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1. Selskapets navn  
Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov 
om interkommunale selskaper.  
 

2. Deltakere  
Selskapet har følgende deltakere:  
Mosseregionen interkommunale brann og redning – MOVAR IKS 
Indre Østfold brann- og redning IKS 
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS 
Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS 
Follo Brannvesen IKS 
Aremark kommune  
Halden kommune  
Sarpsborg kommune 
Fredrikstad kommune 
Hvaler kommune 
Rakkestad kommune 
 
110-sentralen har sammenfallende grenser med politidistrikt Øst.  
 
Kommunene i regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og å bære sin andel av 
kostnadene ved etablering og drift av sentralen. (jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 16)   
  

3. Selskapets rettslige status 
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret. 
 

4. Hovedkontor 
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ski. 
 

5. Formål 
Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 
Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner 
og andre ulykker innenfor en fastsatt region.  
 
Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og 
registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, 
samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. 
 
Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter 
mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, 
stab og relevant ledelse. 
 
Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som 
bidrar til å nå hovedmålet. 
 
Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne. 
 
En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot 
kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige 
deltakerne.  



6. Strategi 
Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig art. Dette er grunnlaget for deltakernes eierskap. 
Deltakerne utøver sin forpliktelse om tilknytning til en nødalarmeringssentral gjennom selskapet. 
 

7. Delegering 
Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 
vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til 
representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. 
 

8. Kommunenes forpliktelser 
Kommunene har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den ansvarsfordelingen 
som er beskrevet i pkt. 9. Tilskuddet innbetales forskuddsvis hvert kvartal basert på vedtatt 
årsbudsjett.   
 

9. Deltakernes deltakerandel og ansvar 
Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert 
ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr. 
 
Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde 
er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år). 
 
Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk. 
 
Endringer i eierandel vedtas som en endring av selskapsavtalen, jfr. pkt. 19.   
 

10. Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra 
hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter til 
representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.  
 
I saker det er votering, vektes stemmene ut fra deltakerandelen i selskapet. Endringer i 
selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall.  
 
Bestemmelser om vedtektsendring er i pkt. 19.   
 

11. Representantskapets møter 
Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen 30. 
november.  
 
Representantskapsmøter skal være åpne hvis representantskapet ikke beslutter noe annet.  
 
Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med saksliste skal skje skriftlig og med 
minst 6 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier. Representantskapets 
møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.  
 
Representantskapet skal behandle selskapets sekundærtjenester. For øvrig gjelder bestemmelsene i 
lov om interkommunale selskaper, § 7 om representantskapets myndighet, § 8 om innkalling til møte 
og § 9 om saksbehandling. 
 



12. Budsjettbehandling 
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår 
basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet.  
 
Budsjettet er ikke endelig før eierkommunenes budsjett er behandlet etter kommunelov er 
hjemmelen i § 14-3, femte ledd for så vidt angår tilskuddet (jfr. lov om interkommunale selskap § 18). 
 

13. Styret 
Styret skal ha 5 medlemmer. Fire velges av deltakerne med tre numeriske varamedlemmer. Ett 
styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Representantskapet velger styret, 
styrets leder og nestleder for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges to av medlemmene for ett 
år. 
 
Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse. Styret skal ha brannfaglig kompetanse. 
 

14. Valgkomité 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Representantskap velger valgkomiteen, 
samt leder og nestleder. Valgkomiteens funksjonstid er fire år. Ved første gangs valg velges to av 
medlemmene for to år. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.   
 
Valgkomiteens oppgave er å vurdere styrets kompetansebehov og å foreslå kandidater til et 
kompetansesammensatt styre. Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder.  
 
Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i tråd med instruks for valgkomitéen.  
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Forslaget skal inngå i 
saksdokumentene til representantskapet.  
   

15. Regnskap 
Selskapet skal føre regnskap i samsvar med kommunale regnskapsprinsipp. 
 

16. Låneopptak og garantistillelse 
Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten innenfor en ramme for de 
samlede låneforpliktelser på 10 millioner kroner. 
 
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 
 

17. Avgifter, gebyrer og salg av tjenester 
Priser for avgifter, gebyrer og salg av tjenester fastsettes av styret. 
 

18. Tariffområde 
Selskapet skal være medlem av KS-Bedrift, og være medlem av og ha pensjonsordning gjennom KLP. 
 

19. Endringer i selskapsavtalen 
Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved minst 2/3 flertall hvor annet ikke er fastsatt i 
lov eller selskapsavtale. For øvrig vises til IKS-loven.  
 



20. Uttreden og oppløsning1 
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet og kreve seg 
utløst av dette. 
 
Selskapet kan ikke oppløses endelig før deltakerne har vedtatt og iverksatt en annen ordning for 
nødalarmeringssentral. 
 

21. Tvister 
Eventuelle tvister om forståelsen av denne selskapsavtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger 
mellom deltakerne.  
 
Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett.  
Med mindre partene blir enige om annet, behandles tvisten da etter reglene i lov om voldgift.  

Utgiftene til voldgiftsretten bæres av partene med like stor andel hver.  
 
Uenighet om uttreden fra selskapet kan bringes inn for departementet, jfr. lov om interkommunale 
selskap § 30, syvende ledd.  
 
Ski er voldgiftssted. 
 

22. Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om interkommunale selskap. 

 
23. Etablering og ikrafttreden 

Selskapsavtalen trer i kraft når denne er vedtatt av samtlige deltakere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kommunene er pliktig til å delta i 110-sentralen. Uttreden kan gjelde et deltakende IKS som omdannes eller 
oppløses, og at disse kommunene blir deltakere på annen måte. Eller at kommunene oppløses for å danne en 
ny kommune.  



Innbyggerandel pr. 01.01.20 iht. SSB

Antall 
kommuner Kommune Innbyggere Andel

 Totalbudsjett  2021 
(tilskudd) 

1 Halden 31 373 4,22 2 039 245kr                  
2 Sarpsborg 56 732 7,63 3 687 580kr                  
3 Fredrikstad 82 385 11,08 5 355 025kr                  
4 Hvaler 4 668 0,63 303 420kr                     
5 Aremark 1 325 0,18 86 125kr                        
6 Rakkestad 8 255 1,11 536 575kr                     

Indre
7 Indre Østfold 44 792 6,02 2 911 480kr                  
8 Marker 3 595 0,48 233 675kr                     
9 Skiptvet 3 805 0,51 247 325kr                     

Sum brannvesen 52 192 7,02 3 392 480kr                  
MIB

10 Moss 49 273 6,66 3 202 745kr                  
11 Råde 7 508 1,01 488 020kr                     
12 Våler 5 736 0,77 372 840kr                     
13 Vestby 18 042 2,43 1 172 730kr                  

Sum brannvesen 80 559 10,87 5 236 335kr                  
Follo

14 Nordre Follo 59 288 7,97 3 853 720kr                  
15 Ås 20 439 2,75 1 328 535kr                  
16 Frogn 15 877 2,14 1 032 005kr                  
17 Nesodden 19 616 2,64 1 275 040kr                  
18 Enebakk 11 110 1,49 722 150kr                     

Sum brannvesen 126 330 16,99 8 211 450kr                  
NRBR

19 Aurskog-Høland 17 390 2,34 1 130 350kr                  
20 Rælingen 18 530 2,49 1 204 450kr                  
21 Lørenskog 41 460 5,58 2 694 900kr                  
22 Lillestrøm 85 983 11,57 5 588 895kr                  
23 Nittedal 24 249 3,26 1 576 185kr                  

Sum brannvesen 187 612 25,23 12 194 780kr                
ØRB

24 Gjerdrum 6 890 0,93 447 850kr                     
25 Ullensaker 39 625 5,33 2 575 625kr                  
26 Nes 23 092 3,11 1 500 980kr                  
27 Eidsvoll 25 436 3,42 1 653 340kr                  
28 Nannestad 14 139 1,90 919 035kr                     
29 Hurdal 2 854 0,38 185 510kr                     

Sum brannvesen 112 036 15,07 7 282 340kr                  

Totalt 743 467 100 48 325 355kr                

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde
https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/

Kilde: SSB, per.  01.01.20

Vedlegg 1 til selskapsavtalen - oversikt over deltakerne, innbyggertall, eierandel, 
representanter og stemmevekting i selskapet. 
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