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Innstilling til representantskapet          

Forvaltning av sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering 

I styresak 58/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023 er følgende beskrevet 
under kapittelet Varer og tjenester for operativ drift: 
 
I tillegg har selskapet identifisert et potensial vedrørende utførelse av bistands- og støtte-
oppdrag samt helseoppdrag som utløses av AMK (helse) og politiet. Dette tema er omfattende 
og komplisert og vil representere en helt ny praksis fra selskapet som må utredes nærmere før 
den starter opp. Det antas at det vil kunne ligge et inntjeningspotensial på 120 000 kr. 
 
Selskapet har startet prosess med å kartlegge omfang og art av bistand til nevnte aktører. Det 
er også registrert i uformelle samtaler med andre brann og redningsvesen at tilsvarende 
diskusjoner pågår flere steder. I den forbindelse utarbeider selskapet en enkel 
spørreundersøkelse på et utvalg av andre brannvesen som skal omfatte: 

- Iverksatte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Vurderte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Dilemmaer og utfordringer ved eventuelle innføring av ny praksis for refusjon av 
kostnader. 

Ut over nevnte eksterne aktører det ytes bistand til vil selskapet vurdere muligheter for å søke 
refusjon til kostnader til bistand fra andre aktører, herunder eksempelvis: 

- «Bærehjelp» til kommunal helsetjeneste. 

- Innsats utover lovpålagte oppgaver ved trafikkulykker, adressert forsikringsbransjen. 

- Akutte forurensninger rettet mot forurenser, med hjemmel i forurensningsloven. Det 
antas at det for mindre hendelser i dag ikke faktureres for innsatsen. 
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Forslag til vedtak 
 

1. Selskapet iverksetter fakturering for tjenester beskrevet i vedlegg med forslag til 
takster. 

2. Selskapet legger frem takster til vedtak i styremøte i juni 2020. 

3. Selskapet utarbeider informasjon som distribueres til relevante aktører. 

4. Selskapet initierer en prosess med mål om å etablere avtale med Nordland 
politidistrikt for bruk av dronekapasitet. 

5. Selskapet initierer en prosess gjennom 110-Nordland for å harmonisere disse 
forholdene med andre brannvesen i Nordland. 

 

 

_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS
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Vedlegg 1 - Forvaltning av sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering 

 
 
I styresak 58/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023 er følgende beskrevet 
under kapittelet Varer og tjenester for operativ drift: 
 
I tillegg har selskapet identifisert et potensial vedrørende utførelse av bistands- og støtte-
oppdrag samt helseoppdrag som utløses av AMK (helse) og politiet. Dette tema er omfattende 
og komplisert og vil representere en helt ny praksis fra selskapet som må utredes nærmere før 
den starter opp. Det antas at det vil kunne ligge et inntjeningspotensial på 120 000 kr. 
 
Selskapet har startet prosess med å kartlegge omfang og art av bistand til nevnte aktører. Det 
er også registrert i uformelle samtaler med andre brann og redningsvesen at tilsvarende 
diskusjoner pågår flere steder. I den forbindelse utarbeider selskapet en enkel 
spørreundersøkelse på et utvalg av andre brannvesen som skal omfatte: 

- Iverksatte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Vurderte tiltak for refusjon av kostnader til bistand. 

- Dilemmaer og utfordringer ved eventuelle innføring av ny praksis for refusjon av 
kostnader. 

Ut over nevnte eksterne aktører det ytes bistand til vil selskapet vurdere muligheter for å søke 
refusjon til kostnader til bistand fra andre aktører, herunder eksempelvis: 

- «Bærehjelp» til kommunal helsetjeneste. 

- Innsats utover lovpålagte oppgaver ved trafikkulykker, adressert forsikringsbransjen. 

- Akutte forurensninger rettet mot forurenser, med hjemmel i forurensningsloven. Det 
antas at det for mindre hendelser i dag ikke faktureres for innsatsen. 

- Andre hjelpe- og bistandsoppdrag 

Når det gjelder søk etter antatt omkomne (SEAO) er dette organisert gjennom politiet. Slike 
oppdrag er i dag godt organisert og faktureres ihht tilbud på forespørsel. 

Økningen i antall oppdrag som kan kategoriseres som bistand til andre aktører har nasjonalt 
økt omfang, også i Salten regionen. Selskapet antar at «forvaltningsskyvet» har en 
sammenheng både gjennom brann- og redningstjenestens tilstedeværelse i kommunene og at 
statlige aktører i større grad har sentralisert sine ressurser. 

Selskapet anser ikke at det er formålstjenlig å inngå forpliktende avtaler på ivaretakelse for 
alle typene bistandsoppdrag, da dette ikke er innen de lovpålagte oppgaver og at det ikke er 
ønskelig med en avtalemessig forpliktelse på leveranse av slik tjenester. Å iverksette 
fakturering av slike oppdrag vil ha som mål å få refundert kostnader og ikke minst en 
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«oppdragende» effekt gjennom endring i adferd i redusert bruk av kommunale tjenester til 
ikke lovpålagte oppgaver. 

Tilbakemelding fra andre brannvesen 

Forespørselen ble sendt ut til et fåtall representative brannvesen med tilsvarende organisering. 
Henvendelsen ble gjort like før situasjonen med Koronaviruset oppsto og tilbakemeldinger 
har derfor i liten grad kommet. De tilbakemeldinger selskapet har fått så langt skriftlig og 
verbalt er at dette er en problemstilling flere har oppmerksomhet rundt, men i liten grad 
iverksatt noen systematisk håndtering av. Felles for tilbakemeldingene er at KS-satser for 
personell og materiell brukes ved fakturering. 

Når det gjelder KS-satsene i dette tilfellet er det B-rundskriv nr. 2/2018 «Betaling for 
sluknings-hjelp og redningsaksjoner – branntjeneste». Rundskrivet er utarbeidet for å 
regulere en forutsigbar veiledning til satser for bistand fra en annens kommunes brannvesen. I 
denne saken er rundskrivet brukt for vurdering av prissetting av oppdrag, basert på bruk av 
personell, utstyr og minimum timeforbruk.  

Vurdering av områder selskapet utreder å fakturere 

Bistand ved boring av lås 

Salten Brann IKS har over lang tid levert en tjeneste med boring av låser der det er behov for 
adgang til en bolig/bygning. Dette kan være på anmodning fra politi eller helse. I noen tilfeller 
kan det også være anmodning fra privatpersoner, der dette er klarert fra politiet. Et annet 
forhold er at vi i enkelte tilfeller får melding fra forbipasserende om røykvarsler som piper og 
at huseier ikke er tilstede. For å sjekke ut om det er branntilløp borer vi låsen for å unngå å 
ødelegge døren. Erfaringen over tid viser at vi har noen sett med nye låser vi kan sette inn for 
å unngå at dør forblir ulåst og at uvedkommende kan ta seg inn. Utviklingen er også at flere 
har sikkerhetslåser i sine dører. Disse er svært tidkrevende å få opp og at vi må bruke 
spesialborer som er veldig kostbare. Erfaring viser at vi gjennomfører i snitt 1-2 slike oppdrag 
pr. måned. 

Det presiseres at hendelser som ikke kan kategoriseres som hasteoppdrag ikke skal tas og blir 
henvist videre til låsesmed. 

Delkonklusjon 

Interne beregninger på bruk av utstyr og medgått tid gir at vi anser 5.500, - eks. mva. som 
akseptabelt nivå pr. oppdrag. Selskapet bør iverksette fakturering til rekvirent/huseier så raskt 
som mulig. 

Trafikkuhell 

For vurderingen rundt trafikkuhell omfattes det ikke trafikkulykker der vi utøver lovpålagte 
oppgaver. Under kategorien trafikkuhell menes håndtering av: 

- Sikring av område 
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- Håndtering av utslipp 

- Opprydding på skadested 

Selskapet er av den oppfatning av at slike oppdrag ikke er en kjerneoppgave for brann- og 
redningstjenesten. For driften av veger er det kommunene, fylket eller staten som har ansvaret 
for at de er tilgjengelig for ordinær drift. Drift og vedlikehold utføres i egen regi eller det er 
satt ut til entreprenører. Dersom vegeier eller den som drifter den ikke kan utføre oppdrag 
med klargjøring av vei etter hendelse vil brann- og redningstjenesten kunne gjøre dette på 
forespørsel. Dette forutsetter gode interne rutiner på slik avklaring opp mot vegeier, etter at 
lovpålagte oppgaver er ferdigstilt, før jobben iverksettes. 

Delkonklusjon 

I slike tilfeller er det som regel en forsikringssak og det bør derfor søkes refusjon fra eiers 
forsikringsselskap eller vegeier/drifter. 

Akutt forurensning 

Med hjemmel i forurensningsloven kan selskapet fakturere kostnadene for innsatsen til 
skadevolder. For dette området ser vi innsatser på områder som eks.: 

- Brudd på hydraulikkledninger fra maskiner. 

- Utslipp fra dieseltanker 

- Overfylling av drivstoff 

- Etc. 

Felles for disse er at ansvaret for at forurensningen blir håndtert er skadevolder. Samtidig ser 
vi at brann- og redningstjenesten blir bedt om bistand i mange tilfeller for å stoppe eller fjerne 
forurensningen, da vedkommende ikke kan håndtere dette selv. Slike innsatser vil ofte kreve 
mye arbeid og saneringsutstyr, noe som gir store kostnader for selskapet. I 2019 ble det 
fakturert i fem tilfeller på Fauske og omegn for bistand i forbindelse med utslipp. Selskapet 
fikk i alle tilfeller oppgjør for innsatsen.  

Delkonklusjon 

Slike forhold bør faktureres skadevolder for medgått tid og bruk av materiell. Takster i 
vedlegg i saken brukes inntil annet er vedtatt. 

Automatiske alarmer tuneller 

I mange tuneller er det installert brannslukkingsapparat med gitte mellomrom. Disse 
overvåkes ved at veitrafikksentralen til Statens vegvesen får en alarm dersom noen tar disse ut 
av holderen. I beredskapsplanen til Statens vegvesen for den enkelte tunell er det beskrevet at 
veitrafikk sentralen skal ringe aktuell 110-sentral og melde dette inn når alarmen går. For 
steder der tunellen er i nærheten av en deltidsstyrke er det disse som blir alarmert. Antallet 
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som blir alarmert er avhengig av stasjon, men det kan være opp til 16 personer som får 
alarmen på stasjon uten vaktlag. Erfaringen viser at slike alarmer i all hovedsak kommer fra 
teknisk feil eller at noen bevisst har tatt ut et apparat uten at det er brann. Mange av tunellene 
er langt unna stasjonen og krever lang innsatstid med tilhørende store kostnader. I 
prissettingen av slike oppdrag er det tatt hensyn til at innsatser gjennomføres med et vaktlag 
og utrykningsbil. Med minimum tre timer som grunnlag vil dette medføre en pris på 15.000,- 
pr. oppdrag. 

For 2019 ble det i årets første åtte måneder registrert 46 unødige utrykninger til tuneller i 
Salten. 

110-Nordland har over lengre tid hatt dialog med Statens vegvesen på to forhold. 

- Statens vegvesen skriver i sine beredskapsplaner for tuneller at brannvesenet rykker ut 
på automatiske alarmer fra bortfall av brannslokkeapparat i tunellene. Det tilbakevises 
at brannvesenet kan skrives inn på en slik måte uten avtale om dette. 

- Kostnadene for utrykning på slike innsatser må være forutsigbare. 

Saken ligger hos Statens vegvesen og selskapet avventer behandling fra deres side. Hvis så 
ikke skjer så vil fakturering uansett måtte starte opp. 

Det bør gjennomføres en undersøkelse og initiativ til harmonisering av denne utfordringen 
opp mot alle brannvesen Nordland. Bakgrunnen for dette er at vi bør ha en forutsigbar måte 
dette håndteres på opp mot Statens vegvesen i Nordland. Så langt har vi tilbakemelding fra 
Vefsn kommune, som fakturer slike oppdrag fast med en takst noe over KS-satser. 

Delkonklusjon 

Alle oppdrag med utrykning til automatiske alarmer fra tuneller, som viser seg å være unødige 
bør faktureres Statens vegvesen. Det forventes at presisjonen i informasjonen fra alarmer i 
tuneller vil øke etterhvert som disse rustes opp eller erstattes med nye. Forutsetningen for 
slike oppdrag er gode rutiner i 110-sentralen på avklaring mot vegtrafikksentralen på om de 
ønsker at vi tar dette oppdraget. Det forventes at dersom selskapet gjennomfører konsekvent 
fakturering på slike oppdrag vil det bli fortgang i dialogen med Statens vegvesen for å få dette 
i forutsigbare rammer. Omfanget anses for å være midlertidig i påvente av nye og opprustede 
tuneller. 

Bistand helse 

I stadig større grad utfører brann- og redningstjenesten oppdrag på vegne av andre 
beredskaps-aktører. Selv om helseoppdrag lenge har vært en del av oppgavene innen brann og 
redning, betyr dette at helseoppdragene øker både i omfang og kompleksitet. Frem til de andre 
nødetatene ankommer, er det brann- og redningstjenestens oppgave å sikre ulykkesstedet, 
drive akutt førstehjelp og lignende. Vår interesseorganisasjon KS Bedrift Brann og Redning 
ønsker nå en grundig gjennomgang av rollene og arbeidsoppgavene til brannfolk, og de vil at 
dette skal munne ut i en ny stortingsmelding. 
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En av utfordringene er at økningen av antall helseoppdrag i bistand til helse vil kunne øke den 
totale mengde innsatser den enkelte brannstasjon rykker ut på. For deltidsstasjonene betyr 
dette at de tas ut av sin ordinære jobb for å yte innsats på områder de i utgangspunktet ikke 
var tiltenkt å gjøre. Et annet forhold er de kostnadene dette medfører for selskapet og 
kommunene. 

Paradokset er at flere deltidsbrannvern rundt i landet melder om at de redder flere liv i slike 
innsatser enn innen sine ordinære brann- og redningsinnsatser. 

Når det gjelder kostnadene ved slike utrykninger setter vi spørsmål til om at kommunene skal 
indirekte gjennom selskapet finansiere oppgaver som kan betraktes som støtte og bistand. 

Delkonklusjon 

Det anbefales at slike oppdrag vurderes individuelt i forhold til om de skal faktureres eller 
ikke. Selskapet bør gjennom eget brev til helseforetak og kommuner informere om 
forvaltningsansvaret, kriterier og kostnader. Mottagende parter informeres i god tid før praksis 
for fakturering endres. 

Her bør det være åpenbare støtte/bistandsoppdrag som faktureres. 

Bistand politi 

Et annet forhold som er av større betydning og som er av nasjonal utvikling er at brann- og 
redningstjenesten brukes til en rekke oppdrag som tidligere ikke var aktuelle å håndtere. Dette 
er også oppdrag som ligger i kategorien bistand politi. For Salten Brann må også økningen ses 
i sammenheng med utvidelse av tjenester på noen stasjoner, herunder skredberedskap. Som en 
del av behovet for mobilitet i terreng for feiertjenesten er det nå innført terrenggående 
kjøretøy og snøscootere. Disse er anskaffet i samarbeid med forebyggende avdeling og vil 
derfor være en økt kapasitet for akutte redningsoppdrag utenfor vei. Selskapet forventer derfor 
at oppdragsmengden innen slik kategori vil øke fremover, etterhvert som kapasiteten blir 
bedre kjent hos samarbeidspartnere. Det er også åpenbart at høyere frekvens av bruk av 
brann- og rednings-tjenesten innenfor flere områder er et behov i samfunnet og vil kunne 
være samfunnsøkonomisk nyttig. Selskapet har behov for avklaringer på skillelinjer og 
tydelighet på hvilke samfunns-området som har det juridiske ansvaret for håndteringen av de 
ulike hendelsene. Selskapet ønsker en slik tydelighet for å unngå av kostnader i større grad 
flyttes spesielt fra statlig ansvars-område til kommunal finansiering. 
 
For bistand til politi er det flere typer oppdrag: 

- Søk etter antatt omkomne er synliggjort over i egen vurdering (SEAO) 

- Boring av lås er synliggjort over i egen vurdering 

- Bruk av drone 

- Dykking etter gjenstander 

- Annet 
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Selskapet har en strategi om å bli en fortrukket leverandør av dronetjeneste til samvirkende 
etater. Det er ikke i inngått formelle avtaler som regulerer denne bruken og hvordan dette skal 
finansieres. Når det gjelder dykkeoppdrag som ikke omfattes av SEAO og livreddende innsats 
vil det være naturlig å regulere dette under de samme formelle prosessene som gjennomføres 
ved SEAO. 
 
Delkonklusjon 
 
Det anbefales at slike oppdrag vurderes individuelt i forhold til om de skal faktureres eller 
ikke. Selskapet bør gjennom eget brev til Nordland politidistrikt informere om 
forvaltningsansvaret, kriterier og kostnader. Mottagende parter informeres i god tid før praksis 
for fakturering endres. 

For bruk av dronekapasitet til bør det opprettes en dialog med Nordland politidistrikt med mål 
om å opprette en særskilt avtale på leveranse av dronekapasitet. 

Her bør det være åpenbare støtte/bistandsoppdrag som faktureres. 

Implementering av ny praksis 

Implementering av ny praksis av fakturering av bistandsoppdrag må være ryddig og med god 
informasjon til alle parter dette gjelder, både intern og eksternt. Selskapet anser følgende 
forhold som nødvendige i prosessen. 

- Vedtak om gjennomføring i styret 

- Fastsettelse av takster i neste styremøte 

- Informasjon til alle medarbeidere om de ulike områdene som inngår i ordningen 

- Opplæring av merkantilt personell 

- Etablering av grunnlag i fakturasystem 

- Informasjon i god tid til parter som vil være mottaker av tjeneste og faktura. 

- Egen prosess for utarbeidelse av avtal dette er hensiktsmessig. 

Selskapet anser det som mulig å starte med fakturering på enkelte områder raskt, men full 
implementering anses som realistisk fra og med august 2020. 

Konklusjon 

Enkelte områder som er omtalt over, som eksempel akutt forurensning, boring av låser, 
automatiske alarmer fra tuneller og trafikkuhell antas alene å kunne være av en 
størrelsesorden tilsvarende målet på inntekt.  
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Selskapet er av den oppfatning at summen av fakturering på ovenstående forhold vil kunne 
oppnå det forventede potensialet på 120.000,- årlig. 

Det forutsetter at takster vedtas, at medarbeider er godt informert om ny praksis og at det 
iverksettes snarest. For tjenester som fakturerer før nye takster vedtas brukes forslag til takster 
i vedlegg 1 i denne sak. 

Ut fra vedlagt estimert potensiale vil det med full iverksettelse fra august 2020, med fem 
måneder drift, være et potensiale for en inntekt på 430.000,-, dersom en bruker den mest 
nøkterne frekvensen på hendelsene. 
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Effektoversikt 

Område Frekvens Pris pr. enhet, eks 
mva 

Estimat årlig, eks mva 

Boring av lås i 
forbindelse med 
bistandsoppdrag 

1-2 pr. mnd 5.500,- 55.000,-   -    110.000,- 

Utrykning til 
automatiske alarmer fra 
tuneller 

3-6 pr. mnd 15.000,-  540.000,-  -   1.080.000,- 

Diverse oppdrag i 
forbindelse med 
trafikkuhell 

1-2 pr. mnd 8.000,- (estimat) 96.000,-   -   192.000,- 

Akutt mindre 
forurensning som ikke 
håndteres av forurenser 
eller kommunen 

1-2 pr. mnd 10.000,- 100.000,-  -  200.000,- 

Bistand til helse på 
åpenbare helseoppdrag 
som ikke tilligger 
brannvesenet å 
håndtere. 

21 hendelser i 2019 

1-2 pr. mnd 

 

10.000,- (estimat) 120.000,-   -   240.000,- 

Bistand til politi på 
åpenbare helseoppdrag 
som ikke tilligger 
brannvesenet å håndtere 

28 hendelser i 2019 

1-2 pr. mnd 

 

10.000,- (estimat) 120.000.-   -   240.000,- 

Totalt potensiale 

(estimat) 

  1.031.000,-  -  2.062.000,- 

 
Denne tabellen må kun brukes for å vurdere potensiale på fakturering for vurderte området. 
Frekvens er basert delvis på statistikk der det er mulig å hente og kvalifisert vurdering fra 
innsatsmannskaper. Tallene for bistand politi og helse er fra statistikk 2019. De enkelte 
hendelser er ikke analysert grundig i forhold til om de er grunnlag for fakturering eller ikke. 
Det anbefales en nøktern tilnærming til frekvens. 

 


