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3.2.9 Midt-Norge 110-sentral IKS 
INFORMASJON OM SELSKAPET 
Selskapsform:                    Interkommunalt selskap 
Organisasjonsnummer:   916 484 496 
Stiftelsesdato:                  31.03.2016 
Kontaktperson:                Arvid Vollum 
Nettadresse:   www.110trondheim.no  
EIERE OG EIENDELER 
Eiere: Andel: Eiere: Andel: 
Trondheim kommune 60,92 % Frøya kommune 1,53 % 
Orkland kommune 5, 47 % Hitra kommune 1,50 % 
Melhus kommune 4,99 % Åfjord kommune 1,29 % 
Malvik kommune 4,23 % Selbu kommune 1,23 % 
Ørland kommune 3,08 % Rennebu kommune 0,75 % 
Indre Fosen kommune 3,01 % Rindal kommune 0,61 % 
Skaun kommune 2,48 % Holtålen kommune 0,61 % 
Oppdal kommune 2,10 % Os kommune 0,58 % 
Midtre Gauldal kommune 1,88 % Tydal kommune 0,24 % 
Heim kommune 1,81 %   
Røros kommune 1,69 %   
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT 

 Aksjonæravtale  Vedtekter  Etiske retningslinjer 
X Selskapsavtale  Styreinstruks  Varslingsregler/rutiner 

 Samarbeidsavtale X Strategi/planer  Klima-/miljøplaner 
VISJON 
 
VEDTEKTSFESTET MÅL 
Dekke 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 innen 
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. 
Dimensjonering av 110-sentralen tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse 
for deltakernes region.   
ROLLE OG STYREINFORMASJON 
Representantskapet velger selskapets styre og styreleder og velger valgkomité på tre medlemmer 
blant representantskapets medlemmer. Styret velges for fire år og har sju medlemmer, inkl. et 
styremedlem valgt av og blant de fast ansatte. 
NØKKELTALL 
Regnskap (i hele 1000) 2017 2018 2019 
Driftsinntekter 37 594 39 032 35 077 
Driftsresultat 3 218 3 532 - 3 641 
Resultat før skatt 3 649 4 113 - 2 815 
Sum eiendeler 73 270 78 351 85 605 
Egenkapitalprosent 0,6 % 6,4 % 3,6 % 
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN 
Budsjett og strategiplaner, årsregnskap og protokoller fra generalforsamling. 
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET 
Effektivisering av tjenesteproduksjonen. De økte kravene på dette området krever store enheter 
for å få god og effektiv tjenesteproduksjon av en samfunnskritisk tjeneste. 

http://www.110trondheim.no/
https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/%C2%A716
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KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI 
Selskapet er skilt ut fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, og 2017 var første hele 
regnskapsår. Ordinært resultat for 2019 er negativt. Dette skyldes at representantskapet vedtok at 
det skulle refunderes i overkant av fem millioner kroner tilbake til eierkommunene fra det frie 
fondet i 2019, da de mente fondet var uhensiktsmessig stort. Regnskapsresultatet er derfor et 
faktisk mindreforbruk på vel to millioner kroner i forhold til budsjett 2019.  
 
I årsrapporten for 2019 signaliseres det et mulig merforbruk i 2020 dersom smittesituasjonen i 
forbindelse med korona-pandemien gir behov for utstrakt bruk av overtid for å ivareta sikker drift. 
For øvrig forventes driftskostnadene å være stabile i årene framover. Det varsles behov for en 
betydelig investeringskostnad i 2021, fordi det nasjonalt skal anskaffes nytt 
oppdragshåndteringsverktøy for alle 110-sentralene.  
 
Selskapet leverer tjenester av god kvalitet. 
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes. 
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