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Overføring av eierskap i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens
Brannvesen IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
 Lier kommune overfører sin eierandel i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens
Brannvesen IKS.

Rådmannens saksutredning:
Bakgrunn:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtok i 2016 nye regioner for 110nødalarmsentraler i Norge. I henhold til Stortingets føringer skal ny 110-nødalarmsentral
samlokaliseres med politiets 112-operasjonssentral for den samme regionen og som
Politidirektoratet (POD) har vedtatt skal ligge i Tønsberg. 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, jfr. Brannloven § 16.
Sør-Øst 110 er vedtatt etablert som ny alarmsentral for Buskerud, Vestfold og Telemark. SørØst 110 er vedtatt etablert som IKS og vil være en videreføring av Vestviken 110 IKS, men
med nytt navn og med Telemarks-kommuner som nye deltakere. Sør-Øst 110 IKS vil ha over
50 eiere. Formannskapet har tidligere behandlet sak om dette i møte 7. desember 2017 (PS
93/2017) og 22. februar d.å. (PS 10/2018).
Utredning:
Vestviken 110 IKS er i dag brannvesenets alarmsentral for kommunene i Buskerud og
Vestfold. Tjenesten er organisert som et interkommunalt selskap (IKS), hvor Lier kommune
er en av 27 eiere. Èn av eierne er Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS som ivaretar
eierskapet i Vestviken 110 IKS for fem Vestfold-kommuner.

Hensikten med denne saken er å legge til rette for at Drammensregionens Brannvesen IKS
(DRBV) ivaretar eierskapet til eierkommunene i DRBV i Vestviken 110 IKS. Dette på samme
måte som Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS ivaretar eierskapet for flere
Vestfoldkommuner. DRBV har i dag åtte eiere (kommunene Drammen, Krødsherad, Lier,
Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sigdal, og Øvre Eiker).
Saksutredning
Vestviken 110 IKS utfører oppgaver som i stor grad er lovregulert og av beredskapsmessig
karakter. Dette utføres i tett kontakt med stedlig brannvesen, bl.a. DRBV. Vestviken 110 IKS
har i henhold til selskapsavtalen til formål «…å dekke kommunenes behov, plikter og
oppgaver i forbindelse med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" §
4-5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3. Dette omfatter bl.a. lovpålagte nødalarmtjenester (110),
automatiske brannalarmer tilknyttet 110 sentral iht. lovverk, utalarmering og kommunisere
med stedlig brannvesen og avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester.
Vestviken 110 IKS er et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskap. Et
interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt som er utskilt fra den enkelte
deltakerkommune. Representantskapet er øverste organ. I Vestviken 110 IKS er
representantskapet sammensatt med èn representant fra hver deltaker, jfr. selskapsavtalen.
Representantene har stemmerett i forhold til sin eierandel. Deltakerkommunene utøver
eierstyring gjennom sin representant i representantskapet.
I henhold til lovens §1 kan interkommunale selskap være eiere i et annet interkommunalt
selskap (IKS). Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS ivaretar eierskapet i Vestviken 110
IKS for fem Vestfold-kommuner (Holmestrand, Horten, Re, Færder og Tønsberg) og er med
dette den største av de 27 eierne i Vestviken 110 IKS (23,1% eierandel). Lier kommunes
eierandel utgjør 4,7%.
Når nye Sør-Øst 110 IKS etableres vil antall eiere i selskapet bli over 50. Dette vil gi
betydelige styringsutfordringer hva gjelder bl.a. samordning av eierinteresser, gjennomføring
av hensiktsmessige beslutningsprosesser og tilrettelegging for koordinerte vedtak i
kommunestyrene. Som en konsekvens av det store antallet eiere i nye Sør-Øst 110 IKS tok
Drammen kommune initiativ overfor de øvrige eierkommunene i DRBV om å vurdere å
overføre kommunenes eierskap i 110-sentralen til DRBV. Det betyr å legge til rette for at
Drammensregionens brannvesen IKS - på samme måte som Vestfold Interkommunale
Brannvesen IKS - blir deltaker i Vestviken 110 IKS. Altså at DRBV vil ivareta
eierkommunenes interesser i den nye alarmsentralen for brannvesenet. Drammen kommunes
eierrepresentant tok dette opp i representantskapsmøte i DRBV 26. april 2018 og fikk
tilslutning fra de øvrige syv eierkommunene om at det fremmes en sak i alle kommunestyrene
som utreder en slik løsning.
En løsning hvor DRBV ivaretar eierkommunenes eierinteresser i Vestviken 110 IKS
innebærer at det er representantskapet i DRBV som tar stilling til hvem som skal være
deltaker i representantskapet i Vestviken 110 IKS. Representantskapet i Vestfold
Interkommunale Brannvesen IKS gjennomfører særskilt valg til representantskapet i
Vestviken 110 IKS. En annen mulig løsning er at det besluttes at leder av representantskapet i
DRBV også skal være selskapets deltaker i representantskapet i Vestviken 110 IKS.
I likhet med alle eierkommunene i DRBV anbefales det at Lier kommune overfører sin
eierandel i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens Brannvesen IKS.

Lier kommune yter i 2018 et driftstilskudd til Vestviken 110 IKS på kroner 175 674. Det å
overføre eierskapet til DRBV skal ikke medføre realendringer i de økonomiske forpliktelsene
kommunen har i forhold til drift av felles 110-sentral. Forskjellen vil være at en løsning hvor
DRBV ivaretar eierskapet vil være at kommunens tilskudd til 110-sentralen kanaliseres
gjennom DRBV i stedet for direkte til 110-sentralen.
Vestviken 110 IKS utfører oppgaver som i stor grad er lovregulert, av beredskapsmessig
karakter og som dermed i liten grad er gjenstand for politikk- og strategiutvikling i
kommunene. Videre er 110-sentralen brannvesenets alarmsentral, så samarbeidet mellom
brannvesenet og alarmsentralen er naturlig nok preget av løpende kontakt og samhandling. På
dette grunnlaget anbefaler rådmannen at Lier kommune overfører sitt eierskap i Vestviken
110 IKS til DRBV. Dette vil også gi grunnlag for større grad av samordning mellom eierne i
den nye nødsentralen og være med på å gi økt beslutningskraft i representantskapet.

