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Nytt oppdragshåndteringssystem i Øst 110 IKS 

 

Bakgrunn 

Dagens oppdragshåndteringsverktøy i alle landets 110-sentraler er utdatert og må skiftes ut. Dette 

ble 110-sentralene og brannsjefene informert om av dsb høsten 2019.   

Dagens oppdragshåndteringsverktøy ble finansiert av staten som en del av utrullingen av nødnettet. 

Avtalen med leverandør går ut 31.12.20. På bakgrunn av innkjøpsprosessen er support forlenget ut i 

2021.  

Oppdragshåndteringsverktøyet er ett av de sentrale datasystemene som 110-sentralene benytter. 

Systemet har også den funksjonen at hendelser på grensen mellom to brannvesen samt to 110-

regioner kan håndteres sømløst til fordel for de som er i nød. Systemet gjør også at en nabosentral 

ved utfall kan overta 110 funksjonen for en annen sentral.  

På bakgrunn av at alle 110-sentraler i Norge må bytte ut oppdragshåndteringsverktøyet samtidig er 

det etablert et fellesprosjekt for å håndtere innkjøpet i et livsløpsperspektiv. 

Finansieringen av 110-sentralene og derav investeringer er etter Brann- og eksplosjonsvernloven et 

kommunalt ansvar. 

Saken redegjør kort for prosjektorganiseringen av innkjøpet, etablering av interkommunalt selskap, 

fremdrift, økonomi og økonomisk risiko for IØBR. 

Prosjektorganiseringen 

Prosjektorganiseringen ble initiert av nasjonalt brannfaglig råd. Det ble nedsatt en bredt sammensatt 

styringsgruppe med 110-ledere, to brannsjefer, Samfunnsbedriftene (KS) og Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb). Brannsjefen i Oslo er valgt som leder av styringsgruppa. 

Hamar kommune er foreløpig kunderepresentant i innkjøpsprosessen og prosjektlederen er fra 

innlandet 110-sentral. Hamar kommunes rammeavtale med advokatfirmaet Føyen og Torkildsen 

benyttes for å gjennomføre anskaffelsen etter gjeldende regler og bistå med juridiske utredninger og 

anbefalinger. 

For å få til ett innkjøp må det etableres en juridisk enhet som er innkjøpsansvarlig. Utredningen fra 

Føyen og Torkildsen anbefaler å etablere et IKS eiet av de 13 110-sentralene i Norge.  

Alternativet til fellesinnkjøpet er at alle 110-sentralene i Norge selv besørger anskaffelsen, 

implementeringen, opplæring, forvaltning og drift. Både økonomisk og rent praktisk er det en 

stordriftsfordel ved felles anskaffelse mm. 

Oppgavene til nytt IKS 

Oppgavene til IKS’et er begrenset til: 

• Anskaffelsen 

• Implementering og opplæring 

• Forvaltning 

• Drift (I driften er det et grensesnitt mot staten. Prosjektet skal avklare driftsansvaret opp mot 

dsbs drift av systemet) 
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Fordelene med etableringen: 

• Risiko og ansvar plasseres på ett sted 

• Forutsigbar og likeverdig innflytelse 

• Selvstendig og effektiv kunde 

• Selvstendig og effektiv bestiller – drift DSB 

• Profesjonell løsning for Brann-Norge 

• Fleksibel løsning 

Fremdrift for selskapsetableringen: 

Selskapsavtalen vedtas før jul 2020. Selskapet etableres 1. kvartal 2021. Ved etableringen overtas det 

juridiske ansvaret for anskaffelsen fra Hamar kommune. 

 

Fremdrift 

Det arbeides etter følgende fremdriftsplan: 

• Markedsdialog høsten 2019 

• Prekvalifisering april 2020 

• Kunngjøring av konkurranse juni 2020 

• Første tilbudsfrist 7. oktober 2020 

• Meddelelse januar 2021 

• Kontrakt april 2021 

 

Kostnadsfordelingsmodellen 

For anskaffelsen: 

• 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom de 13 tjenestemottakerne. Dersom 110-

sentralen i Nord-Trøndelag ikke utløser sin opsjon, fordeles kostnaden på 12 deltakere. 

• 50 % av samlet kostnad fordeles mellom tjenestemottakerne etter innbyggertall per 1. januar 

inneværende år. 

Andre fordelingsmodeller er også regnet på, men foreslåtte modell er den som fordeler kostnadene 

mest optimalt. 

 

Økonomisk konsekvens 

Prosjektet har hatt følgende kostnader så langt; kr. 1,89 mill. i 2019 og budsjettert med kr. 1,95 mill. i 

2020. 

Ved etableringen (stiftelsen) skyter de 13 eierne (deltakere) inn kr. 100.000,- per deltaker i selskapet. 

Cirka størrelse på anskaffelseskostnaden vil være klar rett etter 7. oktober 2020.  
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Faglig forbedringer ved nytt system 

For det første må systemet skiftes, det er gått ut på alder og funksjonalitet. 

Nytt system vil gi: 

• Høyere kapasitet (mhp. antall samtidige hendelser) og fleksibilitet. 

• En arbeidsflate for operatørene (I dag: flere skjermer). 

• Sentralisert serverløsning. 

• Tilrettelagt for digital informasjonsutveksling med andre aktører. 

• Kunne ta imot nødmeldinger på andre plattformer enn telefon. 

• Åpent grensesnitt for oppdragsinformasjon til kjøretøy. 

 

 IØBRs utfordringer 

Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy til Øst 110 IKS vil kunne medføre investerings- og 

økte driftskostnader. Foreløpig er ikke disse kjent, og i det er viktig å ha god kommunikasjon med 

IØBRs eierkommuner slik at IØBR ikke må finansiere investeringen og eventuelt økte driftskostnader. 

IØBR og Øst 110 IKS er to juridiske enheter og har ikke felles budsjett eller regnskap. 

 

Styrets innstilling til Representantskapet 

Representantskapet ber styret om å informere eierkommunene om anskaffelsen av nytt 

oppdragshåndteringsverktøy til Øst 110 IKS slik at finansieringen av anskaffelsen og mulig økte 

driftskostnader ikke belastes Indre Østfold brann og redning IKS. 

For øvrig tar Representantskapet saken til orientering. 


