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KLAGE PÅ AVVISNING OM FREMTIDIG 110-TILKNYTNING
Innledning
Sør-Troms regionråd viser til brev fra DSB av 4. september, ref. 15/9946/KAVI, hvor vår
klage på 110-tilknytning ble avvist.
Vi viser i tillegg til:
• DSBs vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten
• Prop. 61 LS 2014-2015
• Brannstudien av desember 2013
DSBs avvisning av vår klage oppfattes som rent formalistisk, og svarer ikke på det vi
hevder som vesentlige endrede forutsetninger. spesielt mht. økonomi og bemanning. Først
på møte mellom DSB, Troms 110- sentral og HBR den 20. juni 2016, ble det antydet at
DSB hadde vurdert bemanningen i Tromsø til å være uforsvarlig lav, og de krevde at
Tromsø skulle iverksette en døgnkontinuerlig bemanning med to operatører. Denne delen
av saken ble ikke fullt opplyst før i februar 2017.
Sør-Troms regionråd opprettholder klagen med bakgrunn i vesentlig endrede
forutsetninger som har kommet til etter at ovennevnte vedtak av 15.03.16 ble fattet og at
DSBs henvisning til fvl. § 33 (2) jf. 31 (3) ikke kan anvendes i dette tilfellet.
Vi presiserer nok en gang at saken gjelder DSBs vedtak om nye 110-regioner og
samlokalisering av nødmeldetjenesten av 15.03.16.
Dagens situasjon
Samtlige kommuner i Sør-Troms, har siden nedleggelsen av Midtre-Hålogaland (Narvik)
110-sentral i 2013, vært underlagt 110-sentralen i Bodø. Vi er meget tilfreds med
tjenesten som vi mottar fra Bodø. Kostnadene pr. innbygger var pr. 2016 kr. 45,90, og er
ikke forventet å stige utover normal prisstigning i 2017. Totale utgifter for Sør-Troms
kommunene var pr. 2016: 36514 (tallgrunnlag fra SSB) * 45.90=1.675.992.
Befolkningsgrunnlag
Sør-Troms regionråd vil hevde at DSB sitt vedtak ikke er i tråd med Stortingets vedtak, og
på denne måten påfører kommunene vesentlig ekstra utgifter. Prop. 61 pkt. 12.4.3 støtter
seg på brannstudien fra 2013, som sier:
«I brannstudien er det anbefalt at 110-sentralene skal dekke et større geografisk område
og flere innbyggere enn de gjør i dag, og at 400 000 som befolkningsgrunnlag bør være et
minimum. Enkelte 110-sentraler vil således kunne bli så store at de vil dekke et større
geografisk område enn bare ett politidistrikt».
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Sør-Troms regionråd mener det vil være naturlig å vurdere en sammenslåing av 110sentralene i Nordland, Troms og Finnmark da det samlede folketallet oppfyller
minimumsanbefalingen i brannstudien. Vedtatt sammenslåing av Troms og Finnmark gir
en unik anledning til å revurdere 110-strukturen i hele Nord-Norge.
En slik organisering vil redusere utgiftene til 110-tjenestene vesentlig, og er midler som
med fordel kunne vært brukt til styrking av brannberedskapen med utdanning og nytt
tidsmessig materiell i kommunene.
Økonomi
Først i en e-post fra Brann og redning i Tromsø kommune, datert 05.09.17, er pris pr.
innbygger «endelig» beregnet til kr. 79. Vi kjenner ikke beregningsgrunnlaget, herunder
om eventuelle flytte- og husleiekostnader er medberegnet.
Sammenligning av årlige kostnader

Pris/innbygger
Innbyggertall SørTroms
Totale kostnader
Differanse

Nordland (Bodø),
inkl. anslått
prisstigning
47,5 kr
36514

Troms (Tromsø)

1.734415

2.794.783
1.060.368

79 kr
35377 (minus
Gratangen)

Konklusjon/anbefaling
Kommunene i Sør-Troms ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Bodø 110- sentral.
Justis- og beredskapsdepartementet anmodes om å revurdere ovennevnte vedtak fra
DSB, og etablere en 110- struktur i Nord- Norge som ligger innenfor Stortingets intensjon
i Prop. 61 LS 2014-2015, kap. 12.4.3, med et minste anbefalt befolkningsgrunnlag på
400.000.
Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder
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