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Bakgrunn
Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen), 
Innst. 306 S (2014–2015) 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritts-partiet og Kristelig 
Folkeparti, legger vekt på at det er et mål å samlokalisere nødmeldingssentralene for brann og 
politi i samme bygg, og slik at de dekker de samme geografiske områdene. F l e r t a l l e t 
understreker at det må settes av tid til en god prosess før endelig beslutning om tidspunkt for 
samlokalisering tas. F l e r t a l l e t påpeker at det er viktig å forankre og skape lokalt 
medeierskap til sluttresultatet. 

De nye sentralene skal klargjøres slik at helsetjenestens AMKsentraler

også kan plasseres samme sted.



Historikk – Nettvevde sentralar !
November 2015 – Prosjektsøknad

Juli 2016 – Prosjektplan - Bergen Brannvesen og ALSF

November 2016 – DSB gjev betinga av klarsignal 

August 2018 – Dagens teknologi støttar ikkje to lokasjonar

Janauar 2019 – Avklaring med DSB, søknad innan 1. mars



Søknaden !
• Nytt naud-melding- og oppdragsstyringssystem
• Virtuell 110-sentral i Bergen/Florø
• Framtidig situasjonsdeling 11X - regionalt og i felt



Nytt naudmelding- og 
oppdragsstyringssystem 110 sentralane

◦Etablering makkerløysing og databasedeling i neste 
generasjon ressursstyring. Innførast i 2020 for landets 
sentralar



Virtuell 110-sentral i Bergen/Florø
Nettvevd samlokalisering er fleire sentralar på fleire 
lokasjonar som utgjer ein organisasjon med felles kultur og 
felles oppgavhandtering.
Teknologi kan nyttast for å få til eit tett og dynamisk 
samarbeid mellom sentralane. Ei slik organisering kan auke 
sentralane sin kapasitet og beredskap, herunder
organisering, prinsipp for oppgåveløysing og samhandling. 



Framtidig situasjonsdeling 11X - regionalt og i felt
AMK skiftar sine sine verktøy og oppgraderer rutinar. DSB gjer no arbeid for betre 
samspel mellom 11X-tenestene nasjonalt;

◦ Undersøke korleis oppnå betre samvirket og etablere eit felles situasjonsbilde 
med elektronisk informasjonsdeling mellom 11x sentralar, og med ressursar i 
felt, m.a. bruk av videoteknolgi

◦ Undersøke om elektronisk samanbinding vil vere kostnadssparande 
samanlikna med ei fysisk samlokalisering, og eller flytting av utstyr/personale 

◦ Undersøke korleis integriteten til kvar av sentralane må bli ivareteke.



Regionalt samarbeid om utvikling nettvevde 
sentralar – Etablere utprøvingsarena !
Styringsgruppe for ny 110 region ynskjer søknad (Bergen Brannvesen/ALSF)

Eit samarbeid om situasjonsdeling er interessant for politiet, men dei kan ikkje medverke her 
utan at det vert prioritert av overordna mynde.

Forankring i Helse Førde, ta drøfting internt i Helse Vest

Drøfta prosjektsøknad med DSB/Brann

Søke forankring i fellesnemda for Vestland fylkeskommune
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