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Kommuner, brannsjefer og ledere av 110-sentralene

Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høring og varsel om vedtak vedrørende
nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten den 05.10.15.
Kort historikk
DSB viser til Stortingsvedtak den 10.06.2015, og tilhørende dokumentasjon Innst. 306 S (2014-2015) og
Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen), hvor det ble bestemt at det skal gjennomføres en
politireform. I nærpolitireformen presiseres det at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal
tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan
dekke mer enn ett politidistrikt.1
Stortinget har et mål om at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste (110-sentralene)
samlokaliseres med politiets operasjonssentraler (112-sentralene).2 Den 16.12.15 la Politidirektoratet
(POD) frem endelig beslutning om administrasjonssteder i de nye politidistriktene.3 DSB presiserte i
brevet av 05.10.15 at når Stortinget har et mål om å samlokalisere politiets operasjonssentral med 110sentralene i samme bygg, vil PODs avgjørelse om hvor operasjonssentralen skal lokaliseres også få
betydning for den samlokaliserte sentralen. DSB anmodet derfor kommuner som har innspill til
samlokaliseringen om å benytte PODs høring.
Behandling av høringssvar
DSB mottok rundt 50 høringssvar om nye 110-regioner. I tillegg mottok POD nær 250 høringssvar om
administrasjonsstedene i de nye politidistriktene, hvorav rundt 30 av disse hadde innspill til
samlokaliseringen av 110-/112-sentralene. Høringsinnspillene er systematisk gjennomgått og vurdert. I
høringssvarene fremkommer det synspunkter på blant annet lokalisering, prosess, beredskapsgrenser,
virtuelle løsninger, tilleggstjenester, konsekvenser, eierskaps- og driftsform, kompetanse, dimensjonering
og kostnader. DSB tar med synspunktene som er reist i høringssvarene i det videre arbeidet med
samlokaliseringen.
Rettslig grunnlag
Ansvaret for 110-tjenesten er ikke endret som følge av beslutningen om samlokalisering med politiet.
DSBs myndighet og kommunenes plikter i relasjon til 110-regionene følger fortsatt av lov 14. juni 2002
nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(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
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seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering
k
og drift av sentralen.
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at denutil enhver tid fyller behovet
for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper ogm
kommunikasjon med
e med øvrige
innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal samordnes
nødalarmeringssentraler for helse og politi."
n
t
Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1) legger ansvaret for etablering og drift av 110-sentralene til en
"kommune". Bestemmelsen ivaretar prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet
ved at kommunestyret
d
kan ta stilling til hvordan oppgaven skal løses i den enkelte kommune.4 I tråd
med
prinsippet om
a
kommunal organisasjonsfrihet bestemmer kommunene selv hvordan 110-tjenesten skal organiseres,
t
herunder hvilken modell for interkommunalt samarbeid som er mest hensiktsmessig for drift av 110o
tjenesten i regionen.5
I dialogmøtene som DSB har hatt med de nye 110-regionene6 er det fremkommet enkelte lokale ønsker.
Eksempelvis skal det i fire av de nye 110-regionene etableres samlokaliserte sentraler i kommuner som
ikke har 110-sentral per i dag. Fra noen av disse regionene er det reist et ønske om å videreføre dagens
organisasjonsform for 110-sentralen i ny kommune. DSB er opptatt av at 110-sentralene samlokaliseres
med politiets operasjonssentraler i tråd med de nasjonale føringene som ble gitt under behandlingen av
nærpolitireformen.7 Hvordan kommunene velger å løse oppgaven innenfor rammene av de nasjonale
føringene og gjeldende regelverk, er opp til kommunene å bestemme.
Utfordringer
Etablering av nye 110-regioner medføre noen utfordringer. Antall politidistrikt ble redusert fra 27 til 12
fra 01.01.16, og med dette vedtaket reduseres antall 110-regioner fra 18 til 128. Dette innebærer at det
per i dag er to 110-sentraler i flere av de nye 110-regionene/politidistriktene i en overgangsperiode. DSB
forutsetter at 110-sentralene håndterer dette på en forsvarlig måte. Dersom det i enkelte regioner er et
ønske om å slå sammen 110-sentralene i forkant av samlokaliseringen vil DSB imøtese dette. Da
tidsplanen for gjennomføring av samlokalisering med politiet er beheftet med enkelte usikkerheter kan
det være hensiktsmessig, i forhold til samvirke med politiet og en harmonisering av beredskapsgrensene,
å slå sammen sentralene før en samlokalisering. En slik sammenslåing i forkant av samlokaliseringen vil
kunne tvinge seg frem i situasjoner hvor rekrutteringen til sentralen svikter som følge av den forestående
avviklingen, og det er utfordrende å opprettholde en forsvarlig drift.
En annen utfordring er at det i fire av de nye 110-regionene skal etableres samlokaliserte sentraler i
kommuner som ikke har 110-sentral per i dag. I disse kommunene kan situasjonen bli at et 110-fagmiljø
må bygges opp på nytt. I arbeidet med å etablere nye samlokaliserte sentraler oppfordrer DSB til dialog,
samarbeid og en bred involvering av alle parter i de nye regionene. DSB oppfordrer partene til å ta i bruk
kompetansen og erfaringen som allerede ligger i regionene. Med en god dialog, et konstruktivt
samarbeid og ved å utnytte erfaringen og kompetansen i regionen på en hensiktsmessig måte, vil
forholdene ligge til rette for å utvikle en best mulig nødmeldingstjeneste for nødstilte og brann- og
redningsvesenene.
4

Kommunal- og regionaldepartementets veileder "Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner" fra 2014, s.
23.
5
Kommunal- og regionaldepartementets veileder "Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner" fra 2014, s.
44.
6
DSB har p.t. avhold dialogmøter i 2016 med følgende nye 110-regioner: Trøndelag, Vest, Agder, Sør-Øst, Oslo,
Øst og Innlandet.
7
Nasjonale føringer er her blant annet: Innst. 306 S (2014-2015), Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen),
DSBs brev om dimensjonering av samlokaliserte 110-sentraler av 07.10.15.
8
DSB har ikke besluttet 110-strukturen for Finnmark på nåværende tidspunkt.
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Samlokaliseringsprosessen
k
DSB samarbeider tett med POD og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)
om planlegging og
u koordinere prosessene på
gjennomføring av samlokaliseringsprosessene. Overfor 110-sentralene vil DSB
mherunder bidra i
tvers av etatene. Kommunene og 110-sentralene skal involveres i prosessen,
e enkelte flytte- og
behovskartleggingen og andre aktiviteter som skal gjennomføres innenfor de
samlokaliseringsprosessene. I behovskartleggingen skal blant annet sentralenes
n behov og tilgjengelige
lokaler i politibygg identifiseres. DSB vil komme nærmere tilbake med mert detaljert informasjon om
gjennomføring av de ulike samlokaliseringsprosessene når det foreligger.

d

Fremdrift
a
Tidsplanen for samlokalisering med politiet er beheftet med flere usikkerheter. Prosessene må
t
igangsettes for å skaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å kunne etablere en endelig plan. Det er en
o
målsetning om at gjennomføring av samlokaliseringsprosessene i størst mulig grad vil være koordinert
med etablering av politiets nye operasjonssentraler.
Økonomi
Gjennomføring av samlokaliseringsprosessene fremover vil være avhengig av finansiering over
statsbudsjettet. Det er lagt opp til at staten skal dekke flyttekostnader og andre nødvendige
etableringskostnader knyttet til sentralens lovpålagte virksomhet i forbindelse med samlokaliseringen
med politiet. Kommunene må for den samlokaliserte sentralen, som i dag, bære sin andel av kostnadene
ved drift av sentralen slik det fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1).
Kort om prosessen
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16 (1) sier følgende
om forhåndsvarsel: "Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal
varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist." Kommunene og
andre parter i saken ble forhåndsvarslet om nye 110-regioner i DSBs brev av 05.10.15, og fikk anledning
til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. I det samme brevet informerte DSB om prosessen rundt
samlokaliseringen av nødmeldingssentralene, og at PODs avgjørelse om lokaliseringen av
operasjonssentralen ville få betydning for den samlokaliserte sentralen. DSB anmodet derfor kommuner
som hadde innspill til samlokaliseringen om å benytte PODs høring. DSB fikk gjennom politi.no tilgang
til samtlige høringssvar, og har gjennomgått dem som hadde relevans for saken. Etter DSBs syn har
partene i saken fått anledning til å uttale seg før vedtak treffes, og kravet om forhåndsvarsling anses som
ivaretatt. Et nytt forhåndsvarsel for hvilke kommuner som pålegges ansvaret for 110-sentralene i de nye
110-regionene anses derfor som åpenbart unødvendig etter forvaltningsloven § 16 (3) bokstav c).
Vedtak om nye 110-regioner og ansvarsforhold knyttet til etablering og drift av samlokaliserte
110-sentraler
Finnmark 110-region:
DSB utreder 110-strukturen i Troms og Finnmark politidistrikter. Det er foreløpig ikke bestemt om
Troms og Finnmark politidistrikter skal bli én felles 110-region eller to separate regioner slik det er i
dag. DSB vil komme tilbake til kommunene i Finnmark når saken er ferdigbehandlet.
Troms 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord,
Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland,
Storfjord, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Tromsø.
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DSB pålegger Tromsø kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som
k
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. u
m
e
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen)
skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Tromsø kommune.
n
t
DSB utreder 110-strukturen i Troms og Finnmark politidistrikter. Det er foreløpig ikke bestemt om
Troms og Finnmark politidistrikter skal bli én felles 110-region eller to separate
regioner slik det er i
d
dag. Det tas derfor forbehold om at det kan bli endringer i Troms 110-region.
DSB
kommer tilbake til
a
kommunene i Troms når saken er ferdigbehandlet.

t
o

Nordland 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy, Bø (Nordland), Dønna, Evenes,
Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy,
Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna,
Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vefsn, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes.
DSB pålegger Bodø kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Bodø kommune.
Trøndelag 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Agdenes, Bindal, Bjugn, Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Høylandet, Inderøy, Klæbu, Leka, Leksvik, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Os (Hedmark),
Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer,
Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Vikna, Ørland og Åfjord.
DSB pålegger Trondheim kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Trondheim kommune.
Os kommune i Hedmark fylke tilhører Innlandet politidistrikt men skal omfattes av Trøndelag 110region. Avviket er begrunnet i at det er et etablert samarbeid om brann- og redningsvesen som inkluderer
slokkeberedskap, og at ett brann- og redningsvesen kun skal forholde seg til en 110-sentral.
Møre og Romsdal 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Giske, Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid, Herøy
(Møre og Romsdal), Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sande (Møre og
Romsdal), Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll,
Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.
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DSB pålegger Ålesund kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen.
De kommuner som
u
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. m
e
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen)
skal 110-sentralen
n
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Ålesund kommune.
t
Vest 110-region:
d
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter
a DSB en felles 110-region
for kommunene Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Balestrand, Bergen, Bremanger, Eid,
t
Eidfjord, Fedje, Fjaler, Fjell, Flora, Fusa, Førde, Gaular, Gloppen, Granvin, Gulen, Hornindal, Hyllestad,
o
Høyanger, Jondal, Jølster, Kvam, Kvinnherad, Leikanger, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Meland,
Modalen, Naustdal, Odda, Os (Hordaland), Osterøy, Radøy, Samnanger, Selje, Sogndal, Solund, Stryn,
Sund, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss, Vågsøy, Øygarden og Årdal.
DSB pålegger Bergen kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Bergen kommune.
Sør-Vest 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Bjerkreim, Bokn, Bømlo, Eigersund, Etne, Finnøy, Fitjar, Forsand, Gjesdal, Haugesund,
Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda, Sirdal,
Sokndal, Sola, Stavanger, Stord, Strand, Suldal, Sveio, Time, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
DSB pålegger Stavanger kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Stavanger kommune.
Agder 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Arendal, Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes,
Lyngdal, Mandal, Marnardal, Risør, Songdalen, Søgne, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli
og Åseral.
DSB pålegger Kristiansand kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Kristiansand kommune.
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Sør-Øst 110-region:
u DSB en felles 110-region
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter
m
for kommunene Andebu, Bamble, Bø (Telemark), Drammen, Drangedal, Flesberg,
Flå, Fyresdal, Gol,
e Kongsberg, Kragerø,
Hemsedal, Hjartdal, Hof, Hol, Hole, Holmestrand, Horten, Hurum, Jevnaker,
Krødsherad, Kviteseid, Lardal, Larvik, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes (Buskerud),
Nissedal, Nome,
n
Nore og Uvdal, Notodden, Nøtterøy, Porsgrunn, Re, Ringerike, Rollag, Røyken,
Sande (Vestfold),
t
Sandefjord, Sauherad, Seljord, Sigdal, Siljan, Skien, Stokke, Svelvik, Tinn, Tjøme, Tokke, Tønsberg,
Vinje, Øvre Eiker og Ål.
d

a

DSB pålegger Tønsberg kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner
t
som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i
o
avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Tønsberg kommune.
Oslo 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Asker, Bærum og Oslo.
DSB pålegger Oslo kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Oslo kommune.
Innlandet 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Gran,
Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, NordOdal, Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, SørAurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler
(Hedmark), Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot og Åsnes.
DSB pålegger Hamar kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. 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.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Hamar kommune.
Øst 110-region:
Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region
for kommunene Aremark, Askim, Aurskog-Høland, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Fredrikstad,
Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Hvaler, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes
(Akershus), Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rakkestad, Rygge, Rælingen, Rømskog, Råde, Sarpsborg,
Skedsmo, Ski, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler (Østfold) og Ås.
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1.1.1
D
1.1.2
Vår
o
referanse
DSB pålegger Ski kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som
k
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. u
m
e
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen)
skal 110-sentralen
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Ski kommune.
n
t
Klage
Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til brannog
d
eksplosjonsvernloven § 41. Klagen må fremsettes for DSB innen tre uker fra
det
tidspunkt
underretning
a
om vedtaket er kommet frem til vedkommende part jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32 (1) bokstav a). Det
t
vises for øvrig til forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring.

o
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