisjon i direktiver gitt av
DSB.Som brannsjef vil jeg helt klart foretrekke å være med i prosessersom berører egen avdeling
perspektivene personell, økonomi, lokaliseringog beredskap.Totalt sett er jeg helt overbevist om at
brann-Norge får langt bedre løsningerved involvering av brannvesen og lokalt demokrati i
utarbeidelse av strukturelle endringer, enn ved blind etterlevelse av sentralt gitte direktiver.
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DSBsitt varslede vedtak skaper en unødig kompliserende ledelsesutfordring ved å legge 110
sentralen inn i HelseVest sitt område, under Rogalandpolitidistrikt. Foreslått strukturendring er ikke
gjort i samråd med etatene politi og helse som er våre viktigste samarbeidspartnere—jmfr brann og
eksplosjonsvernloven.Den manglendesamordningenvil få konsekvenserfor kvaliteten på
redningsarbeidet på skadestedet.
Det foreligger ikke en samlet konsekvensutredningeller risiko- og sårbarhetsanalyseav ny 110
region. ØABVvet derfor ikke hvordan det vil innvirke på brannvesenetsberedskapsutøvelsei egne
kommuner.
Det vil være færre 110 operatører tilgjengelig for å understøtte ØABVved overføring til Stavanger.
Dette vil oppleves som en forrIngelse av kvaliteten og svekkelseav sentralens håndteringsevne- ikke
en styrking.
ØABVsine mannskaper vil få tilgang på nødnett senere enn nødvendigdersom Agder skal knytte seg
til Stavanger110. Beredskapsmessiger det uakseptabeltfor ØABV.
Kompetansenved Stavanger110 syneså være mer konkurranseutsatt og vanskeligereå beholde enn
hva tilfellet er på Agder. Jegønsker i stedet å utvikle samarbeidet med Telemark hvor vi allerede har
erfaring med det, og hvor kompetansensyneslettere å beholde.
Det vil være store personellmessigekonsekvenserfor ØABVdersom Agder 110 leggesned. Vi vil ikke
være i stand til å ivareta personellet og kompetansengjennom andre stillinger i brannvesenet.
ØABVvil bli påført ekstra kostnader i størrelsesorden2 millioner pr år som følge av bortfall av
alarminntekter ved overføring til Stavanger110. ØABVvil ikke kunne bære denne merkostnaden over
eget budsjett, hvilket betyr en svekkelseav egne vilkår for god brannberedskapi østre Agder.

øABV har ikke blitt innlemmet i prosessenfrem til det varslede vedtaket. Vi har ikke kunnet bidra
kreativt med vår kompetanse inn i prosessen.Som brannsjef ønsker jeg å være inkludert i alle
prosessersom påvirker egen organisasjonog beredskapsmessigeforhold
Totalt sett fremstår DSBsitt varslede vedtak som et dårligere og mindre robust alternativ enn dagens
ordning. Jeganbefaler at forslaget forkastes og tas opp som ny inkluderende prosessnår samlet
struktur for brann, helse og politi har blitt vurdert og skal omsettes i praksis.Det er i denne
sammenhenghelt naturlig at et Agder-Telemarkalternativ vurderes.

Vedlegg: Fagligtilsvar utarbeidet av Agder 110-sentral

Vennlig Hilsen
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Faglig tilsvar Agder 110-sentral —varsel om vedtak om å flytte 110 Agder til 110 Rogaland

1. Innledning
a. Bakgrunn
DSBvil legge kommunene tilknyttet 110-sentralen i Agder politidistrikt (lokalisert i Arendal)
til 110-sentralen i Rogaland(lokalisert i Stavanger).Bakgrunnenfor endringen har i følge
DSBdirekte overføringsverdi fra funn gjort i 22. juli kommisjonens rapport som sier at
politiets operasjonssentraler er for små. Videre slår DSBfast at dagens organisering ikke
gjør sentralen på Agder i stand til å håndtere en stor eller flere hendelser samtidig. Til slutt
slår DSBfast at høyere kvalitetskrav til drift av 110-sentral som følge av med Nødnett
beskjedent hendelsestilfang og erfaringer siden forrige organisasjonstilpassingav
nødrneldetjenesten, utløser varslet vedtak om avvikling av Agder 110-sentral.
På hvilken måte funnene om politiets størrelse på operasjonssentralene har direkte
overføringsverdi til Agder 110-sentral, hva som defineres som stor hendelse, hva som er
god nok eller beste kvalitet på drift, hva som er tilstrekkelig hendelsestilfang og hva som er
avgjørende erfaringer siden forrige organisasjonstilpassing,sier høringsskrivet intet om.
b. Fremgangsmåte
Agder 110-sentral vil etter samråd med rådmann Harald Danielsen i vertskapskommunen
Arendal, bidra med faktaopplysninger til berørte kommuner som tar for seg kravene til drift
av 110-sentral som er listet i høringsskrivetspunkt 3 med underpunkter. Videre vil vi peke
på en alternativ løsning vi som fagpersonell ser.
c. Hovedkonklusion
Agder 110-sentral sin hovedkonklusjon basert på vurdering av DSBskriterier til 110-sentral:
Vi anbefaler å beholde en sentral på Agder som kan håndtere en utvidelse av regionen både
vestover og østover og som også vil ha kapasitet til å fasilitere en fremtidig felles 112-sentral for
nødmeldetjenesten.

2. Kriterier
DSBsier i høringsskrivet at formålet med omorganiseringen av 110-sentralene er å få til robuste
nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen, og som kan håndtere
flere parallelle hendelser og være godt forberedt på å håndtere større hendelser og katastrofer
uavhengig av når disse inntreffer.
For å oppnå målsettingen om robuste 110-sentraler har DSBlistet 11 kriterier i pkt. 3 og 1
kriterium (vi tolker det til å være et kriterium) i pkt. 4. Disseer:
a. Fagligehensyn
b. Beredskapsgrenser
c. Befolkningsgrunnlag
d. Risiko- og sårbarhetsanalyseog bemanning

e.
f.
g.
h.
i.

Reserveløsning
Teknisk og operativ overgang (til Nødnett)
Kostnader
Raskprosessom samrnenslåing
Telesikkerhet

j.
k.

Et felles nødnummer
Lokal medvirkning

I.

Automatiske brannalarmer.

3. Vurderinger
a. FagHgehensyn
i. Utdrag fra pkt. 3.1 i høringsskrivet.Nødmeldetjenesten skal motta nødanrop,
vurdere situasjonen, gi profesjonell veiledning til innringer og iverksette
nødvendige tiltak. Større alarmregioner enn dagensnivå vil gi økt operativ erfaring
ved at de får flere reelle hendelser å håndtere. Samrnenslåingvil legge til rette for
mer effektiv bruk av ressurserpå tvers av kommunegrensene.
Vurdering
På grunn av kravene i dimensjoneringsforskriften rekrutteres det primært fra eget
fagmiljø både i Sør-Rogalandog på Agder. Tilgjengelig fagkompetanse er trolig
ganske lik, men det kan trolig være en større utfordring å holde på kompetent
personell i et område der oljeindustrien betaler svært godt for samme kompetanse.
Såledeskan det synes lettere å holde en stabil gruppe operatører på Agder. Vi
håndterer årlig ca 4 600 utrykninger. Vi mottok alarmmottak, automatisk eller via
telefon, ca. hvert halvannet minutt i 2011. I tillegg gjennomfører vi gjennom hele
året øvelser på håndtering av hendelser, både på operatør- og avdelingsnivå.
Øvelsenehar til hensikt å drille bemanningen i praktisk bruk av planverk, verledning
av innriger, håndtering av hendelser som krever ressurserut over det man normalt
disponerer og nye hendelser som fremtvinger parallelle oppdragshåndteringer.
Øvelsene går på tvers av kommune- og fylkesgrenser.Vi gjennomfører kontinuerlig
kompetansehevendetiltak som f.eks utveksling/ hospitering med andre 110sentraler og Hovedredningssentralen(HRS),og har også operatører blant våre
mannskaper som ogsåfungerer som koordinator ved AMK. Dette gir oss en stab
med høy tverrfaglig kompetanse i tillegg til egen spesialistkompetanse.Vi ser helt
klart nytten av tverrfaglig kompetanse blant operatørene for å øke operativiteten
under hendelser som krever ressurserfra mer enn en etat.
Vi har i lang tid brukt en stor del av våre budsjetter på å opparbeide dagens
kompetanse i bemanningen ved Agder 110-sentral bl.a. gjennom nødvendig kursing
iht. krav gitt i dimensjoneringsforeskriften. Kompetansen har blitt bygget opp
gjennom en 25 års periode. DersomAgder-sentralen leggesned, vil avstanden til
eksempelvis Rogalandvære for stor til å kunne dra nytte av disse operatørene der.
Resultatet vil være at sentralen som overtar vil måtte bruke svært lang tid og ta
store økonomiske byrder, før deres egne nyansatte operatører vil besitte
tilsvarende fagkompetanse og erfaring.

Delkonklusjon
Agder 110-sentral har god kompetanse og erfaring i å utføre nødmeldetjenesten. Vi
har gode holdninger til å oppøve mer kompetanse gjennom øving og kurs. Vi har
gjennom en årrekke opparbeidet oss god kompetanse på å bruke brannvesenets
ressurser på tvers av kommunegrenser bestemt ut fra hendelsesomfang. En
nedleggelseav 110 Agder vil medføre en svekkelseav tjenesten til kommunene i
flere år framover.

b. Beredskansgrenser
i. Utdrag fra pkt. 3.1.1 i høringsskrivet. Det vil forenkle, forbedre og effektivisere
samarbeidet mellom nødetatene dersom det er sammenfall mellom nødetatenes
geografiske grenser for operativt ansvar. Unntaksvis kan grensene mellom politi,
helse og brann fravikes, ref St.meld. nr. 12 (1995-96). Enkelhet for
beredskapsstyrkeneom å forholde seg til en 110-sentral skal veie tyngre enn
hensynet til politidistriksgrensene.
Vurdering
(St.meld. nr. 12 (1995-96) finnes ikke i Justis-og beredskapsdepartementet pr.
09.01.13. Departementet ba oss event, kontakte store biblioteker for å se om
dokumentet forefinnes der). Shkvi ser det brukes Stortingsmeldingen i vedtaket
feil. Vi antar at denne meldingen har til hensikt å åpne opp for mer praktiske
ledelsesmessigeog ressursmessigeløsninger der geografi setter begrensniger (eks.
lange fjorder). Det foreslåtte vedtaket for Agders del vil ikke understøtte hva 0513
sier er en fordel (...sammenfallmellom nødetatenes geografiskegrenser for
operativt ansvar.) En av erfaringene fra fase 0 (Oslo-området) i Nødnettsprosjektet,
var bl.a. positive synergieffekter med tanke på det operative samarbeidet mellom
de tre nødetatene. Særligarbeidet med å etablere felles plattform for samvirke og
redning i sambandsreglement del 3 medvirket til dette. Direktoratets løsning må
kunne sies å være uheldig for Agder på flere måter. For det første vil det være
Rogalandpolitidistrikt (PD)som legger premissenefor samvirke og fellesaksjoner i
Agder, mens det er operasjonssentraleni Agder politidistrikt (APD)og som har den
operative utførelsen i denne regionen. I tillegg skal APDetter planen gå live på
Nødnett 6. desember 2013, mens RPDikke tar i bruk nettet før ca. år senere.
Ettersom 110-sentralen er tenkt lagt til Stavanger,vil dette kunne medføre en
forsinkelse for brannvesenene i Agder med ca % år. Dette vil også kunne bidra til at
det utvikler seg ulike kulturer med bruk av Nødnett, og mye av den positive
synergien fra fase 0 kan dermed gå tapt. Enslik forsinkelse vil også være en
betydelig forringelse av beredskapen i hele regionen.
Det synesogså uforståelig at direktoratet tegner et kart der de deler inn landet i
regioner når det skapesen ny region som går på tvers av disse grensene og ikke
eksisterer på det tegnede kartet. Det sfilles spørsmåltil begrunnelsen for
manglende samsvar mellom "kart og terreng"

Da det for resten av landet syneså være sammenfall mellom helseforelaksgrenser
og fremtidig felles nødnummerstruktur (ref. 112-rapporten), så har bildet blitt mer
komplisert på sørlandet. Slik det kan se ut vil dette legge føringer for fremtidig
struktur og det er nærliggendeå tenke seg at politi og helse på Agder og i Telemark,
enten må til Drammen eller Stavangerfor å bygge et komplett felles 112 miljø
sammen med brann og redning.
Delkonklusjon
Det trekkes en ny grense (ikke inntegnet strek i kartet) som splitter etatenes
sammenfall. Dette vil medføre en mer komplisert samhandling på Agder. Hvilket
utfall dette vil få for fremtidig ønsket felles 112 struktur vites ikke.

c. Befolkningsgrunnlag
i. DSBviser til at samfunnsmessigog teknologisk utvikling tilsier et større
befolkningsgrunnlag for nødalarmeringssentraleneenn tidligere anslått. Det vises
til "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten/ rapport fra
interdeparternental arbeidsgruppe" (heretter kalt 112-rapporten) hvor den sier: /
de øvrige nordiske landene varierer befolkningsgrunnlaget for sentralenefra
200 000 —1 000 000. Dersomsentralen betjener et større befolkningsgrunnlag, vil
det være enklere å utnytte bemonningen effektivt gjennom hele døgnet, og legge til
rette for å etablere gode løsningerfor tolketjeneste. DSBlegger til grunn en
helhetstekning hvor elementene befolkningsgrunnlag, samlet risiko i regionen,
geografisk område, nye muligheter som følge av teknologisk utvikling og
telesikkerhet i regionen inngår i grunnlaget for en regions omfang.
i. Vurdering

Det er vanskelig å tolke tydelig hva DSBmener. Slik vi forstår dette så virker
faktorene samlet risiko, geografi, teknologisk utvikling og telesikkerhet sterkt inn på
hvor stor en region kan være. Vi legger til grunn at disse 4 faktorene er like viktige
som antall innbyggere i vurderingen av hvor stor en region kan være.
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser pr. 01.01.2012 at Agder til sammen har 289.000
innbyggere, mens Sør-Rogalandhar 339.000 innbyggere. Selv om innbyggertallet
varierer med 50.000 innbyggere, bør ikke dette være av overveiende betydning
med følgende påstand som begrunnelse: Det er ikke antall innbyggere i regionen
som skaper utfordringer for 110-sentralene,men antall kommuner og
brannstasjoner som operatørene må forholde seg til. Når man ser på disse
faktorene, er forholdet motsatt; Agder har 29 kommuner, mens Sør-Rogalandhar
18 egne i tillegg til Sirdal i Vest-Agder.
I disse kommunene er det til sammen 38 brannstasjoner i Agder, mens det kun er
22 i Sør-Rogaland.Fra sommeren 2013 vil Agder 110-sentral ha mulighet til å øke
kapasiteten til det mangedobbelte. Det vil kun være et spørsmål om hvor mange
operatørplasser vi velger å bemanne. Infrastruktur og kompetanse er tilstede i
dagens organisasjon.

På Agder så vil 110-sentralen være geografisk plassert i et område omgitt av
verdensledende industri som utvikler høyteknologiskeløsninger, samt høyskole og
universitetsmiljø. RegionplanAgder 2020 beskriver ambisjonene for regionens
infrastruktur og ustrakt samarbeid om forskning og utvikling av ny teknologi. Ved å
ligge på Agder så kan vi tilby de beste teknologiske løsninger pr. i dag og regionen
legger til rette for videre utvikling. Når vi da besitter nyeste teknologi fra sommeren
2013, så vil vi ha muligheten til å kunne betjene en større region enn dagens Agder.
Grunnet Agders geografiske utforming med kyst og lange kommunikasjonslinjer til
innlandet øverst i Setesdal,betjener vi hele 38 brannstasjoner fordelt på 6
brannvesen. Dette har Agder 110-sentral håndtert over flere år og har således
opparbeidet seg betydelig kompetanse på å være fagsentral for mange
brannstasjoner i et stort geografisk område.
Delkonklusjon
Agder 110-sentral har høy kompetanse på å utøve fagsentralsprinsippet
på sørlandet med mange brannstasjoner, har teknologi og infrastruktur på plass for
å håndtere dagens nivå og er dirnensjonert for å være nødmeldesentral for også
større regioner med flere innbyggere og hendelser.

d.

isik - o s rbarhe anal
o bemannin
i. Fra høringsbrevet pkt. 3.1.3. Risikobildet og hendelsestypenei 110-sentralenes
område vil variere avhengig av hvordan nye regionsgrensertrekkes. Ros analyser
skal foreligge slik at 110-sentralens bemanning kan være forberedt på uønskede
hendelser både i sentralen og i regionen. Kommunene skal bemanne 110-sentralen
i henhold til ros-analyserog utarbeide systemer for å forebygge og håndtere
risikoen i regionalt perspektiv.
Vurdering
110 Agder har en omfattende ROS-analysei sin HMS-dokumentasjon.I tillegg til
uønskede hendelser, tar også analysenfor seg organisatoriske og personellmessige
forhold, og er satt til rutinemessig revisjon slik at evt. endringer av betydning fanges
opp i planverket. Analysen har også dannet grunnlaget for mye av
risikovurderingene som er gjort ifm. bygging av ny 110-sentral, og skal være tett
opp mot komplett ved innflytting 15. august.
Agder 110-sentral har varslings og aksjonsplaner ned på detaljnivå for hver enkelt
kommune i hele regionen. Planeneer hendelsesbaserteog revideres fortløpende av
ressurseierneopp mot gjeldene ros-analyser.Agder 110-sentral har til enhver tid
totaloversikt på identifiserte ressurser som kan settes inn i brann og
redningsarbeid, også på tvers av grenser og eiere. Aksjonsplaneneer digitale og kan
raskt oppdateres.
Med langerfaring i oppbygging, trening i bruk og revisjon av varslings- og
aksjonsplaner, vil Agder 110-sentral kunne tilby sin kompetanse dersom
regionsgrenseneskulle bli endret.

Agder 110-sentral har egen ros-analyseutarbeidet for egen sentral inndelt i kritiske
hendelser, konsekvensanalyse,forebyggende tiltak og aksjonsplan dersom kritisk
hendelse inntreffer i sentralen eller i infrastrukturen rundt som sentralen er
avhengig av. Dette revideres fortløpende dersom risikobildet for sentralen endres.
Arbeidet har resultert i kontinuerlig oppetid ut mot brannvesen i hver enkelt
kommune.
Gjørv-kommisjonens rapport fra 22.juli peker på at det i "hovedsaker
antall operatører ved operasjonssentralensom er begrensendefor om den nødstilte
får svar eller ikke. (Jfr. side 166, 4. avsnitt) Det kan såledesstilles spørsmål til om
det styrker 110-sentralenshåndteringsevne ved å legge ned en sentral til fordel for
en annen. Man mister mange årsverk med viktig erfaring ved 110 -sentralen i Agder
som foreslås nedlagt, mens det trolig ikke vil skje en tilsvarende oppbemanning i
sentralen som overtar Dersom våre antagelser ikke stemmer, vil det uansett ta
mange år før nyansatte operatører ved Rogaland110 har kunnet tilegne seg samme
kompetanse og erfaring som dagensoperatører ved Agder 110. Dette synes således
som et vedtak som ikke samsvarer med kommisjonsrapportens konklusjoner.
Delkonklusjon
Agder 110-sentral har tilstrekkelig planverk og tiltak for å minimalisere risiko og
sårbarhet. Agder 110-sentral har aksjonsplaner basert på vurdering av kritiske
hendelser i hele regionen. Planeneøves av alle operatører og brukes skarpt i daglig
drift. Sentralen har vesentlig kompetanse på utarbeidelse av aksjonsplaner som kan
stilles til rådighet for andre kommuner dersom regionens grenser endres. Mye
eksisterende kompetanse vil erstattes med nye mannskaper,og vi ser det derfor
som en svekkelseav beredskapen på Agder i et lengre tidsrom dersom Agder 110sentral leggesned og kommunene tilknyttes Rogaland110. Agder 110-sentral finner
her ikke samsvarmellom Gjørv-kommisjonens konklusjoner og varslet vedtak.

e. Reserveløsning
i. Fra høringsbrevet pkt. 3.1.4. Som en del av omorganiseringen vil
samfunnssikkerheten styrkes ved at det tas sikte på å etablere en reserveløsning
for 110-sentralene. Reserveløsningenskal sørge for at befolkningen kan komme i
kontakt med en annen 110-sentral ved brann og ulykke dersom den primære 110sentralen får et driftsavbrudd eller blir overbelastet.
Vurdering
I dag har 110 Agder en gjensidig avtale om omruting og overtagelse av nødnummer
110 ved nedfall av sentral med Stavanger110. I fra mtiden ser vi for oss å inngå en
tilsvarende avtale med Vestviken 110. I tillegg er all kabling doblet opp i separate
føringsveier som er adskilte brannceller helt fram til den nye sentralens datarom.
Dette rommet er utstyrt med detektorer for inergen slokkeanlegg både over og
under datagulvet. Ogsåstrømforsyningen er sikret med nødstrøm- og
reservestrømsløsningmed svært god kapasitet, og sentralen skulle dermed være
godt sikret mot uønskede hendelser. I tillegg kan det være aktuelt å etablere en

backup-Iøsningpå Risørbrannstasjon som i løpet av kort tid kan overta full funksjon
for 110 Agder.
Delkonklusjon
Agder 110-sentral har en meget høy grad av sikkerhet på etablert infrastruktur,
gode nødløsninger og en fullverdig reserveløsningi dag som sikrer innbyggerne på
Agder alltid å få svar på tlf 110. Nye og bedre løsninger vurderes fortløpende for å
gi størst mulig sikkerhet.

f.

Teknisk

o eraf

er

i. Fra høringsbrevet pkt. 3.2.1. Med Nødnett får 110-sentralene og brann- og

redningsvesen 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. En fremtidig nøclmekIetjeneste må dimensjoneres for
flere parallelle hendelser og være forberedt på større og mer komplekse hendelser
og katastrofer. Mindre regioner med beskjedent omfang av hendelser, vil få
betydelige kvalitative utfordringer på grunn av manglende operativ kontinuitet. For
å sikre en robust og faglig håndteringsevne hos operatørene ved 110-sentralene er
det nødvendig at erfaringen opparbeides gjennom håndtering av mange reelle
hendelser, noe som vil skje med etablering av større regioner.
fi. Vurdering
Utbygging av Nødnett i Agder ligger i tid ca. 6 mnd foran Rogalandi nasjonal
utrullingsplan. Ved Agder 110 er teknisk løsning ferdigstilt slik at det ikke er
nødvendig med midlertidige løsninger. Prosjektet er godt koordinert med Politi og
Helse. Dette vil gi Agder 110 ca. 6 mnd erfaring med drift før Rogalandskal i drift. I
den perioden vil man kunne bygge kompetanse og rette evt. "barnesykdommer".
Kommunene i RogaIandvil kunne nyte godt av dette ved at de kommer til utprøvde
og testede løsninger.
Ved en sammenslåing kan (Rogaland/ andre regioner) enkelt implementeres i
Agders Nødnettsprosjekt ved å utvide prosjektorganisasjonen med lokale
prosjektledere for hvert nytt brannvesenog utvide eksisterende Fleetmap
(totaloversikt over samtlige bilmonterte og håndholdte terminaler I regionen). Med
dette utgangspunktet skal vi klare den tidsrarnmen DSBhar satt for innføringen av
Nødnett i vår region. Det vil samtidig forenkle den videre utruIlingen av Nødnett i
fase 3, ettersom infrastrukturen omkring 110-sentralen allerede er installert og I
drift
Delkonklusjon
Ved å beholde Agder 110, vil Nødnett kunne tas i bruk etter opprinnelig
fremdriftsplan for Agder uten midlertidige løsninger. Det vil medføre en styrking av
et svært viktig beredskapsfagligverktøy for hele regionen. I tillegg vil innføringen av
Nødnett i Rogalandforenkles vesentlig ettersom den tyngste installasjonen —110sentralen allerede er i skarp drift. Ved en nedleggeIsevil trolig heIe prosjektet bli
forsinket med omkring et halvt år. Det innebærer at brannvesenet ute —enda et

halvt år må klare seg med sambandstekniskeløsninger som ikke tilfredsstiller
behovet eller kravene til datatilsynet om kryptert samband.

g.

Kostnader
Fra høringsbrevet pkt. 3.2.2. En sammenslåingav 110-sentralene vil gi
kostnadsbesparelserfor kommunene. Færre 110-sentraler vil redusere kostnadene
for mottak, etablering og drift av Nødnett, i tillegg til lavere kostnader til ordinær
drift ved nødalarmeringssentralene.
Vurdering
Det reises ingen tvil om at kostnadene for drift av én større regional
nødalarmeringssentral vil være lavere enn flere mellomstore. Besparelsenevil bl.a.
omhandle pålagt avgift for tilhørighet til egen driftsorganisasjon, antall
operatørplasser, lønnsmidler og tekniske fasiliteter ved hver sentral. Disse
besparelsenevil derimot ikke ha noen geografisk avhengigheter som tilsier at
Agder bør leggesned. I dette tilfellet kan det heller sies å være motsatt. Arendal
kommune har allerede tatt kostnaden og delvis bokført denne. Ny stasjon med alle
krav innfridd, (inklusiv Nødnett) står klar sommeren 2013.
Delkonklusjon
Det vil være en bedre samfunnsmessigutnyttelse å benytte den nye
infrastrukturen til tiltenkt formål, framfor å legge det ned og ta
oppgraderingskostnader på nytt et annet sted.

h. Rask rosess om sammen låin
Utdrag fra høringsbrevet pkt. 3.2.3. Nødnett skal være ferdig utbygd i hele landet i
2015. Direktoratet har en detaljert plan for innføringen av Nødnett knyttet til de
ulike delene av landet. De berørte kommunene gis en relativt kort frist til å uttale
seg i saken,til 14. februar 2013 fordi omorganiseringen må koordineres med
tidsfrister i forbindelse med innføringen av Nødnett. Omorganiseringsprosessenfor
110-sentralene i Telemark og Agder (fase 2 i Nødnett prosjektet) må være ferdig
inkludert vedtak og eventuelle klager i slutten av mars 2013.
Vurdering
110 Agder har over flere år vært backup-sentral for Stavanger110 ved nedfall, og
har derfor gjennom våre pålagte øvelser fått god kjennskap til kommuner og
brannstasjoner i Rogaland.Vi skal derfor være i stand til å overta ansvaret for
nødmeldetjenesten og utvarslingen av brannvesenet i Rogalandi løpet av kort tid.
Agder 110-sentral har fulgt oppfordringen til DSBog rendyrket
"fagsentralprinsippet," (mottak av nødtelefon 110, veiledning til innringer,
utvarsling av ressurser,faglig støtte til skadested). Dette innebærer at vi kun
ivaretar og opparbeider oss kompetanse på beredskapsmessigeoppgaver i
nødmeldetjenesten. Vi tar ikke tilleggstjenester som ransalarm, overfall, trygghet,
rene innbrudd, tekniske alarmer som ikke utløser redningsaksjoner,vakthold osv.
Dette er basert på en prinsipiell avgjørelse om å være best mulig rustet til å løse

beredskapsmessigenødmeldeoppgaver og frigjøre kapasitet i blant personellet til å
innføre Nødnett raskt og effektivt. Vår erfaring fra tidligere er at oppgaver ut over
pålagte beredskapsmessigeoppdrag er tidkrevende og tar bort fokus fra å bistå
publikum i nødstilte situasjoner.
En konsekvensav å ha fulgt DSBspolicy, er at vi ikke har annet livsgrunnlag for
videre drift —men, høy kapasitet på rask innføring av Nødnett og utvidelse av
regionen.
Ved å etablere avtaler om utvarsling og teknisk omruting av nødnummer 110, vil
Agder 110-sentral svært raskt kunne håndtere en utvidelse av regionen mot vest.
Gitt at dagens plan for utrulling av Nødnett følges, vil Agder 110-sentral kunne ta
opp i seg flere regioner uten å måtte endre tidsangivelsen for innføring av Nødnett.
Det er rimelig grunn til å anta at dersom foreslått vedtak følges så vil Nødnett
innføringen forrykkes på sør- og vestlandet. Hvilke negative konsekvenserdette vil
få beredskapsmessigog økonomisk for kommuner i regionene, vil DSBog DNK
(Direktoratet for nødkommuniksjon) best kunne redegjøre for.
Delkonklusjon

Agder 110-sentral vil enkelt være i stand til å bidra i sammenslåing av sentraler og
eventuelt regioner, UTENå forsinke dagenstidsplan for innføring av Nødnett.

Telesikkerhet

Fra høringsbrevet pkt. 3.3. Teletekniske utfordringer omfatter hovedsakelig brudd i
teleteknisk infrastruktur, og påvirker befolkningens muligheter til å kontakte 110sentralene og utalarmeringen av innsatsmannskaper.De fremtidige 110-sentralene
bør ha to føringsveier for teleteknisk tilkobling til forskjellige endesentraler i
telenettet. I tillegg skal 110-sentralene sikre nødstrøms- og reservestrømsløsning
slik at de har tilstrekkelig kapasitet til full drift av nødalarmeringssentralen for å
kunne håndtere et bortfall av strøm. I den tidligere nevnte 112-rapporten legges
det til grunn at fremtidige nødalarmeringssentraleretableres i områder med god
teleinfrastruktur.
Vurdering
Telesikkerheten i Arendal må kunne sies å være god. Likevel må det sies at ved
etablering av så store regioner, er telesikkerheten et svakt punkt. Dersom noe
skulle inntreffe og legge regionen "død" i en tidsperiode, vil det være svært store
områder med mange mennesker som er uten forbindelse med nødmeldesentralen.
Agder 110 har i dag linjer fra 2 ulike endesentraler som terminerer i teknisk rom via
ulike føringsveier og brannceller. Det er også lagt dobbel føring med fiber inn på
teknisk rom, og sentralen er dermed klar til å skifte ut kobberbaserte linjer så snart
det dukker opp tekniske løsninger som gjør at operativsystemene i Nødnett takler
fiberbaserte linjer.
Sentralen har både mobil- og satellitt-telefoner som reserveløsninger,og det
forhandles også med Telenor om å etablere en egen mobilmast, strømforsynt via
den nye brannstasjonens kraft- og reservekraftforsyning, hvilket vil sikre oppetid på
basen

Delkonklusjon
Telesikkerheten i Arendal er god sett i nasjonal sammenheng. Det er dublerte
kobberlinjer fra ulike endesentraler og fiber fra 2 ulike punkter som sikrer oppetid
selv om en kabel graves over. Mobil- og satellitt-løsninger er etablert som backup.
Strømforsyningen er ogsåsikret med både nødstrøm og reservestrørn. Det
etableres også mulighet for å koble til eksternt aggregat i tillegg.
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Et felles n dnummer
Fra høringsbrevet pkt. 3.4. Regjeringensambisjon er å innføre et felles
nødnummer. Terrorangrepene 22. juli 2011 og kornmisjonens rapport har
imidlertid understreket endringsbehovet nå. Nødnett innebærer også en teknisk og
operativ mulighet til å etablere større alarmregioner og robuste 110-sentraler.
Samtidig som det er samfunnsøkonomiskkostnadsbesparendeå slå sammen
nødalarmeringssentralenefør Nødnett er ferdig innført.
Vurdering
Som nevnt under punkt f er det lagt til rette for en fremtidig felles 112-sentral ved
at det er avsatt arealer både i UPS-romog datarom, samt kabling, kjøfing og
strømforsyning. I tillegg er brannstasjonen prosjektert og fundamentert til å kunne
bygge ut operatørrommet ved en slik etablering
Agder 110-sentral som avdeling i Østre Agder brannvesen har gjennom en 2 års
periode søkt samarbeid Innen politi, helse og nærliggende regioner for å invitere til
utvikling av felles 112 nødnummer. Disseinitiativene har blitt tatt fordi det er felles
holdning i ØABVog Agder 110-sentral at felles nødnumrner og høyere grad av
samhandling mellom nødetatene vil kunne styrke utøvelsen av beredskapsarbeidet
og støtte til publikum i regionen.
Agder 110-sentral vil ha kapasitet og infrastruktur tilgjengelig sammen med ØABV
og Arendal kommune høsten 2013 for å ta imot Nødnett og andre nødetater. Vi kan
såledesfasilitere og gjennomføre regjeringens ambisjon nå. Videre vil vi kunne ta ut
den samfunnsøkonomiskekostnadsbesparendegevinstenfør Nødnett er ferdig
innført. Se pkt. f og h.
Dersom Agder 110 nå leggestil Rogalandså MÅ alle impliserte vite at det vil legge
føringer for hvor en felles 112 nødmeldesentral i fremtiden kan legges.Agder 110
har en stab som har opparbeidet seg den kompetansen de i dag har, over en 25 års
periode. Dissepersonene vil ha funnet seg andre jobber for å sikre livsgrunnlaget
sitt. Det betyr at dagens kompetanse ikke vil være tilgjengelig på sørlandet når
felles nødnummer blir aktuelt i HelseSør-Østsin region. Politi og AMK vil da kun
finne oppdatert og vedlikeholdt 110 kompetanse i Rogalandog Drammen som
nærmeste alternativ. Ut fra lokal erfaring vil personer med kompetanse tilsvarende
den vi finner i Agder 110 ha funnet seg nytt arbeid innen en 3 måneders periode.
Delkonklusjon
Agder 110-sentral er forberedt for å kunne ta imot en fremtidig 112-sentral både
ved avsatte arealer i UPS-romog data rom, kabling og rørføringer, kjøling, og

strømforsyning. I tillegg er hele toppetasjen dimensjonert for enkelt å kunne bygge
ut operatørrom og nødvendig kontorlokaler. Vi har også alle øvrige nødetater
representert i regionen som tilsier at det enkelt kan etableres en felles 112-sentral
dersom et slikt vedtak fattes.

k.

Lokal medvirkning
Fra høringsbrevet pkt. 35. Det rettslige utgangspunktet er at DSBfastsetter
alarmregionene for brann, jf. Brann- og eksplosjonsloven§ 16. DSBhar praksis for å
gi kommunene mulighet til å uttale seg. DSBønsker derfor med dette
informasjonsbrevet å høre om de berørte kommunene har noe å anføre i saken,
åpne for dialog, varsle om vedtak og kunne få innspill av vesentlig karakter som kan
være av betydning før vedtak fattes av direktoratet.
Vurdering
Agder region har vært forut for sin tid i Norge med sammenslaingav kommunale
brannvesen,og vi har derfor en oversiktlig organisering med flere IKSog
brannvesensamarbeld.
110 Agder har ogsåover flere år jobbet systematisk for å eta blere like rutiner, med
ulike brannvesen. Resultatet er i dag varslingsplaner som har grundig lokal
forankring ved avtaler med den enkelte brannsjef, samtidig som det aflerede
praktiseres grenseoverskridendeutrykning ved tidskritiske hendelser. Det gode
forholdet til brannsjefene i regionen ønsker vi å videreføre til Rogalandved
etablering av tilsvarende varslingsplaner.
Delkonklusjon
Vi er i stand til å inkludere kommunene fra andre regioner i våre eksisterende
digitale varslingsplaner,og er sikre på at vi gjennom lokal medvirkning kan tilby
gode løsninger som den enkelte kommune vil være svært tilfreds med. Denne
medvirkningen vil ogsåvidereføres gjennom lokal prosjektleder for Nødnett slik at
konfigurasjonen av Rogalanddistrikt også blir optimalt i Nødnett.
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Fra høringsskrivet pkt. 4. Av 112-rapporten (Forslagtil fremtidig organisering av
nødmeldetjenesten) fremgår det at de nye 112-sentralene kun bør ha et ansvar for
å motta utløst alarm og iverksette tiltak i overensstemmelsemed fastlagt
prosedyrer for det enkelte objekt. Videre sier rapporten at den privatrettslige
avtalen bør inngåsmellom det enkelte brannvesen og objekteier ettersom det er
brannvesenets respons som utgjør den mest kostnadstunge delen, og kun betale
en avgift for 110-sentralenstjenester ifm ABA.
Høringsskrivet sier også avslutningsvisat "DSBgår på det nåværende tidspunkt ikke
nærmere inn på 110-sentralenesog brann- og redningsveseneneshåndtering av
automatiske brannolormer på det private alarmmarkedet".

Vurdering
I 112-rapporten (Forslagtil fremtidig organisering av nødmeldetjenesten) fremgår
det at de nye 112-sentralene kun bør ha et ansvar for å motta utløst alarm og
iverksette tiltak i overensstemmelsemed fastlagt prosedyrer for det enkelte objekt.
Videre sier rapporten at den privatrettslige avtalen bør inngås mellom det enkelte
brannvesen og objekteler ettersom det er brannvesenets respons som utgjør den
mest kostnadstunge delen, og kun betale en avgift for 110-sentralens tjenester ifm
ABA.
110 Agder har etablert denne driftsmodellen, og driftet etter denne over flere år.
Denne driftsmodellen medfører at nettokostnadene for kommunene som er
knyttet til 110 Agder i dag er svært lave. Til sammenligning har både 110 Telemark
og 110 Rogalandandre driftsmodeller der alle inntekter for ABA tilfaller sentralene
til tross for at kommunene fortsatt må bære kostnadene for responsen. Forskjellen
på disse modellene utgjør tett opp mot kr. 7.600.000,- pr. år for kommunene
Agder. Bortfall av disse inntektene vil trolig måtte kompenseresav de respektive
kommunene.
110 Agder har jobbet systematisk over lang tid for å avvikle tilleggstjenester i
sentralen i tråd med anbefalinger fra dsb for å øke fokus på nødmeldetjenesten.
Sentralen straffes nå for denne lojaliteten ettersom vi i dag ikke lenger har
tilstrekkelig inntektskilder til å kunne opprettholde en arbeidsplassfor våre
operatører uten nødmeldetjenesten. Dette er et uheldig signal for direktoratet å
sende ut blant sentraler og brannvesen.
Vi fremmer også en bekymring for hvordan en 110-sentral vil være i stand til å
være fagsentral for så store regioner som direktoratet legger opp til samtidig som
de skal opprettholde diverse tilleggstjenester som trygghetsalarmer, private
brannalarmer, osv. Dette begrunnes med at slike tjenester er svært ressurs-og
tidkrevende, både for operatører og teknisk personale i avdelingen. Det vil være
vanskelig å unngå at dette går ut over det faglige nivået i sentralen.
Delkonklusjon
Ved etablering av større distrikter enn hva vi har i dag, vil det være en kritisk
suksessfaktorå samtidig se på hva slagstjenester disse sentralene skal levere, og
omfanget av tjenestene. Den fremtidige 110-sentralen må spesialisereseg som
fagsentral brann for å kunne levere forventet tjeneste. Driftsmodellen må ikke
påføre kommunene større utgifter enn hva de har i dag.

4.

Konklusjon

Det varslede vedtaket forkastes.
I høringsskrivet trekkes det en ny grense (ikke inntegnet strek i kartet) som splitter etatenes
sammenfall, og som ikke sammenfaller med 112-rapporten av 2009. Dette vil medføre en mer
komplisert samhandling og ledelsesstruktur på Agder. Mye eksisterende kompetanse vil erstattes
med nye mannskaper, og vi ser det derfor som en svekkelseav beredskapen på Agder i et lengre
tidsrom dersom Agder 110-sentral leggesned og kommunene tilknyttes Rogaland110. Vi finner her
ikke samsvar mellom Gjørv-kommisjonens konklusjoner og varslet vedtak.
Ved etablering av større distrikter enn hva vi har i dag, vil det være en kritisk suksessfaktorå
samtidig se på hva slagstjenester disse sentralene skal levere, og omfanget av tjenestene. Den
fremtidige 110-sentralen må spesialisereseg som fagsentral brann for å kunne levere forventet
tjeneste. Driftsmodellen må ikke påføre kommunene større utgifter enn hva de har i dag.
Agder 110-sentral har høy kompetanse på å utøve fagsentralsprinsippet for et stort område med
mange stasjoner med et prinsipp om å bruke ressurserpå tvers av grenser. Vi har teknologi og
infrastruktur på plassfor å håndtere ogsåstørre regioner med flere innbyggere og hendelser. Vi har
planverk og tiltak for å minimalisere risiko og sårbarhet. Vi er i stand til å inkludere kommunene fra
andre regioner i våre digitale aksjonsplaner,og er sikre på at vi gjennom lokal medvirkning kan tilby
gode løsninger som den enkelte kommune vil være svært tilfreds med.
Agder 110-sentral har en meget høy grad av sikkerhet på etablert infrastruktur, gode nødløsninger
og en fullverdig reserveløsning i dag som sikrer innbyggerne på Agder alltid å få svar på
nødnummer 110. Nye og bedre løsningervurderes fortløpende for å gi størst mulig sikkerhet.
Telesikkerheten ved Agder 110-sentral er ogsågod sett i nasjonal sammenheng. Det er dublerte
linjer fra ulike endesentraler og fiber fra flere ulike punkter som sikrer oppetid selv om en kabel
graves over. Mobil- og satellitt-løsninger er etablert som backup. Strømforsyningen er også sikret
med både nødstrøm og reservestrøm. Det etableres også mulighet for å koble til eksternt aggregat i
tillegg.
Ved å beholde Agder 110-sentral, vil nødnett kunne tas i bruk etter opprinnelig fremdriftsplan for
Agder uten midlertidige løsninger. Det vil medføre en styrking av et svært viktig beredskapsfaglig
verktøy for hele regionen. I tillegg vil innføringen av nødnett i Rogaland forenkles vesentlig
ettersom den tyngste installasjonen —110-sentralen allerede er i skarp drift.Gjennom
medvirkningen av lokale prosjektledere, vil konfigurasjonen av kommunene fra Rogalandogså bli
optimalt i nødnett. Ved en nedleggelseav Agder 110-sentral vil trolig hele prosjektet bli forsinket
med omkring et halvt år. Det innebærer at brannvesenet—enda et halvt år må klare seg med
sambandstekniske løsninger som ikke tilfredsstiller behovet eller kravene til datatilsynet om
kryptert samband.
Agder 110-sentral er også forberedt for å kunne ta imot en fremtidig 112-sentral både ved avsatte
arealer i UPS-romog datarom, kabling og rørføringer, kjøling, og strømforsyning. I tillegg er den nye
brannstasjonen dimensjonert for enkelt å kunne bygge ut operatørrom og nødvendig kontorlokaler.

Vi har ogsåøvrige nødetater representert i regionen som tilsier at det enkelt kan etableres en felles
112-sentral dersom et slikt vedtak fattes.
Kommunene kan få en billigere tjeneste ved å etablere en større regional sentral, men vi finner i
liten grad gode argumenter for at en slik sentral skal leggestil Rogalandpå bekostning av Agder.
Det vil være bedre samfunnsøkonomi å benytte den nye infrastrukturen ved Agder 110-sentral til
tiltenkt formål, framfor å legge ned sentralen og ta tilsvarende kostnader for å oppgradere et annet
sted.
Vi anbefaler å beholde en sentral på Agder som kan håndtere en utvidelse av regionen både
vestover og østover og som ogsåvil ha kapasitet til å fasilitere en fremtidlg felles 112-sentral for
nødmeldetjenesten.

Agder 110-sentral
v/ avdelingsleder
Jan-EricGran

Vedlegg: 2. A. Kart nye grenser og B. Dagensog foreslått struktur

Det trekkes i vedtaket en ny strek ved at Agder
kommunenes brannvesen nå skal utalarmeres
fra Rogalandhvor Rogalandpolitidistrikt har
operasjonelt ansvar. Ressurseneskal virke i
Agder politidistrikt med operativt ansvar.Her
legges 110 tjenesten i annet helseforetak og
annet politiclistrikt. Dette vil skape ledelse- og
samvirkeutfordringer

A. Kart nye grenser

,,atir4.,tgZar
TelemarkPolitidistrikt
' (Sklen 110)

Haugaland & Sunnh Politldistrikt
(Haugesund 110)
145 000 innb
13 kommuner
8 Rog + 5 Hord
29 (33) brannstasjoner + 4 depot
5 000 kvm

Rogaland PollUdistrikt
(Stavanger 110)
339 000 innb
18+1 kommuner
22 brannstasjoner
4 400 kvm

171 000 innb
18 kommuner
21 brannstasjoner
15 300 kvm

4

Agder Polltidistrikt
(Agder 110)
289 000 innb
30 - 1 kommuner
38 brannstasjoner
16 500 kvm
Aust agder
113 000 Mnb
15 kummuner
9 200 kvm
Vest-Agder
176 000 innb
15 -1 kommuner
7 300 kvm

B. Kart dagens og foreslått struktur
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Svar på høring og varsel om vedtak vedrørendeomorganiseringav 110-sentralenei
politidistrikteneTelemark og Agder
Direktoratet for Nodkommunikasjon (DNK) har ansvaret for landsdekkende utbygging av Nodnett.
DNK viser til deres referanse 2012114575/NOSU angaende I lorinu og varsel om vedtak vedrorende
omorganisering av I I 0-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. og onsker å anfore noen
kommentarer knyttet til omorganiseringens mulige pavirkninger på Nodnettprosjektets fremdrift.
Nodnettprosjektet omfatter utb.vguing a et nytt digitalt landsdekkende radionett (Nodnettet).
utrulling av kontrollromsutstyr til nodetatenes operasjonssentraler. utrulling av radioterminaler til
sluttbrukere i brannvesenene. samt innforinu av Nodnettlexeransen i nødetatene. Med innforing
menes opplærinu av operatorer på I I 0-sentralene og brannmannskap. tilpassing av rutiner til de nye
s stemene. organisasjonsendring og alle nodvendige akti‘ iteter for a ta Nodnenleveransen i operativ
drift. Ansvaret for innforingen ligger hos den enkelte etat.
•

•

•

DNK kan ikke seat omorganiseringenav 110-senralenei fase2-5 har konsekvenserfor
fremdriftsplanen for utbyggingenav det digitale radionettet, dvs ikke konsekvenserfor
utbyggingenav Nodnettet.
Forsinkelseri saksbehandlingog handtering av eventuelleklager på varsel om vedtak
kan forsinke utrullingen og innforingenav Nodnettleveranseni Brann. For hver fase i
nodnettprosjektet er det milepæler hvor antall kontrollrom og bestykninuen per kontrollrom
ma være endelig besluttet. Det er eune milepæler per etat. Dersom kontrollromsstrukturen per
fase ikke er besluttet for disse rnilepælene. vil dette medfore forsinkelser. Det vil si at dersom
eventuelle klager pa varsel om vedtak ikke er ferdigbehandlet innen de til enhver tid
gjeldende tidsfrister fra Nodnettprosjektet vil det oppsta en forsinkelse i utrullingen,
innforingen og idriftsettingen av Nodnett i Brann.
Parallelle endringsprosesser
hos 110-sentralenekan forsinke innføringen av
Nodnettleveranseni Brann. Innforing av nodnett er en stor endringsprosess.
Omoruanisering av 1 10-sentralene med tilhørende virksomhetsoverforing og overforing av
operativ drift fra flere sentraler til en sentral er en annen stor endringsprosess. DNK vurderer
iverksetting av to parallelle endringsprosesser som en risikofaktor som kan ha påvirkning på
innforingen av nodnettleveransen i Brann og som kan medftwe forsinkelser knyttet til når
I I0-sentralene og brannvesenene tar Nodnettet i bruk.

kuntoradresseN dalen alle 37a
)slo

Postadresse
Po fiNbk. 7 N dalen 1113
0410 (ndo

Telefon sentralhord
23 00 57 00

Teletaks
22 23 29 4 1

Orgarnsasionsnummer 990 382 840 N1VA

De to siste punkteneer risikofaktorer som ligger utenfor DNKs eierskap. DNK vil imidlertid der det
er mulig histå i å redusererisikoen. Eventuelle forsinkelser vil mest sannsynlig ha okonomiske
konsekvenserfor Nodnettprosjektet.
DNK onsker ogsåå presisereat utrullingen av Nodnettleveranseni fase 1-5 skjer med den avtalte
«baseline»- leveransenfra Trinn I. Vidercutvikling av Nodnettleveransenskjer i en egen prosess
parallelt med utrullingen. Når det foreligger ny «baseline»vil denne danne basis fbr videre utrulling.
Del er D1Bs ansvar som nasjonal brannmyndighetå fremme eventuelle endringsforslagdersom
omstruktureringen av I 10-sentralermedforer endredekrav til Nodnettleveransen.
Direktoratet for Nodkommunikasjon er kjent med at DSB har sendt ut eller planleggerå sendeut
tilsvarende brev angåendeomorganiseringav 110-sentralenetil kommunene i Nodnettprosjektets
låse 3-5. Dette brevet er å ansesom en generell tilbakemelding til omstrukturerineen i av 110sentralenei Nodnettprosjektetsfase2-5.
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Varsel om vedtak fra DSB vedrørende omorganisering av 110-sentralene i
politidistriktene Telemark og Agder
Utv.saksnr

Utval
Formannska et

Møtedato

Rådmannens innstilling:
Risør formannskap finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann mellom
Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten er.
Formannskapet vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder og
Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil
være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110—sentraleneer kommunenes ansvar, forventer Risør
formannskap at kommunene involveres aktivt i en prosess for å beslutte hvor vaktsentralene framover
skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering
av alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner formannskapet totalt uakseptabelt.
Formannskapet kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets
økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel i forhold til
eventuell felles 112—sentralfor brann, helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt.
Risør formannskap forventer at DSB inviterer 110—sentralenei Agder og Telemark sammen med
politisk og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene
om mer robuste 110-sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Vedlegg:
1 Iløring og vedtak om organiseringen av 110-sentralene i politidistriketene Telemark og Agder
2 Faglig tilsvar fra Agder 110-sentral

Kort resynt
DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har sendt varsel til kommunene i Buskerud,
Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland om en omorganisering av 110-sentralene. Konsekvensen av
dette er blant annet at 110-sentralen for Agder lokalisert i Arendal, foreslås flyttet til 110-sentralen for
Rogaland lokalisert i Stavanger.
Saksopplysninger
Torsdag 03.01.13 utstedte DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) et varsel om
vedtak som gikk til brannsjefer og rådmenn i kommunene i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre
Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland. Varslet vedtak innebærer at det ikke vil fmnes
nødalarmeringssentral for 110 fra Drammen til Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flytte
inn i ny brannstasjon på Stoa sommeren 2013, blir lagt ned.
Organisering av 110-tjenesten er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. DSB viser til 22. juli
kommisjonens rapport som viser til behov for sikker nødmeldetjeneste og 112-rapporten, som ble
ferdigstilt av en interdepartemental arbeidsgruppe juni 2009, som viser til behov for større felles
nødmeldesentraler hvor politi (112), helse (113) og brann (110) bør inngå. Lov av 14. juni 2002 nr. 20
om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(brann og eksplosjonsvernloven) § 16, regulerer kommunenes plikt til å knytte seg til en
nødalarmeringssentral. § 16, lyder:
" 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 Jlere 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.
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tidffiller behovet
for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med
innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og dri.ft skal samordnes med øvrige
nedalarmeringssentraler for helse og politi. (uthevet av saksbehandler)
Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av nødalarmeringssentral for mottak av
meldinger om branner, eksplosjoner og andre ulykker, herunder krav til personellets kvalifikasjoner.
DSBs målsetting med omorganiseringen er å få faglig robuste nødalarmeringssentraler med bedre
kvalitet på oppdragshåndteringen. I skrivet fra DSB er det listet 11 kriterier til 110-sentraler (brann).
Skrivet omhandler nødalarmeringstjenesten for brann- og redningsvesenet. Samtidig vises det flere
steder til 112-rapporten (felles nødalarmeringssentraler brann, politi, helse) og at sitat; "regjeringen har
en ambisjon om å innføre et felles nødnummer..,". Det vedtak som DSB nå varsler viser ikke tegn til
samordning med helse og politi.
DSB anmoder de kommuner som har noe å anføre i saken om å komme med en skriftlig
tilbakemelding innen 14. februar. Endelig vedtak skal være fattet innen utgangen av mars, inklusive
eventuell anke til Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurderinger
Rådmannen har vurdert varselet om vedtak og kan ikke se at det er ført dokumentasjon for at regionen
fra Drammen til Stavanger er tjent med at sentralen på Agder legges ned. Rådmannen kan ikke se at
DSBs geografiske valg av Stavanger vil være mer fordelaktig for ivaretakelsen av nødstilte kontra
nødmeldetjenesten som leveres fra Agder 110-sentral.
Varslet vedtak bærer preg av hastverk og gir liten grad av muligheter til å få frem de beste
beredskapsmessige og samfunnsøkonomiske alternativ. Dagens drift av 110-sentralen ser ut ti I å være
sunn, hvor publikums trygghetsbehov blir ivaretatt og tjenesten til brannvesener på Agder er god.
Rådmannen stiller stort spørsmålstegn ved at hele Sør-Østlandet ikke skal ha 110-nødmeldetjeneste.
Slik det ser ut nå med etablering av nye 110-sentraler og etablering av nødnett, vil det legge føringer
for hvor felles 112-nødmeldesentraler kan legges. Det er lite trolig at det i det hele tatt vil bli aktuelt å
etablere slik tjeneste mellom Drammen og Stavanger dersom nå brann flyttes. I følge Gjørvkommisjonens rapport er det antall operatører som er avgjørende for sentralens håndteringsevne. Det
framgår ikke hvilken organisering og bemanning nye sentraler skal ha, herunder hvor stor bemanning
og hvilke kostnader som må påregnes. Det antydes at løsningen som varsles vil bli billigere, men ikke
på hvilken måte. Lavere samlet bemanning? Slik sett underbygges ikke hvordan det varslede vedtaket
følger opp Gjørv-kommisjonens rapport. Rådmannen stiller således spørsmålstegn til hvilken
sikkerhetsmessig vurdering som har blitt lagt til grunn når det nå blir sentraler kun i nærheten av store
byer i Sør-Norge. Videre finner rådmannen det påfallende at verken konsekvenser i forhold til den
kompetanse som pr i dag er bygd opp, konsekvenser for de ansatte, mulighetene for å rekruttere og
beholde mannskaper ved de utvidede sentralene, de organisatoriske sidene knyttet til at dagens
sentraler driftes relativt ulikt osv, er omtalt i vedtaksvarselet.
Samordningen med helse og politi slik loven krever synes ikke å ha blitt foretatt, og det virker ikke
sannsynlig at slik samordning i ettertid vil ende med en løsning hvor en eventuell felles 112—sentral
går på tvers av helseforetaksgrensene. Dermed kan det oppstå ytterligere en omorganisering av 110—
sentralen innen kort tid.
Det vil være nærliggende å se på et Agder/Telemark samarbeid. Et samlet politi-, helse- og
brannalternativ innenfor dette geografiske området vil ha en fornuft i seg dersom Agder og Telemark
alene vurderes for små i en slik sammenheng. Å tømme hele sør-øst landet for 110-kompetanse
fremstår som uklokt inntil alternativene er godt vurdert.
Kommunene driver 110—sentralenesom interkommunalt samarbeid i dag. Kommunene dekker alle
kostnadene. Da dagens organisering av felles 110—sentralfor Agder ble etablert, var det kommunene
selv som fant fram til så vel organisatorisk løsning, lokalisering som finansieringsopplegg /
kostnadsfordeling. Slik bør det så avgjort være også dersom det nå etter vedtak i DSB skal etableres
større vaktregioner. Kommunene må være en del av prosessen både med hensyn til organisering,
lokalisering og økonomisk opplegg. Ved at DSB overstyrer prosessen ved å fastslå at 110—sentralene i
Telemark og Agder skal legges til henholdsvis Drammen og Stavanger, blir kommunene i Telemark og
Agder stilt helt på sidelinjen når organisering og valg av drifts—og økonomimodeller skal velges. 1 dag
er det store forskjeller i måten sentralene driftes og fmansieres på. Så vel de økonomiske, praktiske og
beredskapsmessige konsekvensene vil påvirkes sterkt av hvilke løsninger som velges. For eksempel
har Rogaland helt andre løsninger enn Agder.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen kan ikke se at DSBs forslag til flytting av 110-sentralen i Arendal vil styrke beredskapen i
distriktet. De berørte kommunene må involveres aktivt i beslutningsprosessen for lokalisering av
sentralen. Diktat fra DSB på organisering og lokalisering kan ikke aksepteres. Utredning av økonomi,
bemanning, organisasjon og beredskap mangler med hensyn til konsekvensene av vedtaksvarselet. I

stedet må det startes en prosess med deltakelse av aktuelle aktører for å utvikle 110-sentralene videre.
Samarbeid med 110-sentralen i Telemark kan i den sammenheng synes mer aktuelt.
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Varsel om vedtak fra DSB vedrørende omorganiseringav 110-sentralene
politidistrikteneTelemark og Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Froland kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann mellom Drammen og
Stavangervil være en løsningsom styrker beredskapenslik hensikten er.
Kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder og Telemark vil
kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil være når denne
vaktberedskapener fordelt på to sentraler som i dag
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvarforventer Froland
kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosessfor å beslutte hvor vaktsentralene framover skal
lokaliseres.Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av
alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner kommunestyret totalt uakseptabelt.
Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets økonomiske,
personellmessige,organisasjonsmessigeog beredskapsmessige(for eksempel i forhold til eventuell felles 112 —
sentral for brann, helse og politi) konsekvenserpå kort og lang sikt.
Froland kommunestyre forventer at dsb inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med politisk og
administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosesssom kan bidra til at intensjonene om mer robuste 110 sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte og opphever det varslede vedtaket innen en slik prosess
er gjennomført, slik at det blir reell medbestemmelse.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 2011-2015- 07.02.2013:
Froland kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann mellom
Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten er.
Kommunestyret vil imidlertid ikke awise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder og
Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig, enn tilfellet vil
være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar forventer
Froland kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å beslutte hvor vaktsentralene
framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og
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lokalisering av alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner kommunestyret totalt
uakseptabelt.
Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets
økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel i forhold til
eventuell felles 112 —sentral for brann, helse og
konsekvenser på kort og lang sikt.
Froland kommunestyre forventer at dsb inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark sammen med
politisk og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan bidra til at intensjonene om
mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte og opphever det varslede
vedtaket innen en slik prosess er gjennomført, slik at det blir reell medbestemmelse.

Vedlegg:
Vedlegg:
1

Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene
Telemark og Agder

2

Oversendelsesbrev

Bakgrunn I Saksfremstilling:
Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentralfor 110 fra Drammen til Stavanger.Agder
110-sentral som planlagt skulle flytte inn i ny brannstasjon på Stoa sommeren 2013, blir lagt ned. Torsdag
03.01.13 utstedte DSBet varsel om vedtak som gikk til brannsjefer og rådmenn i kommunene i
politidistriktene Nordre Buskerud,Søndre Buskerud,Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland.Organiseringav 110tjenesten er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven.DSBviser til 22. juli kommisjonens rapport som viser til
behov for sikker nødmeldetjeneste og 112-rapporten, som ble ferdigstilt av en interdepartemental arbeidsgruppe
juni 2009, som viser til behov for større felles nødmeldesentraler, hvor politi (112), helse (113) og brann (110) bør
inngå. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om
vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver(brann og
eksplosjonsvernloven)§ 16, regulerer kommunenes plikt til å knytte seg til en nødalarmeringssentral.§ 16, lyder:
"Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødolarmeringssentralfor mottok av meldinger
om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner. De kommuner som
omfattes av denfastsatte regionen plikter å knytte seg til nødolarmeringssentralenog med
grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.
Nødalarmeringssentralenskal bemannes,utrustes og opereresslik at den til enhver tid fyller behovetfor mottak
og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkeneog den som
melder ulykken.
Etablering og drift skal samordnes med øvrige
nødalarmeringssentraler for helse og politt (uthevet av undertegnede )
Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av nødalarmeringssentralfor mottak av meldinger om
branner, eksplosjonerog andre ulykker, herunder krav til personellets kvahlikasjoner. "
DSBsmålsetting med omorganiseringen er å få faglig robuste nødalarmeringssentralermed bedre kvalitet på
oppdragshåndteringen. I skrivet fra DSBer det listet 11 kriterier til 110-sentraler (brann). Skrivet omhandler
nødalarmeringstjenestenfor brann- og redningsvesenet.Samtidig vises det flere steder til 112-rapporten (felles
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nødalarmeringssentralerbrann, politi, helse) og at sitat; "regjeringen har en ambisjon om å innføre et felles
nødnummer..,". Det vedtak som DSBnå varsler viser ikke tegn til samordning med helse og politi.
DSBanmoder de kommuner som har noe å anføre i saken om å komme med en skriftlig tilbakemelding innen 14.
februar. Endeligvedtak skal være fattet innen utgangen av mars, inklusive eventuell anke til Justis og
beredskapsdepartementet.

Vurderinger
Rådmannenhar vurdert varselet om vedtak og kan ikke se at det er ført dokumentasjon for at regionen fra
Drammen til Stavangerer tjent med at sentralen på Agder leggesned. Rådmannenkan ikke se at DSBsgeografiske
valg av Stavangervil være mer fordelaktig for ivaretakelsen av nødstilte kontra nødmeldetjenesten som leveres
fra Agder 110-sentral.
Varslet vedtak bærer preg av hastverk og gir liten grad av muligheter til å få frem beste beredskapsmessigeog
samfunnsøkonomiskealternativ. Dagensdrift av 110-sentralen ser ut til å være sunn, hvor publikums
trygghetsbehov blir ivaretatt og tjenesten til brannvesener på Agder er god.
Rådmannenstiller stort spørsmålstegnved at hele Sør-Øst-landet ikke skal ha 110 nødmeldetjeneste. Slik det ser
ut nå med etablering av nye 110-sentraler og etablering av nødnett, vil det legge føringer for hvor felles 112
nødmeldesentraler kan legges.Det er lite trolig at det i det hele tatt vil bli aktuelt å etablere slik tjeneste mellom
Drammen og Stavangerdersom nå brann flyttes. I følge Gjørv-kommisjonensrapport er det antall operatører som
er avgjørendefor sentralens håndteringsevne.
Det framgår ikke hvilken organisering og bemanning nye sentraler skal ha, herunder hvor stor bemanning og
hvilke kostnader som må påregnes.Det antydes at løsningensom varsles,vil bli billigere, men ikke på hvilken
måte. Laveresamlet bemanning?Slik sett underbygges ikke hvordan det varslede vedtaket følger opp Gjørv kommisjonens rapport. Rådmannenstiller såledesspørsmålstegntil hvilken sikkerhetsmessigvurdering som har
blitt lagt til grunn når det nå blir sentraler kun i nærheten av store byer i Sør-Norge.Videre finner rådmannen det
påfallende at verken konsekvenseri forhold til den kompetanse som pr i dag er bygd opp, de konsekvenserfor de
ansatte, mulighetene for å rekruttere og beholde mannskaperved de utvidede sentralene, de organisatoriske
sidene knyttet til at dagenssentraler driftes relativt ulikt osv.
Samordningenmed helse og politi slik loven krever, synes ikke gjort, og det virker ikke sannsynligat slik
samordning i ettertid vil ende med en løsning hvor en eventuell felles 112 —sentralgår på tvers av
helseforetaksgrensene.Dermed kan det oppstå ytterligere en omorganisering av 110 —sentralen innen kort tid.
Det vil være nærliggendeå se på et Agder/ Telemark samarbeid. Et samlet politi-, helse- og brannalternativ
innenfor dette geografiske området vil ha en fornuft i seg dersom Agder og Telemark alene vurderes for små i en
slik sammenheng.Å tømme hele sør-øst landet for 110 kompetanse fremstår som uklokt inntil alternativene er
godt vurdert. Kommunene driver 110 —sentralene som interkommunalt samarbeid i dag. Og kommunene dekker
alle kostnadene. Da dagensorganisering av felles 110 —sentralfor Agder ble etablert, var det kommunene selv
som fant fram til så vel organisatorisk løsning, lokalisering som finansieringsopplegg/ kostnadsfordeling.
Slik bør det så avgjort være ogsådersom det nå etter vedtak i DSBskal etableres større vaktregioner.
Kommunene må være en del av prosessenbåde med hensyntil organisering, lokalisering og økonomisk opplegg.
Ved at DSBoverstyrer prosessenved å fastslå at 110 —sentralene i Telemark og Agder skal leggestil henholdsvis
Drammen og Stavanger,blir kommunene i Telemark og Agder stilt helt på sidelinjen når organisering og valg av
drifts —og økonomimodeller skal velges. I dag er det store forskjeller i måten sentralene driftes og finansieres på.
Såvel de økonomiske, praktiske og beredskapsmessigekonsekvensenevil påvirkes sterkt av hvilke løsninger som
velges. For eksempel har Rogalandhelt andre løsninger enn Agder.
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Åpent spørsmåltil DSBog Justis Dep ang nødsentraler i Norge.

Først må jeg spørre, har myndigheter lært noe etter 22/7? leg ser med skrekk og gru på høringen og
varselet som DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap) har sendt ut ang. nødsentraler
110, gjeldene for Agder og Telemark.
Mange med undertegnende som arbeider under en nødsentral, har ventet i spenning etter 22/7 på
hva som skal bli veien videre. Mange har nok sett at samlokaliserte sentraler med profesjonelle
medarbeidere som har gode muligheter for samhandling og utvikling, god lokalkunnskapog
kunnskap om demografi i samfunnet er veien videre. Det er mulig mange med meg har hatt for store
forventninger, med noe godt fra 22/7 burde komme på dagsorden. Det mener jeg vi skylder ofrene
fra 22/7. Jegforventet meg gode og fornuftige grep for at vi skal kunne stå bedre rustet for de
operative utfordringer som venter ved nye og ulike katastrofer enn 22/7.
Jeg mener vi kan være meget stolt av vårt politi-, brann- og ambulansepersonell som finnes i dagens
tjenester. De er godt forberedt for å kunne møte de utfordringer og vanskeligesituasjoner som
menig mann i Norge skal være så glad for å slippe. Men, de må gis muligheter til å utvikles og må
knyttes til gode fagmiljøer, få tid til øvelser, samt få gode og rett utdannende ledere. Vi har sett en
tendens til at ledere kommer fra andre yrker som ikke alltid har den operative erfaring som man bør
kunne forvente. Et eksempel på dette er sykepleiere som blir satt til å lede ambulansetjeneste uten
ambulanseoperativ kompetanse. Kan man tenke seg å få jobb som ubåtkaptein basert på en
utdannelse fra BI?
Vi er mangesom håper på at nødesentralene 110 —112 —113 skal bli noe vi kan være stolte av. Jeg
tror at mangeforventer at det skal komme sentrale føringer som sikter mot høy kompetanse og
kvalitet. Jeg mener at stikkord er samlokaliserte sentraler med egen spisskompetansei helse, politi
og brann. Digitalt nødnett må også på plassså snart det lar seg gjøre, dette har vi ventet på i mange
år.
Et av de store problemene i nevnte høring er inndelingen av naturlige områder der man kjenner
hverandre og har god lokalkunnskap. HelseSør-Østsine grenser ligger på tvers av de grensene som
DSBnå presenterer. Dette er et viktig moment som jeg er redd ikke DSBhar sett. Vi kan ikke ha en
sentral i Stavangerog den neste i Drammen. Man bør se på en løsning der vestlandet etter grenser
fra helse vest får sin sentral, en eller flere. Videre må det etter grenser i Helse Sør-Østdeles inn
områder som er operativt fornuftige, eksempelvisAgder, Telemark og eventuelt Vestfold. En
nødsentral for Agder/Telemark bør ligge mellom Kristiansandog Skien. Den vil få en fornuftig
størrelse og kunne utvikle en høy standard.
Et annet viktig problem sett fra befolkningen på Agder er hvordan Stavangerkan rekruttere og
beholde personell i nødsentraler. Stavangerkan tilby mange andre typer arbeid for personell som har
erfaring i nødsentral som er bedre betalt. Arendal Brannvesenhar en stabil arbeidsstokk og en
nesten ferdig bygd sentral som fyller alle krav for fremtiden, hvorfor ikke benytte seg av dette?
Je hå er at alle lokal- o sentral olitikere f rer en klar o t deli tale om at det forsla et
direktoratet nå har la frem må sto es umiddelbart.

HilsenKnutTveiten.
Bystyrepolitiker
ArendalHøyreog ambulansepersonell.
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TELEMARK OG AGDER

Rådmannens innstilling
Vegårshei kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann
mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten
er.
kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder
og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med fiere personer på vakt samtidig,
enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar
forventer Vegårshei Kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold
til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede vedtaket
legger opp til, finner kommunestyret totalt uakseptabelt.
Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets
økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel
i forhold til eventuell felles 112 —sentral for brann, helse og politi) konsekvenser på kort og
lang sikt.
Vegårshei kommunestyre forventer at DSB inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark
sammen med politisk og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan
bidra til at intensjonene om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og
effektiv måte.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.02.2013
Rådmannen orienterte om saken.
Votering: enstemmig
Kommunestyrets vedtak PS 11/13 —5.2.13
Vegårshei kommunestyre finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann
mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik hensikten
er.
kommunestyret vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for Agder
og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på vakt samtidig,
enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to sentraler som i dag.
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 —sentralene er kommunenes ansvar
forventer Vegårshei Kommunestyre at kommunene involveres aktivt i en prosess for å
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold
til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede vedtaket
legger opp til, flnner kommunestyret totalt uakseptabelt.
Kommunestyret kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av vedtakets
økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og beredskapsmessige (for eksempel
i forhold til eventuell felles 112 —sentral for brann, helse og politi) konsekvenser på kort og
lang sikt.
Vegårshei kommunestyre forventer at DSB inviterer 110 —sentralene i Agder og Telemark
sammen med politisk og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess som kan
bidra til at intensjonene om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres på en sikker og
effektiv måte.

Saksopplysninger:
Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentral for 110 fra Drammen til
Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flytte inn i ny brannstasjon på Stoa
sommeren 2013, blir lagt ned.
Torsdag 03.01.13 utstedte DSB et varsel om vedtak som gikk til brannsjefer og rådmenn i
kommunene i politdistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder
og Rogaland. Organisering av 110-tjenesten er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven.
DSB viser til 22. juli kommisjonens rapport som viser til behov for sikker nødmeldefieneste
og 112-rapporten, som ble ferdigstilt av en interdepartemental arbeidsgruppe juni 2009, som
viser til behov for større felles nødmeldesentraler hvor politi (112), helse (113) og brann
(110) bør inngå. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 16,
regulerer kommunenes plikt til å knytte seg til en nødalarmeringssentral. § 16, lyder:
"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
fiere 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.
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres sfik at den til enhver tid fyller
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og
kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal
samordnes med øvrige nedalarmeringssentraler for helse og politt (uthevet av
undertegnede) Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av
nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner, eksplosjoner og andre ulykker,
herunder krav til personellets kvalifikasjoner "
DSB5 målsetting med omorganiseringen er å få faglig robuste nødalarmeringssentraler med
bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I skrivet fra DSB er det listet 11 kriterier til 110sentraler (brann). Skrivet omhandler nødalarmeringstjenesten for brann- og redningsvesenet.
Samtidig vises det flere steder til 112-rapporten (felles nødalarmeringssentraler brann, politi,
helse) og at sitat; "regjeringen har en ambisjon om å innføre et felles nødnummer..,". Det
vedtak som DSB nå varsler viser ikke tegn til samordning med helse og politi.
DSB anmoder de kommuner som har noe å anføre i saken om å komme med en skriftlig
tilbakemelding innen 14. februar. Endelig vedtak skal være fattet innen utgangen av mars,
inklusive eventuell anke til Justis og beredskapsdepartementet.

Vurderinger:
Rådmannen har vurdert varselet om vedtak og kan ikke se at det er ført dokumentasjon for
at regionen fra Drammen til Stavanger er tjent med at sentralen på Agder legges ned.
Rådmannen kan ikke se at DSBs geografiske valg av Stavanger vil være mer fordelaktig for
ivaretakelsen av nødstilte kontra nødmeldetjenesten som leveres fra Agder 110-sentral.
Varslet vedtak bærer preg av hastverk og gir liten grad av muligheter til å få frem beste
beredskapsmessige og samfunnsøkonomiske alternativ. Dagens drift av 110-sentralen ser ut
til å være sunn, hvor publikums trygghetsbehov blir ivaretatt og tjenesten til brannvesener på
Agder er god.
Rådmannen stiller stort spørsmålstegn ved at hele Sør-Øst- landet ikke skal ha 110
nødmeldetjeneste. Slik det ser ut nå med etablering av nye 110-sentraler og etablering av
nødnett, vil det legge føringer for hvor felles 112 nødmeldesentraler kan legges. Det er lite
trolig at det i det hele tatt vil bli aktuelt å etablere slik tjeneste mellom Drammen og
Stavanger dersom nå brann flyttes. I følge Gjørv-kommisjonens rapport er det antall
operatører som er avgjørende for sentralens håndteringsevne. Det framgår ikke hvilken
organisering og bemanning nye sentraler skal ha, herunder hvor stor bemanning og hvilke
kostnader som må påregnes. Det antydes at løsningen som varsles vil bli billigere, men ikke
på hvilken måte. Lavere samlet bemanning? Slik sett underbygges ikke hvordan det varslede
vedtaket følger opp Gjørv - kommisjonens rapport. Rådmannen stiller således spørsmålstegn
til hvilken sikkerhetsmessig vurdering som har blitt lagt til grunn når det nå blir sentraler kun i
nærheten av store byer i Sør-Norge. Videre finner rådmannen det påfallende at verken
konsekvenser i forhold til den kompetanse som pr i dag er bygd opp, de konsekvenser for de
ansatte, mulighetene for å rekruttere og beholde mannskaper ved de utvidede sentralene, de
organisatoriske sidene knyttet til at dagens sentraler driftes relativt ulikt osv. Samordningen
med helse og politi slik loven krever synes ikke gjort, og det virker ikke sannsynlig at slik
samordning i ettertid vil ende med en løsning hvor en eventuell felles 112 —sentral går på
tvers av helseforetaksgrensene. Dermed kan det oppstå ytterligere en omorganisering av
110 —sentralen innen kort tid.
Det vil være nærliggende å se på et Agder/ Telemark samarbeid. Et samlet politi-, helse- og
brannalternafiv innenfor dette geografiske området vil ha en fornuft i seg dersom Agder og
Telemark alene vurderes for små i en slik sammenheng. Å tømme hele sør-øst landet for
110 kompetanse fremstår som uklokt inntil alternativene er godt vurdert.
Kommunene driver 110 —sentralene som interkommunalt samarbeid i dag. Og kommunene
dekker alle kostnadene. Da dagens organisering av felles 110 —sentral for Agder ble etablert
var det kommunene selv som fant fram til så vel organisatorisk løsning, lokalisering som
finansieringsopplegg / kostnadsfordeling. Slik bør det så avgjort være også dersom det nå
etter vedtak i DSB skal etableres større vaktregioner. Kommunene må være en del av
prosessen både med hensyn til organisering, lokalisering og økonomisk opplegg. Ved at
DSB overstyrer prosessen ved å fastslå at 110 —sentralene i Telemark og Agder skal legges
til henholdsvis Drammen og Stavanger blir kommunene i Telemark og Agder stilt helt på
sidelinjen når organisering og valg av drifts —og økonomimodeller skal velges. I dag er det
store forskjeller i måten sentralene driftes og finansieres på. Så vel de økonomiske, praktiske
og beredskapsmessige konsekvensene vil påvirkes sterkt av hvilke løsninger som velges.
For eksempel har Rogaland helt andre løsninger enn Agder.
Ole Petter Skjævestad
Rådmann
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING ANG. VARSEL OM VEDTAK VEDR.
OMORGANISERING AV 110-SENTRALENE I POLITIDISTRIKTENE TELEMARK OG AGDER
Formannskapet behandlet i møte 29.01.2013 sak 3/13. Følgende vedtak ble fattet:
For mannskapets

vedtak:

I. Omstrukturering av 110-sentralene stoppes i påvente av Justisdepartementets vurderinger av felles
nødmeldesentraler.
2. DSB hør gjennomføre en sårbarhetsanalyse av alternative 110-sentralstrukturer, for så vidt også
sentralene som allerede er utstyrt med nødnett i fase 0, før vedtak fattes.
3. Det forespørres om 110 Agder har et ønske om å knytte seg til 110 Telemark istedenfOr 110
Rogaland.
4. I påvente av dette anbefales at I 10-Telemark ikke knyttes til 110-Vestviken i Drammen.

Med hilsen

1-1a t.c.
Marit Semb
spesialkonsulent
35 58 11 15

Bystyresekretariatet
Tlf: 35 58 13 50
Faks: 35 58 11 21
skien.postmottak©skien.kommune.no
Post: Pb. 158, 3701 Skien
Besøk: Rådhuset, 1.etasje
Bank: 2680.07.01049
Org. Nr.: 938 759 839

www.skien.kommuneme

SKIEN KOMMUNE

NOTAT
Til:
Kopi til:

Direktoratet for Samfunnssikkerhet
Kommunenes sentralforbund

Fra

Kommunene i Telemark

Vår ref:
13/75- 4/LIEG

HØRINGSUTTALELSE
ANGÅENDE
«VARSEL OM VEDTAK VEDRØRENDE OMORGANISERING
POLITI1MSTRIKTENE
TELEMARK OG AGDER»

og beredskap

Sted

Dato

Skien

18.01.2013

AV 110-SENTRALER

I

Det vises til rundskriv datert 3 januar 2013 til samtlige kommuner i fylkene Buskerud, Vestfold og
Telemark om «Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentraler i
politidistriktene Telemark og Agder».
Kommunene
har følgende merknader.
Vi slår fast at DSB endrer praksisen med at kommunene selv beslutter hvordan 110-sentralene skal
organiseres, til at DSB som faginstans skal beslutte dette. I praksis innebærer dette nå at DSB har
sendt Telemark varsel om at vår sentral skal slås sammen med 110-Vestviken.
ANBEFALINGER

På den ene siden planlegger DSB med at 110-sentralstrukturen forblir som i dag (Nødnett), og på en
andre siden planlegges for en umiddelbar reduksjon av 110-sentraler. Samtidig iverksetter
Justisdepartementet et prosjekt hvor konsekvensene blir nedlegging av 110-sentralene, dersom slik
organisering innføres for hele landet. For det fjerde har nettopp regjeringen oppnevnt en arbeidsgruppe
som blant mye annet har som mandat å anbefale en modell for «nødalarmeringstjenesten for brann».
Alle disse prosjektene angår 110-sentralene direkte. Og dette skjer samtidig.
1. DS13 rådes derfor til å sørge for at disse prosjektene sees i sammenheng, og at
omstrukturering
av 110-sentralene stoppes i påvente av Justisdepartementet
vurderinger
felles nødmeldesentraler.
2. DSB bør gjennomføre en sårbarhetsanalyse
av alternative 110-sentralstrukturer,
også sentralene som allerede er utstyrt med nødnett i fase 0, før vedtak fattes.

av

for så vidt

3. Det forespørres om 110 Agder har et ønske om å knytte seg til 110 Telemark istedenfor 110
Rogaland, og særlig er dette aktuelt om en ROS analyse skulle vise at dette er fordelaktig.
4. I påvente av dette anbefales at 110-Telemark

ikke knyttes til 110-Vestviken

i Drammen.

ER SAMMENSLÅING

AV 110 TELEMARK MED 110 VESTVIKEN BESTE LØSNING?

Etter år med diskusjon om organiseringav 110-sentralerog forberedelsertil innføring av Nødnett i
Norge, har vi fått dårlig tid —dårligere tid enn planeneskulle tilsi. Dette fordi Direktoratet for
samfunnssikkerhetog beredskap(DSB) tar initiativ til vesentlig å endreplanenesom så langt er
vedtatt av Justisdepartementet,og som kommunenehar satt i gang forberedelserfor å gjennomføre.
Dette skaperfra vårt synspunktutfordringer i forhold til å kunne vurdere de endringeneDSB foreslår—
og om dette er gode og robusteendringer som befolkningen i vårt områdeer tjent med.
Ubesvarte faglige sporsmål
Vi mener at DSB sin varsledeomorganiseringav 110-sentralenereiser en rekke faglige spørsmålsom
vi opplever ikke er besvartav DBS eller er utredet godt nok. Blant annetmangler en utredning om
hvilke konkrete kriterier som ligger i en robust 110-sentral.Erfaringene etter sentraliseringeni Finland
burde vært evaluert.

Vi etterlyseren sårbarhetsanalyse
fra DSB som bådetar hensyntil konsekvenseneav «organisatorisk
distanse»genereltog som tar hensyntil lokale forhold, vurderinger i forhold til at vi er det største
området i Norge for prosessindustriog har en av Norges størstehavner.
I tillegg mener vi at det burde vært en vurdering av andreorganiseringsalternativer.Telemark har
tidligere utredet et samarbeidmed Agder. Selv om dette ikke førte frem, har situasjonenendret seg
siden den gang. DSB er i dag tydeligere på at 110 sentraleneskal omfatte størreregioner og har
strengerekvalitetskrav enn tidligere.
Med en sammenslåingav 110-Telemarktil 110-Vestviken,og kanskje sekundærten videre
sammenslåingmed Asker/Bærum,vil Vestviken omfatte et meget stort områdegeograflsk og i
innbyggertall. Hvilke vurderinger gjøres i forhold til dette?
Endring av 110 -struktur rett fer utrulling av Arednett
Vi stiller spørsmålved at DSB på nytt ønskerå endre strukturen for 110-sentralenemens utrullingen
av det lenge planlagte Nødnettetpågår, siden Nødnett tar utgangspunkti dagens110-sentralstruktur.

Vi er i gang med forberedelsertil å ta i mot Nødnettet etter gjeldendeplaner, og dette har allerede
påført kommunenekostnader.
Kritikkverdig prosess
Vi opplever at prosesseni forbindelse med en eventuell sammenslåinger kritikkverdig. Det er flere
størreprosesseri gang, hvor 110-sentralenedirekte eller indirekte er en viktig faktor.

Vi mener det er lite fremtidsrettet ikke å vurdere sammenhengene
mellom 110-sentralene,felles
nødnummer/nødmeldesentralerog Nødnett i dennesammenhengen.
Arbeidsgruppensom skal å vurdere fremtidens brann-ogredningsvesen,hvor nødalarmeringstjenesten
for brann er en del av utredningensmandat,skal levere sitt innspill allerede i desemberi år. Dette vil
heller ikke bli inkludert i DSB sin vurdering.

Konkret i forhold til det varselet om vedtak som er sendt ut blir lokal medvirkning minimal fordi
fristene er så korte. Selv om DSB er fagmyndighet på dette området og kan beslutte, er det
kommunene som har ansvaret for å skape trygghet i vår befolkning. Trygghet er vanskelig å få til uten
gode, faglig begrunnede beslutninger og dialog rundt lokalc forhold.

Vårt heringssvar
Under utdyper vi punktene nevnt over. På tross av at det i dialogmøtet kom frem sterke signaler om at
beslutningen fra DSB så å si er fattet, oppfordrer vi DSB til å realitetsbehandle våre innsigelser før
endelig beslutning er fattet. Spesielt i forhold til vår etterspørsel etter dokumentasjon, og dialog i
forhold til allerede påløpte kostnader forventer vi tilbakemelding uansett utfall av denne prosessen.

1. FAGLIGE HENSYN
Vi mener at omorganiseringen av 110-sentralene reiser en rekke faglige spørsmål som vi opplever ikke
er besvart av DBS eller er utredet godt nok.
Robuste 110-sentraler
DSBs ønske om større 110-sentraler har vært godt kjent. Ved forrige strukturendring var en av målene
at 110-sentralene minst skulle være 2-mannsbetjent. Det har også i ulike sammenhenger kommet frem
at DSB er opptatt av at sentralene må ha et visst volum i forhold til antall hendelser.
Ut over dette er DSBs ønske om mer «robuste» sentraler og hvilke konkrete kriterier som legges i dét
ikke like enkelt å forstå. Så vidt vi kjenner til har DSB aldri definert hva en robust sentral er, til tross
for at kommunene har etterlyst dette gjentatte ganger.
Det hevdes at «bakgrunnen for endringen av nødalarmeringstjenesten for brann til færre og mer
robuste sentraler er 22.juli kommisjonens rapport som blant annet slår fast at politiets
operasjonssentraler er for små».
Vi har også lest 22.juli kommisjonens rapport med stor interesse, og ser at det er flere ting der vi i
brann- og redningstjenesten kan ta lærdom av. Men vi mener det er å tolke resultatene fra
kommisjonens rapport alt for langt når det legges opp til å sentralisere bemanningen i slikt omfang
DSB nå varsler.
For det første var problemstillingen omkring hvor stor bemanning 110-sentraler bør ha, en kjent
problemstilling lenge før 22. juli 2011. Dernest gir 22/7-komminsjonen sterkest kritikk til den største
av sentralene. Vi slutter oss til at en nødmeldesentral av beredskapsmessige grunner ikke skal være enmannbetjent, slik politioperasjonssentralen i Nordre Buskerud var 22/7-2011.
Det er nettopp derfor hverken 110-Telemark eller 110-Agder er en-mannsbetjente sentraler. Derfor
blir det feil å bruke en-mannsbetjente sentralers svakheter som bakgrunn for å omorganisere 110sentralen i disse tre fylkene.
110-Telemark

110-Telemarker et interkommunalt samarbeidetter kommunelovens§ 27, som har særskilt vedtekt, et
årsmøtehvor hver kommune har en stemme,et styre dels valgt av årsmøtedels oppnevnt i henhold til
vedtektenog Skien er vertskommunen.110-Telemarker lokalisert til brannstasjoneni Skien.
110-Telemarkfinansieresved at netto driftskostnaderinkludert de særutgifter vertskommunenhar, blir
fordelt per innbygger.
Dagensbemanning
110-Telemarker i dag en organisatoriskrobust sentral.Det er 3 personersom er ansattpå dagtid for å
sørgefor at det store tjenesteomfangetadministreresslik at ikke dette faller på operatørene.
Det er til enhver tid 2-mannsbetjentsentral (24/7/365), uten hull og med minimal bruk av vikarer
uansetttidsrom på året. Disse går en 6-delt rundskiftordning hvor ferieavviklingen inngår i
skiftordningen. Vikarene inngår i en begrensetpool blant beredskapsstyrkens
personell.
Arbeidsmiljøet er godt, og sykefraværethar de siste årenevært under 2%.
Tilleggskapasitet
110-Telemarkligger i en mellomstor brannstasjonmed en kontinuerlig bemanningpå minst 7 mann.
Disse kan trekkes veksler på. I tillegg deltar overbefalet i DSBs lederstøtteordningved
skogbrannslokkingmed helikopter. Med Porsgrunnbrannstasjoni kort avstandi tillegg, er det god
mulighet for solid rekruttering.
Bemanningsøkning
Dersom brannalarmeringstjenestene
for Agder-kommuneneleggestil 110-Telemarker en
oppbemanningtil kontinuerlig 3-mannsbetjentsentral strengtnerdvendig.I tillegg minst ett årsverkpå
dagtid ved ordinær drift.
Det blir i så fall en særdelesrobust organisasjonmed mer enn tilstrekkelig kapasitettil å kunne
håndterevirkelig store hendelser.Når regnesinn de tilleggskapasitetersom er tett innpå sentralen,vil
selv de størstehendelsenekunne håndteres.
Telenettsikkerhet
Skien er et knutepunkt hva angårtelesamband,så vel med tråd som trådløst. 110-Telemarkhar mer
enn tilstrekkelig antall uavhengigetelelinjer og befinner segaltså sentralt i forhold til nettene.

Hendelsesomfang
110-Telemarkprodusereret betydelig antall tjenesteroverfor sine «eier»-kommuner.Kommunene i
Telemark har valgt å tenke helhetlig. Derfor yter 110-Telemarksine «eier»-kommuneret betydelig
omfang alarmerings-,varslings- og formidlingstjenenesterutover brannalarmeringog —varsling.
Dette medfører et betydelig hendelsesomfang, med ca én hendelse som må håndteres hvert 10 minutt.
Ved sammenfallav hendelserprioriteres selvsagt liv, helse og brannutrykninger.
110-Telemarkhar et hendelsesomfanggjennom året som sørgerfor at operatørenefar rikelig med
erfaring i "dagligdagse" hendelser.Med dagensorganiseringog rutiner kan hendelserav betydelig
størrelsehåndteres.

1 argumentasjonen for å omorganisere til større sentraler, bruker DSB at sentralen må ha tilstrekkelig
hendelsesomfang. Dette mener vi er til stede i vårt fylke. Dersom DSB er uenig i dette, mener vi det er
rimelig at DSB spesifiserer kravene til hendelsesomfanget nærmere før man kan fastslå at Telemark
ikke ligger på et høyt nok nivå.

Kvalitet på tjenesten —nærhet til brukerne
Minst like viktig for tjenestekvaliteten som tilstrekkelig bemanning, er at den enkelte operatør har
tilstrekkelig «organisatorisk nærhet» til brukerne av tjenestene.
Erfaringene etter den store sentraliseringen av nødmeldesentralene i Finland for noen år tilbake er at
samtlige (krets-) brannvesen har reetablert sine «fagsentraler» fordi tjenestekvaliteten fra de store
sentralene ble uakseptabelt dårlig. Store sentraler er med andre ord ikke ensbetydende med bedret
tjenestekvalitet. Tilsvarende erfaringer finnes også fra Sverige.
Den varslede omorganiseringen er et skritt i retning av å gå i samme fellen som i Finland. Vi bør
derfor stoppe opp og lære før vi handler.
Dette er en problemstilling som er fraværende i de vurderingene som legges frem i det varslede
vedtaket. Før omfattende strukturendringer i vår operasjonssentralstruktur gjøres, bør undersøkes og
analyseres hva som er optimale størrelser og nedslagsfelt forhold til tjenesten som skal ytes, og hvor
grensene så vel nedad som oppad er for akseptabel tjenestekvalitet.
Erfaringene fra søndre Vestfold er at flytting av bare brannalarmeringstjenestene til 110-Vestviken har
vært uheldig. Ved å flytte bare brannalarmeringstjenesten blir helhetstanken eller stordriftsfordelen
innenfor kommunene borte Brannvesenet er et kommunalt anliggende, og brannvesenet inkludert
110-sentralene skal forsøke å betjene alle kommunens ansvarsområder.
Det er slett ikke sikkert at «spissing» av fag i større isolerte enheter (sektortankegangen) nødvendigvis
er til det beste for totaliteten. Målsettingen om robuste sentraler, som er i stand til å håndtere så vel
dagligdagse hendelser som flere parallelle hendelser og store hendelser, kan nås ved flere former for
organisering.
Effektiv resursinnhenting og operativ kontinuitet
Større brannvesen så vel som større 110-sentraler gjør det lettere å hente fram ressurser på tvers av
grenser. Men det viktigste er at 110-sentralene vet om ressursene og at disse er tilgjengelige. Det må
finnes gode oversikter og det må inngås avtaler på forhånd mellom de som disponerer ressursene.
Nødnett legger til rette for rask ressursinnhenting på tvers av alle grenser.
110-Telemark sitt store tjenesteomfang sikrer en daglig og rutinemessig kontinuerlig operativ
kontinuitet.
Tilsyn av virksomheten
DSB foretok dokumenttilsyn av 110-Telemark den 09.02.2010. DSB aksepterte tilbakemeldingen og
tilsynet ble avsluttet den 28.01.2011.
110-Telemark er ikke reelt vurdert av DSB. Det fremkommer ikke i varsel om vedtak at dette er gjort.
Forslaget til omorganisering av 110-sentralene for Telemark sin del, bygger derfor på et mangelfullt
grunnlag, ved at 110-Telemark alene eller sammen med andre ikke er seriøst vurdert.

Vår konklusjon i forhold til kravene til en 110-sentral

Innføring av Nødnett stiller økte kvalitetskrav til driften av en 110-sentral. Vi er så godt i gang med
tilpasningen til Nødnett i Telemark at vi er rimelig sikre på hva som kreves for å drifte en 110Nødnettsentral. 110-Telemark er allerede organisatorisk og beredskapsmessig på høyde. Det å bruke
driftsmessige kvalitetskrav slik det er definert i dag som bakgrunn for å omorganisere 110-sentralen
mener vi derfor blir feil.

Etterlyser risiko- og sårbarhetsanalyse
DS13mener at det i sitt forslag legges til grunn en helhetstenkning hvor blant annet elementene
befolkningsgrunnlag og samlet risiko i regionens geografiske område. Det presiseres at kommunene
har plikt til å utarbeide ROS-analyser, herunder også for 110-sentralene. Det savnes i det varslede
vedtak om omorganisering av 110-sentralene en sårbarhetsanalyse fra DSB sin side, som blant annet
bør omhandle sårbarheten i større organisatorisk distanse til storindustrien.
Vi etterlyser hvilke vurderinger som er gjort om den store samfunnsrisikoen som er plassert i nedre del
av Telemark med sin betydelige stor-industri og skipstrafikk. I DSBs begrunnelser er vurderingen av
denne risikoen utelatt.

Katastrofeberedskapsrådet i Grenlands årlig storøvelser peker hvert år på forbedringsmomenter
knyttet til samarbeid-samhandling-samordning, og 110-sentralens sentrale rolle som en svært viktig
del av dette knyttet til sin organisatoriske nærhet (lokalkunnskap, oversikt, innsikt osv.)
110-Telemark har avgjørende betydning i forhold til nærhet og kunnskap om risiko-objekt og andre
utfordringer. Vi mener dette er grundig bevist gjennom Full City hendelsen vi hadde for noen år siden.
Evalueringen viste at varslingstjenesten fungerte godt.
Felles operative grenser

Kommunene i Telemark fylke ligger i flere enn ett AMK-distrikt, noe som er uheldig for den operative
løsningen. Det å flytte 110-sentralen ut av politidistriktet anses tilsvarende uheldig. I stedet må det
arbeides for felles grenser for politi-, AMK- og brannalarmeringsdistrikter.
Vi er kjent med at det for tiden også diskuteres endringer i grensene for politiets operasjonssentraler.
Dersom det for eksempel skulle bli en felles operasjonssentral for politidistriktene Telemark og
Vestfold, mener vi det vil være galt å flytte brannalarmsentralen fra Telemark til Vestviken.

Manglende alternativer
I varselet om omorganisering av 110- sentralene, er andre alternativer enn DSBs ene forslag ikke
vurdert.
Vi mener at det burde vært en vurdering av andre organiseringsalternativer. Telemark har tidligere
utredet et samarbeid med Agder. Selv om dette ikke førte frem, har situasjonen endret seg siden den

gang. DSB er i dag tydeligere på at 110 sentralene skal omfatte større regioncr og har strengere
kvalitetskrav enn tidligere.
Det fratar kommunene i for eksempel Agder/ Telemark å finne annen løsning ved sammenslåing, som
vil medføre en 3-mannsbetjent sentral.
Med en sammenslåing av 110-Telemark til 110-Vestviken, og kanskje sekundært en videre
sammenslåing med Asker/Bærum, vil Vestviken omfatte et meget stort område geografisk og i
innbyggertall. Hvilke vurderinger gjøres i forhold til dette?
DSB bes å vurdere andre alternativer seriøst, inkludert en sammenlignende sårbarhetsvurdering av de
alternative løsningene.

2. ENDRING AV DAGENS 110-STRUKTUR SOM SAMMENFALLER MED UTRULLING
AV NØDNETT
DSB har satt kort høringsfrist på varselet om vedtak for å slå sammen 110-Telemark med 110Vestviken. Dette fordi omorganiseringen angår framdriften for innføringen av Nødnett. Nødnett angår
110-sentalene i langt større grad enn de to andre nødalarmsentralene (112, 113), fordi alt teknisk utstyr
og fasiliteter skal skiftes ut på samtlige 110-sentraler. Nødnett prosjektet tar utgangspunkt i dagens
110-sentralstruktur.
110-sentralstrukturen burde derfor vært diskutert og avgjort i god tid før utrullingen av Nødnett, slik at
det ikke skaper eventuelle problemer for utrullingen av det nye nødnettet. Dette er noe som DSB og
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har vært klar over og gitt uttrykk for i mange år.
At DSB så sent som 3. januar 2013 kobler disse to sakene sammen, finner vi uheldig. Spesielt siden
DSB holder på at utndlingen av Nødnettet ikke skal påvirkes av denne endringen, og at DSB avviser å
se på konsekvensene denne endringen får for kommunene.
Knapt med tid for etablering av Nednett
Over hele landet er det nå forberedelser i gang for å få på plass det nye nødnettet. Framdriftsplanen,
den sist mottatte datert 14. januar 2013, er slik vi tolker den at i Telemark skal Nødnett inkludert 110sentralene, være i skarp drift i månedsskiftet januar/ februar 2014 og i Agder-fylkene noe seinere.
Dette er en framdriftsplan som DSB har satt og som 110-Telemark, 110-Arendal og kommunene i alle
3 fylkene, forholder seg lojalt til.
Nye 110-sentraler og framdriftsplan
DSB/ DinKom krever at alt utstyr på de eksisterende 110-sentralene skal skiftes ut. FRD-dokumentet
er DSBs spesifikasjon til så vel kontrollrommet som de tekniske og bygningsmessige fasiliteter som
må til for å kunne tilfredsstille kravene. Så vel 110-Telemark som I 10-Arendal er lojale overfor disse
kravene, som innebar å bygge nye fasiliteter for å kunne imøtekomme kravene som FRD-dokumentet
stiller, samt for å rekke tidsfristene. For 110-Telemark sin del har prosjektet en kostnadsramme på
rundt kr. 30 mill, og byggearbeidene pågår nå.

Oppgradering av 110-Telemark til Nødnett-sentral er det eneste vedtaket som kommunene formelt har
å forholde seg til per nå. Dersom byggearbeidene stoppes, vil utrullingen av Nødnett forsinkes hvis det
skal basere seg på dagens 110-sentralstruktur. Ved et formelt vedtak fra DSB om endring av 110sentralstrukturen, fører dette til at kommunene har blitt påført betydelige kostnader for å følge opp
sentrale beslutninger uten at tjenesten blir videreført. Dette mener vi er kostnader vi ikke kan lastes
for, og som må realitetsbehandles av DSB. Vi opplever det som arrogant av DSB å avvise denne
diskusjonen, siden det vi har gjort er å utføre et spesifisert oppdrag på vegne av nasjonale
myndigheter.

Prosjektorganisasjon
For å kunne være i takt med DSBs framdriftsplan har kommunene i Telemark etablert en
prosjektorganisasjon med utgangspunkt i 110-Telemark, og utdanning har startet.

Driftskostnader for 110-sentralene
1 det varslede vedtak slår DSB fast at «en sammenslåing av 110-sentralene vil gi kostnadsbesparelser
for kommunene». Dette stemmer ikke for Telemarkskommunene til tross for besparelser til drift av
selve sentralutstyret for Nødnett.
På grunn av det omfattende tjenesteomfanget som ytes fra 110-Telemark, vil de fleste av Telemarks 18
kommuner få økte totale kostnader, dersom brannalarmeringen må kjøpes fra annet sted uten at de
øvrige tjenestene «blir med på lasset».
Varslet endring fører derfor ikke til frigitte midler hos oss "som kan benyttes til annet
beredskapsarbeid i kommunen" slik DSB uttrykker det.

3. PROSESSEN
Med referanse til 22.juli kommisjonens sin rapport, hvor overordnet ledelse og helhetstankegang ble
etterlyst, mener vi DSB sitt varsel ikke tar hensyn til nettopp dette.
Den overordnede prosessen er lagt opp slik at det blir manglende sammenheng mellom endringer i
110-sentralstrukturen, felles nødnummer/nødmeldesentraler og Nødnett, og dette er kritikkverdig.
Det at disse tre prosjektene ikke før 3. januar 2013 blir sett i sammenheng, for så å kjøre en prosess
med store svakheter i dokumentasjon og lokal forankring mener vi er mangel på overordnet styring.
Et felles nødnummer og felles nødmeldesentraler
JD har satt i gang et prøveprosjekt om ett nødnummer, felles nødmeldesentraler og en samlokalisering
av nødetatenes operasjonssentraler i Drammen. Dersom slik organisering skal innføres i hele landet,
angår det 110-sentralene som i realiteten blir lagt ned.
Forslaget til endring i 110-sentralstruktur forskutterer så vel regionsgrensene som antallet felles
nødmeldesentraler. Om det i det hele tatt er riktig å innføre ett nødnummer, felles nødmeldesentraler
og felles operasjonssentraler er per dato ikke vurdert. Det å forskuttere dette, med argument i å bruke
eget handlingsrom og henvise til 22/7-kommisjonen, er svært tvilsom argumentasjon.

«Framtidens brann- og redningsvesen
Regjeringen oppnevnte mot slutten av 2012 en arbeidsgruppe som skal vurdere «framtidens brann- og
redningsvesen», hvor mandatets pkt. 7 omhandler at det skal anbefales en modell for
«nødalarmeringstjenesten for brann». Arbeidsgruppen er gitt en frist til 1. desember 2013.
Den varslede omorganisering av 110-sentralene, forskutterer denne utredningens arbeid.
Lokal medvirkning
Den lokale medvirlmingen i denne saken blir minimal. Varsel om vedtak ble sendt ut 3. januar 2013,
og det ble samtidig kalt inn til et dialogmøte den 10. januar 2013. Alene innledningen i varsel om
vedtak, hvor det formuleres at «DSB vil i denne omgang legge
tyder på at man egentlig ikke
ønsker noen lokal medvirkning.
Dette ble bekreftet i det såkalte dialogmøte, hvor det med all tydelighet kom fram at DSB allerede har
gjort seg opp en mening, uavhengig av lokal medvirkning.
Før dialogmøte ble DSB tilsendt ca 10 spørsmål som ble bedt besvart i dialogmøtet. Dette ble ikke
gjort, og DSB var åpenbart ikke engang forberedt på å besvare innsendte spørsmål.
Denne prosessen er definitivt ikke i overenstemmelse med god forvaltningsskikk slik vi opplever det.
Med vennlig hilsen
Nic. Underthun
Brannsjef
Styreleder 110-Telemark

Guttorm Liebe
Brannsjef
Sekr.
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av 110-sentralene

i Telemark

Arkv/kodo
M74
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fra Tinn kommune

Tinn formannskap behandlet saken på møte 7. februar 2013. Med de erfaringer Tinn kommune
sitter med slutter en seg til uttalelsen fra Skien kommune/Grenlandsrådet vedrørende 110-sentral
for Telemark og gir følgende horingssvar:
1. DSB rådes til å serge for at prosjekter knyttet til nødnett og 110-sentraler sees i
sammenheng, og at omstrukturering
av 110-sentralene stoppes i påvente av
Justisdepartementet
vurderinger av felles nødmeldesentraler.
2. DSB bør gjennomføre en sårbarhetsanalyse
av alternative 110-sentralstrukturer,
for så
vidt også sentralene som allerede er utstyrt med nødnett i fase 0, før vedtak fattes.
3. Det forespørres om 110 Agder har et ønske om å knytte seg til 110 Telemark istedenfor
110 Rogaland, og særlig er dette aktuelt om en ROS analyse skulle vise at dette er
fordelaktig.
4. I påvente av dette anbefales at 110-Telemark

ikke knyttes til 110-Vestviken i Drammen.

Saken følger vedlagt.
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Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

Tinn kommune slutter seg til uttalelsen fra Skien kommune/Grenlandsrådet vedrørende 110sentral for Telemark.

Rådmannens innstilling:

Tinn kommune slutter seg til uttalelsen fra Skien kommune/Grenlandsrådet vedrørende 110sentral for Telemark.

Innledning:

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap vil omorganisere 110-sentralene.
De foreslår bl.a. å legge kommunene knyttet til 110-sentralen ilelemark politidistrikt, som i dag
er lokalisert i Skien, til Drammen. De berørte kommunene har fått saken til uttalelse med frist til
14. februar 2013.
Begrunnelsen for omorganiseringen er bl.a. knyttet til 22. juli kommisjonens konklusjoner der
det slåes fast at politicts operasjonssentraler er for små.
Fakta:

Tinn kommune deltar i dag i et samarbeid om 110-sentral i Telemark organisert som et §27 (k1)
samsrbeid. Tinn betaler ca kr 360.000,- kr pr. år ( ca 56 kr pr innbygger og gjelder for alle
kommunene i Telemark. Pengene går til drifi av 110 sentralen i Telemark). DSB ønsker å
redusere antall 110 sentraler og det får konsekvenser for 110 sentralen i Telemark, den blir lagt

ned. Det vil trolig betyr at nødtelefoner fra Tinn blir rutet til Drammen. Tinn kommune er godt
fornøyd med de tjenester 110-sentralen i Skien har levert.
Det er også kommet reaksjoner fra bl.a. Skien kommune jf. vedlagte uttalelse som
Grenlandsrådet har sluttet seg til.
Vurdering:
Med bakgrunn i de erfaringer vi sitter med i Tinn tilrår brannsjefen at vi slutter oss til uttalelsen
fra Skien kommune/Grenlandsrådet. Rådmannen vil legge vekt på dette og er enig i brannsjefens
syn.
Konklusjon:
Rådmannen slutter seg til brannsjefens syn.

Journalposter i saken:
1 I 04.01.2013 Iløring - 110 Sentralen Omorganisering av 110-sentralen i
Telemark og Agder
I 14.01.2013 Referat fra formøte 10.01.13 -
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MELDING OM VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN 31.01.2013
Det underrettes herved om at Formannskapet den 31.01.2013 fattet følgende vedtak
SAK 4/13 HØRING - OMORGANISERING AV 110-SENTRALENE I POLITIDISTRIKT TELEMARK
OG AGDER:

Som hastesak (høringsfrist 14.februar 2013) vedtar Bamble formannskap følgende:
1. Bamble kommune slutter seg til vedlagte høringsuttalelse utarbeidet av 110-sentralen i
Telemark, datert 18.01.2013.
2. Ordfører får fullmakt til å signere høringsuttalelsen sammen med de andre ordførere i
elemark som tilslutter seg høringsuttalelsen utarbeidet av 110-sentralen Telemark.

Med hilsen

Bodil Ann Guribye
virksomhetsleder
35 96 50 49

Alarrnsentralen 110 Telemark, Pb. 158, 3701 SKIEN

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Tore Marthinsen
Arkivsaksnr.:
13/27-2363/13

Arkiv: M75 &13

HØRING - OMORGANISERING AV 110-SENTRALENE I POLITIDISTRIKT TELEMARK OG
AGDER

RADMANNENS TILRÅDING:
Sett inn innstillingenunder denne linja
Som hastesak (høringsfrist14.februar2013) vedtar Bambleformannskapfølgende:
1. Bamble kommuneslutterseg til vedlagte høringsuttalelseutarbeidetav 110-sentraleni
Telemark, datert 18.01.2013.
2. Ordfører får fullmakttil å signere høringsuttalelsensammen med de andre ordførere i
elemark som tilslutterseg høringsuttalelsenutarbeidetav 110-sentralenTelemark.
Sett Inn innstillingenover denne linja
Sett inn saksframstillingenunder denne linja
SAKEN GJELDER:
Høring og varsel om vedtak om å flytte 110-sentraleni Telemark fra skien til Drammen, en ny større
110-sentralkalt Vesviken.

SAKSUTREDNING:
I forbindelsemed utrullingav det landsdekkende«Nødnett»-sambandet,har 110-sentraleni Skien,
som dekker Telemark fylke, forberedtseg til å ta imot de nye oppgaver. Få måneder før Nødnettet
skal innføresi Telemark, har det kommet brev fra DSB om at de ønsker større enheter og det
foreslåså gjennomføreen omorganiseringav de eksisterendealarmregionenefor 110-sentralene.
Dette medførerat 110-sentraleni Skien er foreslåttnedlagt og at Telemark blir tilhørende
alarmregionVestviken i Drammen.
I tilleggtil oppgaversom tilliggeralarmregionen,har 110-sentralen i Skien også vært sentral for
personersom er utstyrtmed trygghetsalarmer,tyverialarmeri kommunalebygg, heisalarmerog
varslingav kommunalkriseledelse.Dette gjelder også for Bamble kommune.
For øvrig henvisesdet til vedlegg 2 som beskriversaken og de særskilteutfordringerfor Telemark
ytterligere.

RADMANNENS VURDERING:
Rådmannener bekymretfor at lokalkunnskapen,som bør være nødvendigfor å håndere lokale
kriserpå en rask, effektivog god måte, vil svekkes ved å nedlegge dagens 110-sentral i skien og
flytte oppgavenetil en ny større enhet i Drammen.

Problemstillingene er diskutert i flere fora som 100-sentralens styre og Grelnadsrådet. Alle uttrykker
sin bekymring, og det henvises særskilt til nærværet av prosessindustrien i Porsgrunn og Bamble,
stor skipstrafikk med farlig last og de gode erfaringer man hadde med håndteringen av Full Ciry.
Rådmannen anbefaler derfor at Bamble kommune tilslutter seg høringsuttalelsen som er utarbeidet
av styret for 110-sentralen i Telemark.

VEDLEGG:
1. Brev fra DSB datert 03.01.2013 vedr. «Høring og varsel om vedtak vedrørende
omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder.»
2. Notat utarbeidet av 110-sentralen i Telemark, datert 18.01.2013 vedr. «Høringsuttalelse
angående varsel om vedtak vedr. omorganisering av 110-sentraler i politidistriktene i
Telemark og Agder»

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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29. januar 2013

Uttale frå Vest-Telemarkrådet vedrørande samanslåing av 110-Telemark med 110-Vestviken.
Vest-Telemarkrådet har i møte 22. februar ran lagt fram for seg eit notat som omhandlar høyringsuttale "Varsel
om vedtak vedrorende omorganisering av 110-sentraler i politidistrikta Telemark og Agder".
Rådet har gjennom media, "dialogmøte" og no i eit grundig notat blitt orientert om utviklinga rundt ei
samanslåing av 110 Telemark med 110 Vestviken. Notatet er underlagt ei grundig vurdering gjort av vårt
fagpersonell på området og signert av våre rådmenn.
Vest-Telemarkrådet stiller seg samla bak dei faglege vurderingane gjort i notatet og reagerer kraftig pa at DSB
gjennom å varsle vedtak ikkje gjev rom for lokal medverknad.
Etter det vi forstår har 110 Agder i ettertid varsla at dei ynskjer ci samanslåing med 110 Telemark framfor 110
Rogaland.
Med dei faglege vurderingane som vi kjenner til, og det framkomne ynskjet om samanslaing mellom 110 Agder
og 110 Telemark, ber Vest-Telemarkrådet om at endeleg vedtak blir utsett til etter at Regjeringa si arbeidsgruppe,
med frist I. desember 2013, har konkludert.
Vest-Telemarkrådet ber om at tida fram til den regjeringsoppnemnde arbeidsgruppa er ferdig, blir nytta godt i
høve til alle faglege vurderingar vedrørande sarnanslåing av 110-sentralane.
Fyrst då kan ein gjera eit endeleg vedtak tufta på, og forankra gjennom ein god demokratisk prosess.

Venleg helsing
Vest-Telemarkrådet

/.

Torstein Tveito
Regionordførar

jell Gunnar Heggenes
Regionrådsleiar

Vedlegg: Notat til DSB datert 17.01.2013, ref:13/75-/LIEG.

Telefon:
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110 sentralene i politidistriktene Telemark og Agder —Uttalelse fra Telemark fylkesutvalg
Det vises til brev om høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110sentralene i politidistriktene Telemark og Agder datert 03.11.2013.
Telemark fylkesutvalg har vedtatt følgende uttalelse:
Telemark fylkeskommune mener «Varsel om vedtak vedrorende omorganisering av 110sentraler i politidistriktene Telemark og Agder», som er sendt kommunene, også burde vært
sendt på høring til fylkeskommunene. Temaet er av stor interesse og er viktig både for
befolkningen i hele fylket og i forbindelse med fylkeskommunens beredskapsansvar.
Fylkeskommunen mener DSB går altfor fort fram. Med det varselet om vedtak som er sendt ut,
blir lokal medvirkning minimal, fordi fristene er så korte. Selv om DSB er fagmyndighet på dette
området og kan beslutte, har kommunene og fylkeskommunene et ansvar for å skape trygghet i
vår befolkning. Trygghet er vanskelig å få til uten gode, faglig begrunnede beslutninger og
dialog rundt lokale forhold.
Den varslede omorganiseringen reiser en rekke spørsmål som vi opplever ikke er utredet godt
nok. Vi savner utredning av hvilke konkrete kriterier som ligger i en robust 110-sentral. I tillegg
mener vi at det burde vært en vurdering av andre organiseringsaltemativer, herunder en felles
sentral med Agder.
Med en sammenslåing av 110-Telemark til 110-Vestviken, og kanskje sekundært en videre
sammenslåing med Asker og Bærum, vil Vestviken omfatte et meget stort område geografisk og
i innbyggertall. Det bør gjennomføres en konsekvensanalyse av betydningen av store
dekningsområder og lange avstander og hvilken lokalkunnskap det er mulig å ha ved en stor
alarmsentral. Herunder vurdering av den store samfunnsrisikoen som er plassert i nedre del av
Telemark med sin betydelige stor-industri og skipstrafikk.
Det er fiere større prosesser i gang, hvor 110-sentralene direkte eller indirekte er en viktig faktor.
Sammenhengene mellom 110-sentralene, felles nødnummer og nødmeldesentraler og nødnett
bør sees i nøye sammenheng.
110-Telemark yter kommunene et betydelig omfang alarmerings-, varslings- og
formidlingstjenenester utover brannalarmering og -varsling. Ved å flytte bare
brannalarmeringsfienesten blir helhetstanken eller stordriftsfordelen innenfor kommunene borte.
Brannvesenet inkludert 110-sentralene skal forsøke å betjene alle kommunens ansvarsområder.
Postadresse
Postboks2844
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Besoksadresse
Fylkesbakken10

Telefon
35917000
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35917249

Telefaks
35 58 43 11

E-post
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www4elemark.no

Det er slett ikke sikkert at «spissing» av fag i større isolerte enheter nødvendigvis er til det beste
for totaliteten. Målsettingen om robuste sentraler, som er i stand til å håndtere så vel dagligdagse
hendelser som flere parallelle hendelser og store hendelser, kan nås ved flere former for
organisering.

Med hilsen
for fylkusordfører
Terje Riis-Johansen
c7,‹.
Tora Kårin B. Olsen
fylkestingsekretær

HØRINGSUTTALELSEANGÅENDE «VARSELOM VEDTAK VEDRØRENDE
OMORGANISERING AV 110 SENTRALERI POLITIDISTRIKTENETELEMARK OG
AGDER»

Avgjørelsen om å redusere antall 110 sentraler bør bero, dette fordi det er for mange forhold som
må avklares og vedtas før det omorganiseres.

Justisdepartementet og /eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB)må få avklart
saken om felles nødnummer og/eller samlokaliserte nødsentraler.
Den regjeringsnedsattearbeidsgruppa (satt av DSB)som har fått i oppdrag å se på den samlede
ressursbrukeni brann og redningsetatene, har ifølge mandatet, pkt. 7 til oppgave å:
«Tilrå éin modell for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet og
naudalarmeringstenesta for brann, og for samhandling med andre beredskapsaktørar.»

DSBmed sin anbefaling skal leggefrem arbeidsgruppa 's rapport 1. desember 2013. Arbeidsgruppa
må bli ferdige med sitt arbeid.
Videre mener vi at argumentasjonen for endring som ligger på nettsiden til DSBer alt for tynn, og
spesielt når beskjeden kommer så sent at både 110 Telemark og Agder allerede er i gang med å
bygge nye lokaler. Dette for å tilfredsstille krav fra DSBom å stille egnede lokaler til rådighet for
etablering av nødnett innen jan. 2014.
Det varslede vedtaket om «omorganisering av 110 sentralene i Norge» virker overilt, og ser ut til å
mangle forarbeider vi mener bør utføres før det konkluderes.
DSBhar i sin «Forskrift om dimensjonering av brannvesen» krevd at kommunene skal lage en risiko
og sårbarhetsanalyse(ROS
analyse)som grunnlag for dimensjoneringen av hver enkelt kommunes
brannvesen.
Det ville vel vært naturlig for et direktorat som krever slike forarbeider av alle Norges kommuner,
faktisk brukte metoden selv ved en omorganisering av brannalarmsentralene i Norge

En slik ROSanalyse burde ha avklart bl.a. forhold som:

- Er sikkerheten til publikum og innsatspersonell i utrykning relatert til lokalkunnskapentil
alarmsentraloperatøren?
-Vil etablering av store 110 sentraler redusere tjenestetilbudet slik at brannvesenet må
binde opp personell fra innsatsstyrkenetil å utføre støttefunksjoner under aksjoner?
-Reduksjoni antall alarmsentraler/operatører=mer robusthet?
- Hvor er det geografisk og populasjonsmessigbest å plasseresentralene.
- Hvilke konsekvenserfår dette for berørte kommuner
-Er det kun folketall som bør dimensjonere nedslagsfeltetfor en 110 sentral eller bør også
areal og ev. andre faktorer spille inn
-En av prinsippene i redningstjenesten er nærhetsprinsippet; gjelder ikke dette for nød
alarmeringssentraler og deres oppgave?
Argumentasjonen på DSB'shjemmeside for reduksjon i antallet sentraler er at:
«beredskaps -Norge er organisett som et lappeteppe av små og middels store aktører.»

Vi er ikke enige i denne uttalelsen, men det er slik at denne organiseringen faktisk er DSBsin egen
fasit fra 2003, og er i all hovedsak inndelt etter hvordan politidistriktene er inndelt (tilnærmet
fylkesvis) i Norge. At det har bestått noen få 1 manns betjente sentraler etter forrige omorganisering
er et resultat av unnfallenhet fra DSB,og ikke et argument for å omorganisere.
Skien 07.02.2013
Knut Rune Hansen(Leder)
Skien brannkorpsforening
Fagforbundet

Fagforbundet: Notodden —Bamble - Seljord
Nome —Vinje- Kviteseid
Bø —Tokke - Fyresdal
Sauherad—Seljord- Nissedal
Tinn —Kragerø—Drangedal
Hjartdal —Siljan- Skien

DIRETt10F1( (fi;t-i4.-94MFUNWSSKKERHET
OGBEREDSKAP

4

Nome
kommune

110-Telemark

sast: k ii

t ctc,

-) 1.";
Arkivsakar: 11/2046

Jnr.:
13/946

Arkiv
K1-026,K2-

Saksbehandler
PerKristian Bjønnes

M75

Forvaltn. organ:
Formannskapet

Dato
31.01.2013

Sak nr.
005/13

Innstilling fra rådmannen:
Formannskapeti Nome kommune slutter seg til felles uttalelse fra kommunene i Telemark
dat. 18.01.2013.

31.01.2013 FORMANNSKAPET
Avstemrning:

Innstillingen ble enstemmigvedtatt.
FS-005/13 VEDTAK:
Formannskapeti Nome kommune slutter seg til felles uttalelse fra kommunene i Telemark
dat. 18.01.2013.
(Formannskapetgjør endelig vedtak).
Kopi av saksutredningmed vedtak sendes:
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Dokumenter i saken:
I 03.01.2013 Oversendelse av høring og vcdtak om omorganisering av I 10-sentralen i
Telemark og Agder
2
18.01.2013 110-sentraler. Høringsuttalelse
4 21.01.2013 110-sentraler. Høringsuttalelse. Oppfølging
3 21.01.2013 SV: 110-sentraler. Høringsuttalelse
Dokument 1 og 4 følger som kopiert vedlegg. øvrige dokumenter i saken er tilgjengelige ved
servicekontoret i rådhuset.
Faktiske opplysninger
Det vises til vedlagte forslag til felles uttalelse fra kommunene i Telemark som svar på DSB
sitt ønske om å flytte 110-sentralen fra Skien til Drammen. Bakgrunnen for uttaIelsen er et
brev fra DSfl 3. januar 2013 hvor de ønsker en 110-sentral for Buskerud, Vestfold og
Telemark.
Vurdering
I tillegg til en veldig dårlig prosess så er kanskje det alvorligste i denne saken at kommunens
samlede utgifter til brannvarsling og andre varslingstjenester vil bli dyrere. 110-sentralen gir
eierkommunene "gratis" direkte varsling fra bygg, trygghetsalarmer, varsel fra
kommunaltekniske anlegg etc. Dette er alarmering som en ikke vil få "gratis" fra 110sentralen i Drammen.
Selv om brannvarsling til brannvesen blir billigerc så vil kommunens totale kostnader øke.
1 MTBR er vi også redd for at manglende lokalkunnskap hos driftsoperatørene på 110sentralen vil gi oss dårlige hjelp ute i felten.

Ulefoss,21.01.2013
Rådmannen
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Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (lUA-Telemark) er etablert for
å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land
og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeideter en landsdekkende beredskap
som bygger på de 33 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den
kommunale beredskapsorganisasjonenutgjør kjernen i den totale norske
beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning.

•

INNSPILL- SENTRALISERING
AV 110 TELEMARK
Bakgrunn
Det er gjort kjent at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)har gitt kommuner i
Telemark varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110 Telemark til Vestviken 110 (lokalisert i
Drammen).
Grenlandsregionen innehar Norges største industriområde og det er registret 8 virksomheter i
Storulykkeforskriften. Industrivirksomheten medfører høy maritim aktivitet med sjøtransport i
regionen. Det er ca. 6000 kai-anløp per år og vi har Norges mest trafikkerte havneområde.
Sentrale beredskapsaktører og industrien i Grenlandsregionen er ikke medtatt i noe høring knyttet til
prosessen.IUA Telernark(region 9) ønsker likevel og komme med innspill knyttet til varsel om dette
vedtaket.

Drøfting
Grenland er en spesiell region knyttet til risiko og sårbarhet, og industrien og andre
beredskapsaktører i Grenland er opptatt av god beredskap for alle i regionen. Beredskapen er
dimensjonert ut ifra større hendelser/scenarier, og det øves regelmessigpå ulike nivåer. Både frakt
av råstoffer og skipstrafikken medfører økt risiko for forurensing både til luft, vann og grunn. Vår
region har også et rikt naturmangfold og en unik kystlinje som er sårbar ved en eventuell ulykke.
Regionenskompleksitet knyttet til beredskap har medført at det i 1977 ble dannet
«Katastrofeberedskapsrådet i Grenland» som bidrar til en samordning og koordinering av
totalberedskapen i Grenlandsområdet.
Gjennom øvelser og fullskala-hendelser er det erfart at alarmsentralen er en viktig aktør i den totale
beredskapen. Hendelsen med Full City (2009) viste oss at 110 Telemark i akuttfasen av aksjonen
hadde viktig og riktig kunnskap. 110 Telemark var i denne aksjonen et viktig samordnings- og
koordineringssentral og deltok aktivt i oljevernoperasjonens første fase.
De årlige storøvelsene i regi av Katastrofeberedskapsrådet i Grenland peker på viktigheten av;
Samarbeid-Samordnin -Samhandlin . 110 Telemark utfyller en større rolle en bare mottak av
nødalarmering og utkalling av ressurser. 110 Telemark sin organisatoriske nærhet gir oss viktig
kunnskap, kjennskap, informasjon og denne støttefunksjonen er ofte avgjørende for et godt resultat.

Det er utarbeidet en særegen beredskapsorganisering,egne varslingsrutiner og kommandolinjer ved
større hendelser. Dette krever en ekstra oppmerksomhet, kunnskap, innsikt og oversikt i forhold til
vår region. Industrivernet på Rafnes,Herøya og Norcem har også et spesielt statlig krav til vern mot
akutt foru rensning.

Konklusjon
IUA Telemark er positive til innføringen av nytt nødnett. Vi er derimot bekymret for å sentralisere
110 Telemark vekk fra regionen knyttet til den totale beredskapen og ved større hendelser. Våre
erfaringer er med bakgrunn i øvelser og fullskalahendelser. Vår region er også unik med hensyn til
den spesielle risikoen og sårbarheten, og krever dermed ekstra oppmerksomhet i
beredskapssammenheng.
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LNIorten Nleen Gallefos
Leder
Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark
Region 9
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Varsel om vedtak om omorganiseringav 110-sentraleni Telemark
Fylkesmannen viser til brev av 03.01.2013 til kommunene bla i Telemark hvor Fylkesmannen er
kopiadressat.
Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket og holde sentrale
myndigheter orientert om situasjonen i fylket. På denne bakgrunnen finner Fylkesmannen det riktig å
komme med innspill i saken om omorganisering av 110-sentralen i Telemark.
Fylkesmannen er enig med DSB at det er viktig med robuste 110-sentraler med god kvalitet. Ved
omorganiseringer som gjelder geografisk område og plassering, er det viktig at vedtak treffes på et
riktig faktisk grunnlag og ulike hensyn er avveid opp mot hverandre.
DSB nevner i sitt brev en rekke hensyn som skal legges til grunn i en helhetsvurdering.
Forhåndsvarsel skal inneholde det som er påkrevd for at partene på forsvarlig måte kan ivareta sine
interesser. Det fremgår imidlertid ikke av brevet hvordan de ulike hensyn er veid opp mot hverandre
både når det gjelder varsel om geografisk område og lokalisering.
Fylkesmannen savner mao hvilke faktiske forhold DSB vil legge vekt på. Vedtaket vil også bygge på
skjønn, men vi kan heller ikke se hvilke hovedhensyn som vil være avgjørende for vedtaket. Vi er
ikke kjent med at det er foretatt en konsekvensvurdering/risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for
eventuell ny regiongrense, alternativt hvordan ny grense skal treffes og sentralens plassering. Dette er
viktig for at saken skal være godt opplyst før vedtak treffes.
Telemark har mange beredskapsmessige utfordringer. Ulike hendelser vil kunne få store konsekvenser
og kan inntreffe samtidig. Fylkesmannen viser til revidert FylkesROS fra 2012
(www.f lkesmannen.no/Telemark/ samfunnssikkerhet og beredskap/FylkesROS).
Fylkesmannen vil i denne saken spesielt fremheve Grenlandsregionen (kommunene Skien, Porsgrunn
og Bamble) som er et av de største industriområdene i Norge. Her oppbevares og håndteres det store
mengder farlige stoffer, samt at det transporteres farlig gods på sjø og land. Telemark har 17 bedrifter
som er underlagt storulykkeforskriften hvorav 12 av disse ligger i Grenland. Av disse er 8 av
virksomhetene § 9-bedrifter. Det kan også nevnes at i 2011 hadde Grenlandsområdet 2400 anløp av
gass- og containerskip og tørrbulk som utgjorde 10,1 mill tonn.
Postboks 2603
3702 Skien
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684
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Dersom det skulle skje et uhell med farlige stoffer, eks utslipp av gass, eksplosjoner, spredning av
giftig gass aller akutt væskeforurensning, kan befolkningen rammes. Hendelsene kan blir store og
komplekse. I Telemark er det pr. 01.07.2012 vel 170.000 innbyggere. Av disse bor vel 102.000 i
ovennevnte kommuner.
Det er viktig at ressursene kommer til rett sted - til rett tid. God lokal beredskap cr også god nasjonal
beredskap. 110-sentraler er viktig i beredskapsarbeidet og som en del av totalberedskapen for fylket.
Nærhet til de største utfordringene er viktig faktor i diskusjonen om omorganisering av 110-sentraler.
Bakgrunnen for opprettelse av Katastrofeberedskapsrådet i Grenland i 1977 var konsentrasjonen av
industri i området og underbygger viktige sider av fylkets utfordringer.

Fylkesmannen viser til ovenstående og forutsetter at innspillet blir ivaretatt i den videre prosessen.
Den faglige begrunnelsen som legges til grunn, er avgjørende for at vedtaket blir akseptert og være
grunnlaget for det videre samarbeidet mellom beredskapsaktørene.

Med hilsen

Arne Malme
Fung. fylkesmann

Elisabeth Danielsen
fylkesberedskapssjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrtft

TELEMARK BRANNBEFALSLAG
Tilsluttet Norsk Brannbefals Landsforbund
"Telemark brannbefalslag er et kretslag i Norsk Brannbefals Landsforbund, som er en
pattipolitisk uavhengig organisasjon som har til fonnår å organisere og fremme faglig
samarbeid mellom medlemmene og med andre virksomheter som er engasjert i
brannvemarbeider

Til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Dato: 13.februar 2013

Notat vedrørende:
Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110 —sentralene i
politidistriktene Telemark og Agder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil gjennomføre en omorganisering av de
eksisterende alarmregionene for 110 —sentralene.
Telemark brannbefalslag (TBBL) skal først og fremst fremme faglig samarbeid mellom
medlemmene og andre virksomheter som er engasjert i brannvernarbeidet.
Vi ønsker derfor å bemerke DSB sin argumentasjon i denne saken og i tillegg utrykke vår
bekymring for at DSB tar forhastede beslutninger uten å se helheten og målet med
beredskapsarbeidet nasjonalt.
•

DSB argumenterer for at færre og større 110 sentraler vil blant annet resultere i styrket
håndteringsevne, gi flere hendelser, økt operativ erfaring og gi operatøren bedre
kompetanse i å håndtere hendelser. Hvis det er ønskelig at håndteringsevne og
profesjonalisering av nødalarmtjenesten for brann- og redningsvesenene skal bli best
mulig bør også argumentasjonen for dette være basert på profesjonelle utredninger og
det er etter vårt syn forskningsbaserte rapporter. Det er for oss ukjent at det foreligger
noen forskningsrapport til grunn for at større sentraler er best.

•

110 Telemark har stilt DSB 11 spørsmål som er mangelfullt besvart. Dette er svært
uheldig når det gjelder å få klarhet i faglige spørsmål.

•

Hverdagen vår er ikke de store og komplekse hendelsene, de store hendelsene er
unntakene. Vi mener at best kost / nytteverdi er heller å øve oftere på håndtering av de
store katastrofene og ikke "overdimensjonere" ved å ha utstyr og mannskap "på vent"
i tilfelle en kommende stor hendelse. Det samme prinsippet gjelder for store sentraler.

Adresse:
Telemark brannbefalslag
c/o Skraugata 15
3660 Ftjukan

Org. nr: 998 751 764
E-post: ken_espen_drager@hotmail.com
Styreleder:Ken Espen Drager —tlf 995 13 211
www nblf no
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TELEMARK BRANNBEFALSLAG
Tilsluttet Norsk Brannbefals Landsforbund
"Telemark brannbefalslag er et kretslag i Norsk Brannbefals Landsforbund, som er en
padipolitisk uavhengig organisasjon som har til forMål å organisere og fremme faglig
samarbeid mellom medlemmene og med andre virksomheter som er engasjert i
taunnvemarbeider

Hvert brannvesen har krav på følgende oppfølging fra 110 sentralen ved hver hendelse iht
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-7 Etablering av
samband
Statusmeldinger som må loggføres er.
—tidspunkt når brannvesenet kjører ut
—når man er framme på skadestedet
—ressurser i innsats
—melding om ytterligere ressursbehov
—bekreftelse på eventuelt savnede/innesperrede personer
—kort situasjonsrapport ved ankomst skadestedet
—spesielle forhold på skadestedet eller uventede hendelser under innsatsen
—start røyk-/kjemikalidykking
—avsluttet røyk-/kjemikalidykking
—situasjonen under kontroll
—når brannen er slukket/oppgaven er utført
—når man er tilbake på brannstasjonen
I ELS (enhetlig ledelsessystem) prinsippet sies det noe om at grensesnittet for håndtering av
meldinger er ca 5-7. Det er ikke tvil om at det faglig sett vil være en utfordring for operatøren
å ha for mye å gjøre også. Hvor dette "knekkpunktet" er ville trolig vært belyst i en faglig
forskningsrapport.
DSB sin håndtering av denne saken både mot berørte 110 sentraler og kommuner har vist
mangel på faglig kompetanse når det gjelder offentlig forvaltning.
TBBL mener det er mangelfull helhetstenkning når det kun ses på landets 110 sentraler og
ikke de øvrige nødalarmsentralene som 112 og 113. Hadde DSB vært en pådriver til å
samlokalisere alle landets nødalarmsentraler (110, 112 og 113) hadde nevnte utspill fra DSB
vært bedre begrunnet og målrettet. Da skal vi også være enig i at operatøren hadde fått økt
operativ erfaring og kompetanse i å håndtere flere hendelser.
Det er mange ulike prosjekter på gang som burde samordnes bedre (felles nødnummer, 110
struktur, brannvesenets samlede ressurser etc) Det er her veldig uklart hvor vi skal med
beredskapsarbeidet i Norge, hvor er målet? Visst vi ikke vet hvor vi skal (hvor er målet)
hvordan skal vi da forberede oss? Forhåpentligvis vil dette fremstå noe klarere når den
regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen legger fram sin rapport den 1. desember 2013. Burde
man ikke ventet på dette arbeidet?

Adresse:

Telemark brannbefalslag
cio Skriugata 15
3660 Rjukan

Org. or: 998 751 764
Epost: ken_espen_drager@hotmail.com
Styreleder: Ken EspenDrager- tlf 995 13211
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Side 2 av 3

TELEMARK BRANN EFALSLAG
Tilsluttet Norsk Brannbefals Landsforbund
'Telemar* brannbefalslag er et kretstag i Norsk Brannbefals Landsforbund, som er en
partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formel a organisere og fremme faglig
samarbeid mellom medlemmene og med andre virksomheter som er engasjert i
brannvemarbeider

TBBL mener at DSB sine argumenter er dårlig utredet i sitt varsel om vedtak om
omorganisering av 110 sentralene og er ikke i samsvar med helhetstankegangen med de
øvrige prosjekt som nevnt.
Vi kan heller ikke se at vedtaket faglig sett vil styrke den nødstilte eller oss på "grasrota" som
utfører det operative arbeidet. Dette er også mangelfullt utredet.
TBBL er som nevnt først og fremst en organisasjon som ønsker å fremme faglig samarbeid.
Vi synes at DSB som er vårt øverste faglige organ kunne vært mer inkluderende og søkt mer
samarbeid med de involverte aktørene i denne saken.

Hilsen
Telemark brannbefalslag
v/ leder Ken Espen Drager

Kopi per e-post til:
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Nils-Erik Haagenrud
110 Telemark v/ Henrik Brokke

Adresse:

Org. or: 998 751 764

Telemark brannbefalslag
eio sknugata 15
3660 Rjukan

E-post: ken_espen_drager@hotrnaRcom
Ken Espen Drager —tlf 995 13 211
www.nbl f no
styreleder:
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BAMBLF 110YRI
Steinar Johnsen.
Parkveien 12.
3970 Langesund.
975 35 526
Steinar.j@ai.net

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

BEREDSKAP —FLYTT1NG AV 110-SENTRALENE.
Bamble Høyre er kjent med denne saken, både gjennom det store lokale og regionale
engasjement og ved partiets generelle oppfølgning på beredskaps- og sikkerhetssiden.
Vi besluttet på forrige styremøte å vurdere dette nærmere og viser til vedlegg, der våre
synspunkter framkommer.
Det har vist seg ved flere hendelser i den senere tid, at det mangler en koordinert og samøvet
beredskapstjeneste.
Dette er mer viktig enn noen gang, da trusselbildet er svært mangfoldig.
Hovedsak.
Den kommende Stortingsmeldingen om beredskap, bør omfatte alle elementer i en samlet
vurdering. Dersom enkelte faktorer her, som lokalisering av 110-sentralene, allerede er
fastsatt, blir det en binding som ikke gir den ønskede frihet.
Det blir på linje med Heimevernet, som fikk sin organisasjon fastsatt i juni i 2011.
Følgende bør vurderes nærmere:
-Tidsfristen for høring bør utsettes, slik at en grundig prosess kan gjennomføres.
-Nødmeldesentraler / nødnummer og evt. operasjonssentraler vurderes samtidig.
-Rapporten fra arbeidsgruppen som vurderer fremtidens brann- og redningstjeneste, samt
resultatene av pågående forsøk med felles alarmnummer, det samme.
-Alt koordineres med / i den kommende Stortingsmelding.

Med hilsen

,A,IY 7-7'(///01)
eder Bambl
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Vedlegg: 1
Kopi: Rådmannen i Bamble, brannsjefene i Skien og Bamble.
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NOTAT.
Til: Bamble Høyre.
v/Leder Steinar Johnsen.
Fra: Jan Gunnar Knutsen.
Dato: 240113.

BEREDSKAP - OMORGANISERING AV 110-SENTRALENE.

Jeg viser til siste styremøte i Barnble Høyre, der leder, etter en kort drøfting, tok initiativ til å
vurdere denne saken noe nærmere, da den er av meget stor beredskapsmessig betydning, både
for Bamble og hele Telemark og at det i tillegg er svært knapp tid for merknader..

Bakgrunn.
Telemark kan komme til å miste sin 110-sentral, som nå er plassert i Skien.
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB.) har i skriv av 030113, skissert en
plan der denne blir slått sammen med Vestviken og plassert i Drammen.
Vår nåværende sentral har solid erfaring og ftmgerer meget godt.
En endring av dette vil klart få negative konsekvenser.

Tid.
Planen, som er sendt på høring, har en svært kort svarfrist; 140213.
Det er derfor nødvendig å ta tak i saken så fort som mulig.

Kommentarer.
-Helhetlig vurdering av beredskapen.
15. juni 2012 kom Stortingsmelding 29 om samfunnssikkerhet.
Denne kom før Gjørv-kommisjonen leverte sine anbefalinger. Den var nok nødvendig for å
klarlegge ansvarsfordeling og prinsipper, som allerede da var kjent å være en svakhet..
Helheten i beredskapen er forventet trukket opp i ny Stortingsmelding i vår / sommer. Den
forventes å ville ta opp i seg også erfaringene som framkommer i Gjørv-kommisjonens
rapport.
Likevel, med dette utgangspunkt, ble Heimevernets (11V.)organisasjon fastsatt ijuni 2012.
Det førte bl.a. til at en tredjedel av innsatsstyrken ble slettet. Tidligere var ITV-område 016,
som var en av de beste avdelingene for bruk i skarpe situasjoner, nedlagt.
Nå er vi inne i samme situasjon hva gjelder 110-sentralene.
Blir en ny organisasjon for disse fastsatt, før Stortingsmeldingen kommer, vil en samlet
vurdering for disse, være låst på forhånd.
En utsettelse av vedtak ang 110-sentralene er svært ønskelig, for å ha full frihet i framtidig,
samlet beredskapsvurdering.
Denne saken er nå til vurdering i kommunene / brannsjefene, men tiden er knapp og en
utsettelse vil gi rom for en grundig gjennomgang, som bør etterstrebes i en så viktig sak.

-Andre pågående vurderinger.
Det er flere prosesser i gang, som berører 110-sentralene.

2.
Sammenhengen mellom disse, nødnummer/ nødmeldesentraler og Nødnett, er ikke klarlagt
så langt.
Det kan synes merkelig at den nedsatte arbeidsgruppen, som skal vurdere framtidens
brannvesen, ikke vil bli inkludert i DSBs pågående planlegging mht 110-sentralene
Fagmyndighetene etterlyser en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS.) og en konsekvensanalyse
(KU.) burde også klart være framlagt, før igangsetting.
Evaluering av forsøkene med felles nødnummer og felles nødmeldesentral, som starter i
Drammen i disse dager, burde også klart være inkludert i dette.
Det synes å være lagt et tidsløp, som ikke gir anledning til en helhetsvurdering og som også
utelater viktige momenter.

.Telemark / Grenland.
Vår geograft har, helt siden industrien etablerte seg i Grenland, vært et område med spesielle
farer for befolkningen og det har vært lagt størst mulig vekt på en god beredskap. Utsattheten
har ikke avtatt etter oppstart av den omfattende petrokjemiske virksomhet.
Farepotensialet ligger både ved produksjonsstedene, stedlige lagre og ikke minst transport av
farlige, eksplosive og giftige stoffer, både på hjul og kjøl.
Det kan nevnes at det passerer ca 6000 fartøyer per år under Trafikksentralens kontroll.
Beredskapsapparatet som er bygget opp gjennom årene, baserer seg på eksisterende etater,
som har den beste lokalkunnskap og øvelser kjøres jevnlig.
Et eksempel på effektiv og god operativ samkjøring, fikk vi ved Full City-hendelsen.
En tlytting av 110-sentralen vil kunne gripe negativt inn i dette vel innarbeidede system.

-Beredskapspremisser.
En av disse, som ble understreket i Stortingsmelding 29, 15.juli 2012, var NÆRHET.
Det betyr at når en situasjon oppstår, skal den takles på lavest mulig nivå, ut fra hendelsens
karakter, omfang og etatenes kapasitet.
Med en plassering av 110-sentral i Drammen, synes dette dårlig ivaretatt.
Dersom noc skjer i vårt område, vil selvsagt de lokale etater gjøre jobben, men total
styringsmyndighet er avgjørende, også for planleggings- og øvingsformål.
samme Stortingsmelding er et nytt prinsipp vektlagt. Dette er SAMVIRKEPRINSIPPET.
Dette fimgerer utvilsomt meget godt her, slik det er nå , men en betydelig økning av
geografien, vil bringe nye og fierne aktører inn i billedet, slik at fordelene ved den inngående
lokalkjennskap til enhetenes utstyr, kapasitet og gjensidig bistand, kan bli redusert.

-Geografi.
Det er en rekke etater som har beredskapsansvar, fra Fylkesmann til den enkelte ambulanse.
Når det geografiske område for den enkelte varierer sterkt, vil det komplisere både øvelser og
planlegging og ikke minst viktig; utøvelsen av det operative ansvar når en situasjon oppstår.
Geografien varierer sterk nå.
HV-distriktet er fylkesgrenseoverskridende. Ds hva gjelder AMK. Deler at Telemark, fire
kommuner, sorterer sågar under Buskerud.
Det er tanker om å slå sammen Telemark Politidistrikt med Vestfold.
Sivilforsvaret, Telemark Sivilforsvarsdistrikt, omfatter etter siste omorganisering, hele
Telemark.
En flytting av 110-sentralen fra Skien vil ytterligere forsterke denne problematikken.

3.
-Prosessen.
Nødnett tar utgangspunkt i gjeldende 110-sentralstruktur. St.prop 100 S juni 2011 presiserer
kommunenes ansvar for å tilrettelegge for Nødnett, inkl 110-sentralene. Den har derfor pågått
i flere år, med et klart utgangspunkt om at kommunene skal legge til rette for tilpasning av
110-sentralene til Nødnett. Det innebærer bLa. å måtte tilfredsstille spesiflkke
bygningsmessige og tekniske krav, satt av DSB, samt en stram framdrifisplan som også er
bestemt av DSB.
Dette omfatter betydelige forberedelser, bl.a. prosjektering, spesiell bygning, arealkrav,
kjøling, strømforsyningssikkerhet med mer.
For å forberede dette har mange kommuner / brannstasjoner igangsatt forberedelser, for å
tilfredsstille tidskravet, som for Telemark er 010214. Tiden er knapp.
Det er ved Skien Brannstasjon for lengst lagt planer for et nytt bygg og selve byggingen er i
gang.
Kostnaden er beregnet til i alt ca 30 mil kroner.
Nye signaler kom med vedtaket om flytting av 110-sentralen fra Gjøvik til Elverum, 051212
og først 030113 kom varsel om vedtak om endring av strukturen, der DSB også klargjør at
lokalisering av stasjonene vil bli avgjort derfra.
Dette er i seneste laget og sier noe om at prosessen er preget av tidspress.

-Hva når en hendelse oppstår.
Enhver som har opplevet en situasjon der liv og store verdier står på spill, vet at en blir preget
og påvirket.
Kravet til trygghet ang kunnskap om planer, øvet samkjøring og ikke minst kjennskap til den
enkelte, er en beroligende faktor.
Innsatspersonell er vanlige mennesker, men erfaring og trygghet på egne og samarbeidende
avdelinger, gir ro og effektivitet.
I åpningsfasen vil det alltid være kritisk behov for informasjon. Lokalkunnskap gir her de
beste forutsetninger for innhenting. Feil situasjonsbedømming, kan gi katastrofale resultater.
Gode og enkle planverk og øvelser i tråd med disse, er en klar forutsetning for rask og riktig
innsats, mens behov for å bla opp i planverket på alle detaljer ikke er det beste utgangspunkt
når en hendeIse har inntrådt. Lokalkunnskap, som er innarbeidet og ajourholdt kontinuerlig, er
den beste startplanke for enhver ledelse.
Men, det er grenser for hvor stort et område kan være for slik inngående, nødvendig
kjennskap.
En sammenslåing med Vestviken vil ikke gjøre det enklere.

-Oppsummering.
Tidsfristen for høringen bør utsettes.
Lokaliseringsbeslutningen bør ta inn vurderingen av nødnummer / nødmeldesentraler og cvt
operasjonssentraler.
Det samme gjelder rapporten fra arbeidsgruppen som skal vurdere framtidens brann —og
redningsvesen og evaluering av forsøket i Drammen med felles alarmnummer.
Lokaliseringsprosessen bør i sin helhet utsettes og vurderes i sammenheng med kommende
Stortingsmelding om beredskap, slik at denne ikke får flere bindinger som legger
begrensninger på en fri totalvurdering..
Det er knyttet flere kommunale tjenester til dagens sentral og en nedlegging vil også medføre
endringer og kostnader her

a
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg
Skien 14.2.2013

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE
«VARSEL OM VEDTAK VEDRØRENDE OMORGANISERING AV 110-SENTRALER I
POLITIDISTRIKTENE TELEMARK OG AGDER»

Det vises til rundskriv datert 3. januar 2013 til samtlige kommuner i fylkene Buskerud, Vestfold
og Telemark om «Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentraler i
politidistriktene Telemark og Agder».
Kommunene i Telemark oversender samlet med dette vedlagte horingsuttalelse.
Alle de 18 kommunene i Telemark stotter uttalelsen slik den med dette sendes over. Uttalelsen er
vedtatt av Vest-Telemarkrådet, Midt-Telemarksrådet og Grenlandsrådet. 1 tillegg har flere av
kommunene enkeltvis vedtatt uttalelsen. Oversikt over vedtak og dato følger under.
Telemarkskommunene ser at DSB endrer praksisen med at kommunene selv beslutter hvordan
110-sentralene skal organiseres, til at DSB som faginstans skal beslutte dette. 1 praksis innebærer
dette at DSB har sendt Telemark varsel om at 110-Telemark sentral skal slås sammen med 110Vestviken.
ANBEFALINGER

På den ene siden planlegger DSB med at 110-sentralstrukturen forblir som i dag (Nødnett), og på
en andre siden planlegges for en umiddelbar reduksjon av 110-sentraler. Samtidig iverksetter
Justisdepartementet et prøveprosjekt med felles nødmeldesentraler og operasjonssentraler, hvor
konsekvensene blir nedlegging av 110-sentralene, dersom slik organisering innføres for hele
landet. For det fjerde har nettopp regjeringen oppnevnt en arbeidsgruppe som blant mye annet har
som mandat å anbefale en modell for «nødalarmeringstjenesten for brann».
Alle disse prosjektene angår 110-sentralene direkte. Og dette skjer samtidig.
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skiertkommune.no
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97 650656
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Siljan
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1. DSB rådes derfor til å sørge for at disse prosjektene sees i sammenheng, og at
omstrukturering
av 110-sentralene stoppes i påvente av Justisdepartementet
vurderinger av felles nodmeldesentraler.
2. DSB bør gjennomføre en sårbarhetsanalyse
av alternative 110-sentralstrukturer,
for så
vidt også sentralene som allerede er utstyrt med nødnett i fase 0, før vedtak fattes.
3. Det forespørres om 110 Agder har et ønske om å knytte seg til 110 Telemark istedenfor
110 Rogaland, og særlig er dette aktuelt om en ROS analyse skulle vise at dette er
fordelaktig.
4. I påvente av dette anbefales at 110-Telemark ikke knyttes til 110-Vestviken i Drammen.

Vedlagte høringsuttalelse vedtatt:
Grenlandsrådet 18. januar 2013
Vest-Telemarksrådet: 22. januar 2013
Midt-Telemarkrådet: 1. februar 2013
Notodden kommunc: 31. januar
Tinn kommune: 7. februar 2013
Hjartdal kommune: 14.2.2013
Bamble kommune: 31.1.2013
Nome kommune: 31.1.2013
Siljan kommune: 12.2.2013
Kragerø kommune: 29.1.2013
Porsgrunn kommune. 7 2 2013
Skien kommune: 29.1.2013
Det vises for øvrig også til høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Telemark, Fylkesutvalget i
Telemark, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Telemark, mfl.

På vegne av regionrådene og kommunene i Telemark
vh
.
Sc'
Karlanne Resare
Daglig leder av Grenlandssamarbeidet

1 Vedlegg
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Fra: Per Dehli[per.dehli@seljord.kommune.no]
Dato: 15.02.2013 07:44:40
Til: #Postmottak DSB
Kopi: Solveig Abrahamsen
Tittel: Svar på høyring om 110-Sentraleni Telemark frå Seljord kommune
Til: Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB)
Frå: Seljord kommune

SVARPÅ HØVRINGOM 110-SENTRALENi TELEMARK
Kommunestyret i Seljor hadde møte 14.2.13.
Kommunestyret fatta fylgjande vedtak som svar på høyring om 110-Sentraleni Telemark:

"Seljordkommunestøttar den høyringsuttalesomVest-Telemarkrådet har fremma
når det gjeldsamanslåingav 110-telemarkmed 110-Vestviken.I tilleggtil at
lokalkunnskaper viktigfor en sliksentral,leggSeljordkommunespesieltvekt på at
det er komefram nye moment i saka.Og at ein kan vente på at den
regjeringsoppnemnte
arbeidsgruppasomskalvurdere "Framtidasbrann- og
redningsvesen"
har levert si rapport."
Mvh
Per Dehli

Rådmann
Seljord kommune
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