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Status

Milepæl Beskrivelse

Milepæl 1

Beslutning

Alle nødvendige beslutninger er vedtatt

Milepæl 2

Samlokalisering

Den fysiske samlokalisering er gjennomført iht plan

 110 (februar -16)

 113 (03. mai -16)

 110 (31. mai -16)

Milepæl 3

Effekter

 Organisering av prosjekt

 Prosjektmandat på plass

 NFK støtter prosjektet (2,1 mill. – 3 år)

 Prosjektleder ansettes

 Effektmål definert

 Følgeforskning fra sentrale direktorat

Milepæl 4

Utredning trinn 2

Mulighetsstudie pågår i regi av Bodø kommune

 Samle operative ressurser

 Politi, ambulanse og sivilforsvar

 Andre relevante aktører



Operativ effektmål 

Samlokaliseringen av nødmeldingssentralene skal bidra til: 

1. Å redusere varslingstiden, sammenlignet med perioden før 

2. Raskere alarmering av ressurser enn dagens praksis 

3. Raskere responstid med nærmeste rette innsatspersonell (ressurs) til hendelsen enn dagens 

praksis 

4. Riktigere prioriteringer av hendelse, samt riktigere valg av ressurstype og mer effektiv bruk 

av etatens ressurser enn dagens praksis 

5. At nødetatene får en raskere felles situasjonsforståelse (situasjonsbilde) av hendelsen en 

dagens praksis, ved at vi gjennomfører trippelvarsling med innringer 

6. Økt informasjonsdeling før, under og etter hendelser enn dagens praksis ved å utnytte 

digitale løsninger og felles prosedyrer på en bedre måte 

7. Forbedret operativ koordinering mellom nødetatene på strategisk- og operativ nivå ift 

dagens praksis 



Salten Brann IKS

Økt teknologibruk

«Drone, kamera og informasjon»



Mål

«Utforske mulighetene som teknologibruk kan gi for å øke 

nytten av samvirke ved samlokalisering samt sentralisering 

av brannfaglig ansvar i forbindelse med større hendelser»



Mål for øvelsene

• Samle data i sanntid fra skadested og sende til 110-

nødsentral og brannsjefens stab

• Avdekke grad av nytte av innsamlet data

• Definere hvilke tekniske løsninger som vil være av 

størst nytte

• Opparbeide kunnskap om tekniske utfordringer i 

forhold til dekning, kompleksitet og avdekke videre 

muligheter



Sanntidsoverført 

video fra 

forskjellige kilder

Et vidt spekter av kilder ble prøvd ut og levert til krisehåndteringssystemet CIM gjennom 

en egen fane for å avdekke potensialet i forskjellige situasjoner



Hva er CIM?

• CIM er et webbasert samhandlingsverktøy

• Fungerer dynamisk på ulike plattformer

• Primært for krisehåndtering

• Mange kommuner, fylkesmenn, sivilforsvar, brannetater 

er brukere

• Vurderes også i LRS / politiet som samhandlingsverktøy

• Ulike funksjonsmoduler



Streaming



Tre øvelser

• Syrelekkasje fra fabrikk - Yara Glomfjord 9. juni

• Husbrenning med røykdykking, Saltdal 19. juni

• Bil i havnebasseng, Bodø 21. juni





Live - test

Øvelse akkurat nå

CIM

https://cim.onevoice.no/saltenbrann/#!/information_board/143


Måloppnåelse

• I to av tre øvelser fungerte videostreaming tilfredsstillende

• Vi avdekket at potensialet er svært stort for en slik løsning

• Øvelsene avdekket at nytten av forskjellige tekniske komponenter 

varierer stort med oppdragene, uten at dette nødvendigvis er klart 

på forhånd

• Vi opparbeidet kunnskap om tekniske utfordringer



Videre arbeid

• Full integrasjon av drone i operasjon blir viktig

• Plattformen må videreutvikles til en mer stabil og robust plattform

• Anonymitet og personvern må analyseres

• Termisk kamera kan være av stor nytte, både på drone og ellers

• Andre sensorer kan også være svært nyttige for bedre ressursbruk

• Fastmontering av utstyr i biler blir viktig, samt rutiner for bruk

• Kan ha et stort potensiale for effektivt samarbeid mellom etater

• Neste fase:

- Litteraturstudie (skjønnsmidler via Fauske kommune)

- Utforming av endelig løsning



Salten Brann IKS

Brannforebyggende prosjekt
«Risikogrupper»



Overordnet Mål 

«Etablere en formell prosess hvor Saltenkommunene

gjennom tverrsektorielt samarbeid med Salten Brann

IKS bedrer brannsikkerheten for sårbare hjemme-

boende grupper på varig basis»



Bakgrunn / Historikk 
NOU 2012:4 Trygg Hjemme

Oppdragsbrev 2014.

fra justis og beredskaps 

Dep. 



Belyser alle 

aktuelle tema, eks:

- Risiko og brannsikkerhet.

- Samfunnsøkonomiske 

vurderinger.

- Sammenhenger alder, kjønn og 

brannårsaker.

- Funksjonsnedsettelser

- Rusmiddelbruk

- Psykiatri

- Sosial posisjon 

- Brannsikkerhet i bygninger

- Boforhold

29

https://www.regjeringen.no/contentassets/09f468441d8145f38659e7388a4a69d8/no/pdfs/nou201220120004000dddpdfs.pdf


Faktorer i ROS om Risikogrupper

30



Risikogrupper

• Mennesker  75+

• Hjemmetjenestebrukere

• Omsorgsboliger.

• Oppfølgingstjenesten (rus / psykiatri)

• Miljøtjenestebrukere uten kontinuerlig tilsyn og 

varslingstilgang

• Fysisk funksjonsnedsettelser

• Eldre som ikke mottar tjenester av noen art. 

(«seniorhelse») - (fungeringsendringer?)
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Oppstart prosjekt. 01.05.2017

• Styringsgruppe  

– Salten Brann og HO Bodø kommune

• Prosjektleder 

– Avd. leder fra Miljøtjenesten, Bodø kommune

– Samarbeid med  forebyggende avdeling

– Utarbeide invitasjon og etablere kontakt med kommunene  
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Veien til målet

• Etablere kontakt og invitere hver kommune inn i 

prosjektet

• Etablere lokale arbeidsgrupper

• Kartlegge;

– Risikogrupper

– Behov for diverse utstyr og kunnskap fra Verktøykassa

– Utforme og forankre gjensidig avtale.
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«Veilederen»

Juni 2017.

34

file:///C:/Users/26a527/Div. rapporter - lover og forskrifter/NOU, Lov og forskrifter/2017.06.15. Veileder_samarbeid_risikoutsatte_grupper.pdf


Bakgrunn for invitasjonen

Brann og eksplosjonsvernloven

• Brannforebyggende forskrift

• «Veileder om samarbeid 

mellom kommunale 

tjenesteytere og 

brannsikkerhet for risikoutsatte 

grupper».

• NOU 2012 Trygg hjemme

Brukers sikkerhet og rettigheter

• Felles utfordringer og løsninger

• Kommunens behov og plikter

• Salten Branns behov og plikter
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Utsatte grupper i Salten

• 90 % av de som har omkommet i 

brann, har oppholdt seg i bolig.

• 75% av disse tilhørte risikoutsatte 

grupper – funksjonsnedsettelse:

– Alder

– Redusert kognitive evner

– Fysisk tilstand

– Psykisk svekkelse

– Rus
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Verktøykasse

37

• Kartlegging og 

Risikovurdering

• Kompetanse / 

opplæring

• Komponenter innen 

– Varsling

– Slukking

– evakuering



Hva innebærer det for kommunen å være med i dette brannfore-

byggende prosjektet?

I prosjektperioden vil hver enkelt kommune samarbeide med Salten Brann IKS

etter samme modell som man tenker å fortsette arbeidet i et varig perspektiv. 

Fig 1. Modellen viser viktige elementer i et systematisk brannsikkerhetsarbeid. (fra dsb / helsedirektoratets veileder 2017). 

Kommunen må ta stilling til, og orientere prosjektleder om; 
o Hvem som skal representere kommunen i prosjektgruppen

• hjemmetjeneste, ergoterapeut, teknisk, bolig og eiendom mm

o Beskrive «Nåsituasjon»

• omfang, rutiner, ROS kartlegginger

o Kartlegge risikogruppene. 

o Beskrive målsettinger vedr sikkerhet hos utsatte grupper. 

o Beskrive og legge planer i forhold til opplæringsbehov mm. 
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Salten Branns rolle versus prosjektet

• Kurs og opplæring

– Prosjektkartlegging vil kunne bidra i markedsanalyse

• 110 direktekobling

• Trygghetsalarmer -110 via Responssenter

– Bodø, Steigen, Saltdal, Meløy, Beiarn og Røst
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Ønsket resultat 

• Etablere mål for sikkerhet hos risikogrupper

• Rutiner / verktøy for kartlegging av målgrupper

• Rutiner for risikoforhold

• Verktøykasse med ulike tiltak

• Rutiner for systematisk og varig forbedring av sikkerhetsarbeidet

• Politisk forankret samarbeidsavtale

Takk for oppmerksomheten!
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Salten Brann IKS

Hendelses-statistikk



Okt. 2016  okt. 2017

Andre oppdrag
58 / 26 %

Bistand politi
17 / 7 %

Brann i  bygning
75 / 33 %

Trafikkulykke
76 / 34 %

Salten Brann IKS + Værøy



Okt. 2016  okt. 2017

Andre oppdrag

3423 / 26 %

Bistand politi
873 / 7 %

Brann i  bygning
3055 / 23 %

Trafikkulykke
5660 / 44 %

Hele Landet



Orientering slutt!



Salten Brann IKS

Presentasjon av saker



- 15/17, Årsbudsjett 2018

- 15/17, Økonomiplan 2018 – 2021

- 16/17, Direktekobling av kommunale bygg

- 17/17, Innlemmelse av Værøy kommune

(Presenteres ikke)



Årsbudsjett 2018

Økonomiplan 2018 - 2021

Behandling av sak 15/17 



1. Strategiprosess. Omsetning til tiltak

2. Styrebehandlet juni – oktober

3. Signaler fra eierkommuner

4. Realvekst i økonomiplan med utgangspunkt i 2018 prisnivå

5. Effektivisering av kostander innen varer og tjenester

6. Flytting av realisering av investeringer fra 2017 til 2018

7. Potensiale på inntekter

A. Salg av kurs og kompetanse

B. Fakturering av unødige alarmer

C. Prisjustering av alarmkunder

Budsjettprosess



• Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig 

av overføring av tilskudd fra eierkommuner.

• Tilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og 

fordeles ut fra innbyggertall og vedtatt brannordning i 

den enkelte eier-kommune som følger;

– Budsjett 2018 kr 87 531 971,- (103,26)

– Budsjett 2017 kr 84 765 125,-. (100) (inkl. Værøy)

• Andre inntekter

– Budsjett 2018 kr 11 836 405,- (107,8)

– Budsjett 2017 kr 10 980 000,- (100)



• Selskapet har en mindrekostnad for varer og 

tjenester på 2,3 %, en negativ realvekst 

sammenlignet med kommunal deflator

• Utvikling for kostnader til varer og tjenester;

- Budsjett 2018 kr 25 636 561,-. (100.07)

- Budsjett 2017 kr 25 451 980,-. (100) (inkl. Værøy)



Hovedposter kostnadsøkning

Kostnadsområde Kostnad

Lønnsutvikling 2 200 000

Helårsvirkning brigadeleder, reallønnsvekst 1 700 000

Varer og tjenester 200 000

Sum 4 100 000



Kostnadsfordeling driftsbudsjett 2018



Økonomisk oversikt





Investeringsplan 2018

• For 2018 er det foreslått en investeringsramme på 7 870 000 kroner

• Av dette utgjør 5 300 000 kroner anskaffelse av fremskutte enheter, mobilt konsept 

utmark, kvalitetssystem og innbyggerkommunikasjon

• Disse investeringene er vedtatt gjennom årsbudsjett 2017

• Alle prosjektene er påbegynt, men vil ikke implementeres før i starten av 2018.



Økonomiplan 2018 -2021



Utviklingstrekk 2018 -2021





Investeringsplan 2018 – 2021



Finansiering 2018 - 2021



Direktekobling av kommunal 

bygningsmasse

Behandling av sak 16/17 



Hvem passer på bygningene når de ansatte er gått hjem?

Foto: Ragnar Bøifot, Fremover Liland Skole, Evenes, januar 2017



Liland Skole i Evenes, januar 2017

Ht.no «Liland skole er den eneste skolen i Evenes, og den har 

omkring 150 elever fra 1.- til 10.-klasse. Skolen skulle starte opp 

undervisningen etter juleferien onsdag 4. januar»

Ungdomsskolefløyen på Liland skole i Evenes kommune i Nordland ble 

totalskadd i en brann.

NRK.no: «Tidligere elev ved Liland ungdomsskole, Henriette Berg 

Olafsen, var den som oppdaget brannen.

– Jeg sto på trappa like før klokken 06.00 og så røyk. Jeg så ikke 

ordentlig hva det var, så jeg kjørte bilen ned til skolen. Da så jeg 

plutselig flammer, sier Olafsen.»



Korgen sentralskole, september 2016

Korgen sentralskole, september 2016

NRK: 

« Det er mye røyk og vi ser åpne flammer på taket som går flere meter 

opp i været»

Skolen har 230 elever, fra 1. til 10. trinn.

Rektor Geir Åge Helgå til NRK:

«Det er selvfølgelig trist. Skolen er en institusjon i en liten bygd, og 

mange tar kontakt. Jeg er på stedet nå for å se hvordan situasjonen 

utvikler seg og for å finne en løsning når vi vet omfanget»



Fellestrekk ved skolebrannene?

• Skolene var ikke direktekoblet til 110-Nødsentral i Bodø

• Begge brannene startet utenfor normal arbeidstid

• Store materielle skader

• Tap av mange klasserom og skolemateriell

• Endret hverdag for barn og foreldre

• Endret hverdag for lærere og administrasjon



Læring?

• Vil tilsvarende hendelser gi samme utfordringer i Salten?

• Er tap av kommunale bygg identifisert i kommunal ROS 

• Hvordan forebygge?

• Hvordan er statusen på direktekoblede alarmer fra kommunale bygg 

i deres kommuner?

• Hvem tar beslutningen om tilstrekkelig sikkerhetsnivå?

• Etter kartlegging, i samarbeid med eierkommunene, vurdere mulige 

tiltak



Takk for oppmerksomheten!


