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Midt-Norge 110-sentral IKS og alle tilknyttede
kommuner
Namdal 110-sentral og alle tilknyttede kommuner

Vedtak om ny 110-region for Trøndelag
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til eget brev av 12.11.2021, der det ble
varslet at DSB vil fatte vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal
110-sentral.
1. Samlokalisering med politiets operasjonssentral
I ovennevnte varselbrev av 12.11.2021 ble det vist til DSBs vedtak i brev av 15.03.2016 om nye 110regioner og samlokalisering med politiets operasjonssentraler - der Trondheim kommune ble pålagt å
etablere en 110-sentral for Trøndelag 110-region. Dette vedtaket er fortsatt gjeldende, og klagefristen på
dette vedtaket er utløpt. Samlokalisering skal slik det fremkommer av vedtaket datert 15.03.2016
gjennomføres så fort det er mulig å få til.
DSBs vedtak av 28.08.2019 omgjorde vedtaket av 15.03.2016 for kommunene Tjeldsund, Asker, Volda,
Heim og Rindal som følge av kommunesammenslåinger og endringer i politidistriktsgrensene. Vedtaket
inneholdt oppdaterte kommunenavn og geografiske justeringer.
2. Vedtak
Med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, jf. § 16,
fastsetter DSB en ny 110-region i Trøndelag der alle kommunene i regionen tilknytter seg
Midt-Norge 110-sentral IKS i Trondheim innen 01.10.2022.
Følgende kommuner vil måtte knytte seg til nødmeldesentralen for brann, og med grunnlag
i avtale bære sin andel av kostnadene til drift av sentralen: Bindal, Flatanger, Frosta,
Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger,
Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund,
Oppdal, Orkland, Os (Hedmark), Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros,
Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord.
3. Sakens bakgrunn
I ovennevnte varsel om vedtak datert 12.11.2021 viste DSB til etableringen av Værnesregionen brann og
redningstjeneste som består av kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Kommunene tilhører ulike 110sentraler og har søkt om overføring til Midt-Norge 110-sentral IKS.
DSB hadde også mottatt brev av 22.10.2021 fra Namsos kommune på vegne av de 16 kommuner
tilknyttet Namdal 110-sentral. Kommunene oppfordret DSB til å sikre en felles og samtidig
virksomhetsoverdragelse for samtlige kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral over til Midt-Norge 110
Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon
33 41 25 00

E-post
postmottak@dsb.no

Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Organisasjonsnummer
974 760 983

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling for forebygging og sikkerhet

2 av 4
Dokumentdato

Vår referanse

07.01.2022

2021/2600 NOSU

sentral. Det vil si at kommunene Stjørdal og Meråker ikke får skifte tilknytning før de andre
kommunene.
DSB har i behandlingen av saken hatt korrespondanse og dialog med en rekke kommuner og 110sentraler, samt mottatt vedtak av 24.09.2021 fra Innherred regionråd og uttalelse av 20.09.2021 fra
Namdal regionråd.
4. Høringssvar
Det har kommet inn to høringssvar til varselet om vedtak.
Statsforvalteren i Trøndelag stiller seg bak forslaget og argumentasjonen for vedtaket som etter deres
vurdering vil sikre en helhetlig brannberedskap i Trøndelag, jf. e-post av 03.01.2021.
Stjørdal kommune og Værnesregionen brann- og redningstjeneste har sendt brev av 14.12.2021. Disse er
positive til vedtaket, men ønsker at Værnesregionen brann- og redningstjeneste blir overført til MidtNorge 110 sentral så tidlig som mulig og senest 01.10.2022. Dette er begrunnet i alarmorganiseringen,
investeringer i utstyr, sikkerhet og kostnadseffektivitet.
Videre følger det at "Formannskapet har i møte den 9.12.2021 uttrykt i eget vedtak at de er positiv til en
løsning hvor teknisk overføring av Stjørdal kommune til Midt-Norge 110-sentral skjer så raskt som
mulig, men hvor kommunen senest fram til 01.10.2022 betaler til Namdal 110-sentral, for så å overføre
betalingsforpliktelsen til Midt-Norge 110-sentral. Vedtaket lyder videre at på grunn av de særlig faglige
utfordringer en delt tilknytning representerer, forventer Stjørdal prioritet i den tekniske overføringen til
Midt-Norge 110-sentral."
DSB kommenterer innspillet i punkt 6 nedenfor.
5. Rettslig grunnlag
DSB er sentral tilsynsmyndighet. Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd at:
Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for
gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist
for når pålegget skal være utført.
DSBs myndighet til å fastsette 110-regionene og kommunenes plikter for etablering, drift og betaling av
nødmeldetjenesten følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 16:
Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere
kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til
nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering
og drift av sentralen.
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og
kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal
samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi.
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6. Vår vurdering
DSB mener kommunene i Værnesregionen brann og redningstjeneste, som består av kommunene
Stjørdal, Selbu og Meråker, av hensyn til kommando og kontroll av beredskap må ha tilknytning til én
110-sentral.
Direktoratets praksis er at hver 110-sentral skal følge politidistriktsgrensene og at hver 110-sentral skal
omfatte ett eller flere politidistrikt. Dette er viktig for rask og effektiv samordning innen
redningstjenesten. Unntak fra prinsippet om å følge politidistriktsgrensene er beredskapssamarbeid innen
brann- og redningsvesenet. Unntaket begrunnes i hensynene til oversikt, kommando og kontroll av
beredskap, og som det følger av St.meld. nr. 12 (1995-96); hensynet til at de aktuelle beredskapsstyrker
skal kunne forholde seg til en og samme sentral veier tyngre enn hensynet om å følge
politidistriktsgrensene.
Når DSB setter fristen for en ny 110-region til 01.10.2022, er dette av hensyn til forsvarlig drift av
nødmeldetjenesten i Namsos. Vi gjengir fra direktoratets varsel om vedtak i brev av 12.11.2021:
DSB har mottatt en felles henvendelsen av 22.10.2021 fra 16 av kommunene tilknyttet Namdal
110-sentral med en anmodning om at det blir foretatt en samlet overføring av alle kommuner til
Midt-Norge 110-sentral IKS. Det blitt opplyst at overføring av kommunene Stjørdal og Meråker
fra Namdal 110-sentral til Midt-Norge 110-sentral IKS innen årsskiftet, vil medføre negative
konsekvenser for driften av 110-sentralen i Namsos i tiden fram til de resterende kommunene kan
overføres ny sentral. Det har også fremkommet opplysninger om at også andre kommuner ønsker
brannsamarbeid og en slik snarlig overføring. Dersom dette skjer vil det gi Namdal 110-sentral
ytterligere utfordringer og kunne føre til at sentralen ikke lenger har grunnlag for forsvarlig drift
og raskt og uønsket må legge ned virksomheten. Ved en slik situasjon vil Midt-Norge 110-sentral
IKS tvinges til å ta imot samtlige kommuner uten tilfredsstillende forberedelser. En slik situasjon
ønsker DSB å unngå av hensyn til den helhetlige beredskapen i regionen og for å sikre en god
prosess for de ansatte i Namdalen 110-sentral. Det er opplyst fra Namsos kommune at en
kontrollert og tilfredsstillende forberedt virksomhetsoverdragelse vil kunne gjennomføres innen
01.10.2022.
DSB kan ikke risikere at Namdal 110-sentral raskt og uønsket må legge ned virksomheten, og MidtNorge 110-sentral IKS må kunne gjøre tilfredsstillende forberedelser. Begge nødmeldesentralene må
mens de drifter etterleve brann- og eksplosjonsvernloven § 16 andre ledd om at
"nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for
mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med
innsatsstyrkene og den som melder ulykken".
Mottak av kommunene ved 110-sentralen i Trondheim er hensyntatt, og DSB har ikke mottatt innsigelser
på dette i høringen. Vi gjengir fra direktoratets varsel om vedtak i brev av 12.11.2021:
DSB har også fått informasjon om at representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS den
03.11.2021 fattet et vedtak der de anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110 sentralen i
samarbeid med Namsos kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles
sentral for Trøndelag i Trondheim. Det forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk
mulig, og senest innen 01.10.2022.
Kommunene i Værnesregionen brann- og redningstjeneste ønsker en overføring til Midt-Norge 110
sentral så tidlig som mulig og senest 01.10.2022. DSB mener også disse må prioriteres på grunn av
kommando og kontroll av beredskap, og at dette er hensyntatt i vedtakets frist. Kommunene/110-
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sentralene må vurdere hvordan overføringen skal gjennomføres slik at lovens § 16 andre ledd hele tiden
etterleves.
Direktoratet forutsetter at relevante parter blir inkludert i arbeidet slik at det blir en kontrollert og
forsvarlig endring av 110-tilknytningen for kommunene som per i dag er tilknyttet Namdal 110 sentral.
DSB oppfordrer til godt samarbeid.
7. Informasjon om klagerett
Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41
første ledd. Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage
sendes DSB. Det vises for øvrig til forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring.
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