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5.5. Nasjonalt digitalt oppdragshåndteringsverktøy (VISION) og ICCS ..................................... 24 

5.6. Nasjonal rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten (BRIS) ............................... 25 

5.7. Fokus på KKI (kommando-kontroll-informasjon) ................................................................ 25 

5.8. Pilotprosjekt for nødtekst ...................................................................................................... 26 

5.9. Statistikk 2016 for dekningsområdet til 110-nødsentralen .................................................... 27 

5.10. Statistikk 2016 for dekningsområdet til Salten Brann IKS ................................................... 29 

6. Personal/administrasjon ......................................................................................................... 36 

6.1. Ledelse................................................................................................................................... 36 

6.2. Ansvarsoppgaver ................................................................................................................... 36 

6.3. Organisasjonsendringer ......................................................................................................... 36 

6.4. Rekruttering ........................................................................................................................... 36 

6.5. Internkontroll ......................................................................................................................... 36 

6.6. Andre sentrale arbeidsoppgaver i 2016 ................................................................................. 36 

7. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2016 .................................................... 37 

7.1. Styret i Salten Brann IKS ...................................................................................................... 37 

7.2. Representantskapet i Salten Brann IKS ................................................................................. 37 

 



Årsmelding Salten Brann IKS 2016 Side 4 
 

1. Forord 
2016 har vært et meget begivenhetsrikt år for selskapet på mange områder. Flytting av 

hovedkontoret og brannstasjonen fra Dronningens gate til Albertmyra er kanskje den viktigste 

hendelsen som er verdt å merke seg. Med stor nasjonal oppmerksomhet ble det nye bygget 

åpnet med besøk fra justis- og beredskapsministeren og direktøren for samfunnssikkerhet og 

beredskap, Ordfører i Bodø, politimester for Nordland PD samt mange andre prominente 

gjester. Åpningen var en stor suksess og ble dekket i nasjonale nyheter. 

I tillegg til å flytte inn i den nye brannstasjonen så har også nødsentralene for 110 og 113 flyttet 

inn i det nye nødsentralbygget. AMK 113 (Salten og Lofoten) 5. mai 2016. Selskapet merker 

at dialog og samhandling mellom 110 og 113 er langt bedre enn før innflyttingen. 2016 har også 

båret preg av at politiet har gjort store forberedelser til å etablere sin nye operasjonssentral ved 

siden av 110 og 113.  Operasjonssentralen skal være i drift fra 31. mai 2017. Dette vil være en 

merkedag for nødetatenes samarbeid i Nordland som savner sidestykke. Nasjonal beredskaps-

historie er i ferd med å bli skrevet. For å helle litt kaldt vann i årene til den entusiastiske leser 

så er det verdt å bemerke at det fortsatt eksisterer en del byggetekniske avvik som er viktige å 

utbedre og som Bodø kommune har et godt grep om i samarbeid med leietagerne.  

Det har vært flere ti-talls besøk til det nye bygget, med både nasjonale og internasjonale 

delegasjoner, som ønsker å se de nye lokalene og for å få en forståelse for hva som skal skje av 

verdiskapning mellom nødetatene. 

Selskapet synes det er gledelig at Fauske kommune har fattet vedtak om å bygge felles 

driftsbygg for ambulanse, legevakt, sivilforsvar, brann- og redning og teknisk etat rett nord av 

byens sentrum. Dette vil skape muligheter for et tettere samarbeid mellom nødetater i Fauske 

og mellom brannstyrkene i Fauske og Sørfold. 

På personellsiden er det gjennomført flere viktige rekrutteringer som vil få stor betydning for 

drift og utvikling av selskapet og tjenesteproduksjonen. Joakim Jarnæs er ny avdelingsleder for 

110-nødsentralenen, mens Kjetil Haugen er ansatt som ny avdelingsleder for beredskaps-

avdelingen, en posisjon som har et stort potensiale for merutvikling og som selskapet har store 

forventninger til. Det nevnes at to av våre mest sentrale brannmestere har gått av med pensjon 

og at disse posisjonene er erstattet med dyktige og godt motiverte ledere med høy faglig 

kompetanse. Det nevnes at selskapet har jobbet intensivt med å markedsføre feierfaget til 

videregående skoler høsten 2016 og hvor det kan forventes resultater ved opptak høsten 2017. 

Rekruttering av feiere har vært utfordrende, men selskapet fortsetter arbeidet med dette også i 

2017 i samarbeid med NFK. 

Selskapet har fått tilgang på mye nytt brannmateriell. Det er investert i en ny mannskapsbil og 

bil med høydemateriell (Lift) i Bodø som er finansiert med lån. Overskuddsbil er rullert til 

Oppeid. I tillegg søkte selskapet på midler til ny brannbil gjennom kampanjen til 

Gjensidigestiftelsen «Det store brannløftet». Den 1. september 2016 fikk Salten Brann tildelt 

ny brannbil av stiftelsen sammen med mange flere brannetater på en stor markering i Oslo. 

Denne brannbilen er plassert i Steigen noe som har blitt behørig markert av ordfører. Satsingen 

av mer moderne brannmateriell har hevet kvaliteten på den operative beredskapen betydelig 
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noe som klart til inntrykk ved brannen i møbelhuset Fridahl i Fauske kommune 23. oktober 

2016. Fordelen med en samordnet brannstyrke, hvor fire stasjoner var involvert, kom klart til 

uttrykk ifm denne hendelsen som ble håndtert på en forbilledlig måte. Det må bemerkes at det 

har vært rettet kritikk mot selskapet i forbindelse med håndteringen av en boligbrann på 

Røkland i Saltdal kommune, august 2016. Flere avvik ble avdekket gjennom en evaluering som 

ble dokumentert i egen rapport som er offentliggjort. Saken vakte stor mediainteresse. 

Det har også vært jobbet med å håndtere forespørselen til Værøy kommune om å tilslutte seg 

samarbeidet i Salten Brann IKS. Værøy kommune fattet prinsippvedtak om at de ønsker å gå 

inn i samarbeidet rett før jul 2016. Selskapet jobber med å håndtere dette internt. Saken vil bli 

framlagt eierne i ulike faser i 2017. Tilslutning er planlagt operativ fra 2018. 

Fra nasjonalt hold ved Justis- og beredskapsdepartementet samt Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) er det gitt føringer om å utvikle en mer robust brann- og 

redningstjeneste. Det ønskes større og færre enheter og en styrking av kapasitet, kvalitet, 

effektivitet, ledelse med videre og regionalt tilpasset de nye politidistriktene. Ved å endre 

forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen samt gjennomføre nødvendige 

lovtilpasninger ønsker myndighetene å stimulere kommuner til å inngå brannfaglig samarbeid 

på tvers av kommunegrensene. Med dette som utgangspunkt har styret i Salten Brann IKS 

iverksatt og gjennomført en strategiprosess som har tatt sikte på å møte de utfordringer som de 

nasjonale føringene kan innebære for selskapet, samt tilnærme seg det mulighetsrom som vil 

kunne oppstå som følge av hva disse endringene vil bety for mindre kommuner. 

Den økonomiske styringen av selskapet har vært meget god for 2016. 

 

 
 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder 

Brann- og redningssjef 
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2. Organisasjon 

2.1. Ledelse 

 Per Gunnar Pedersen er daglig leder / brann- og redningssjef  

 Ronny A. Hagen Langfjord er assisterende daglig leder / brann- og redningssjef 

2.2. Overordnet 

I 2016 eies Salten Brann IKS av kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, 

Hamarøy, Steigen og Sørfold. Det gjøres oppmerksom på at Værøykommune har fattet et 

kommunalt vedtak i 2016 om at deres kommune ønsker tilslutning til Salten Brann IKS. Denne 

saken vil bli framlagt for eierne ila 2017. 

110-nødsentralen fungerer som nødmeldetjenesten for innbyggerne 50 kommuner i Nordland 

og Sør-Troms. I tillegg fungerer 110-nødsentralen som fagsentral med rådgivning for tilsluttede 

brannetater ved hendelseshåndtering. 

Salten Brann IKS har pr 31.12.2016 samlet i underkant av 350 ansatte hvorav 73 er på heltid 

og resten er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken. 

18 årsverk er i Forbyggende avdeling, 18 årsverk i 110-fagsentral, 30 i kasernert styrke, 4 på 

kompetanse, 2 i administrasjonen pluss brannsjef. Inkludert i disse tallene er avdelingsleder 

beredskap/varabrannsjef, beredskap indre og ytre Salten, avdelingsleder forebyggende, leder 

110-sentralen og personalsjef. 

Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen, Knaplund, Bodø, Kjerringøy, 

Misvær, Beiarn, Fauske, Sulitjelma, Saltdal, Sørfold, Innhavet, Oppeid, Steigen, Meløya, 

Bolga, Ørnes, Halsa og Engavågen, i tillegg til Yara. I tillegg er det etablert noen depoter. 

Hovedkontor og kasernert styrke er på stasjonen i Bodø. Stasjonen på Fauske er også bemannet 

på dagtid. 

2.3. Administrasjonen/Stab 

Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personellmessige 

forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av 

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger opp 

ansettelsesprosesser, fravær, lederstøtte mv og sørger for oppfølging av grunnlagsdata og 

oppfølging av individuelle forhold. 

2.4. 110-nødsentral 

110-nødsentralen skal ta i mot og behandle henvendelser fra nødstilte i regionen. Ved brann og 

ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, 

restverdiredning eller redningsbil mv. så blir dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 

110-nødsentralen. 
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Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og 

kommunikasjons-anlegg. Mye av arbeidet er også knyttet til alarmmottak av automatiske 

brann- og tekniske alarmer. 

2.5. Forebyggende avdeling 

Forebyggende avdeling har hovedkontor i Bodø, og har i tillegg personell i Fauske, Hamarøy, 

Saltdal, Sørfold og Meløy. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: 

- Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon 

- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

- Tilsyn i objekter med særskilte risikoforhold  

- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger 

- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer 

 

 

 

2.6. Beredskapsavdelingen 

Avdelingens hovedoppgaver er innen brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan 

nevnes redningsinnsats til sjøs, redningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt innsats 

ved gass- og kjemikalieuhell.  I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en 

rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert med 

innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av stasjonene har vaktordning. 
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3. Beredskapsavdelingen 

3.1. Ledelse 

Fred Ove Opsjøn har vært avdelingsleder for beredskapsavdelingen frem til 31/10-16 da han 

ble pensjonist. Tore Nordli har fungert som konstituert leder fram til ansettelse av ny 

avdelingsleder beredskap ble gjennomført. 

Kjetil Haugen er ny avdelingsleder for beredskapsavdelingen med virkning fra 2. jan 2017. 

3.2. Ansvarsoppgaver 

3.2.1. Brann       

- Livredning 

- Brannslokking 

- Skadeforebygging (RVR – Restverdiredning) 

3.2.2. Ulykker/nødhjelp/naturkatastrofer 

- Frigjøring av fastklemte personer 

- Overflateredning/redningsdykkertjeneste 

- Tunnelulykker 

- Oljevernberedskap 

- Beredskap ved akutt forurensning 

- Beredskap ved brann i båt (RITS - nasjonalt/internasjonalt) 

- Lensing ved flom og lensing av båter 

3.2.3. Andre oppgaver 

- Øvelser og befaringer 

- Vedlikehold av materiell. 

- Drift av øvingsanlegg 

3.3. Statusbeskrivelse 

2016 var et år med høy aktivitet der alle deler av beredskapsavdelingen har utviklet sine 

kvaliteter.  Økonomi og budsjettkontroll er viet stor oppmerksomhet, samtidig som behovet for 

utvikling er ivaretatt. 

Øvelser og kompetanseheving har høy prioritet. Øvingsplaner er revidert og videreutviklet.  

Med bakgrunn i økt fokus på kreftfaren er arbeidet med etablering av ren og skitten sone i våre 

lokasjoner viet stor oppmerksomhet. Dette var også satsingspunkter på vernerundene for året. I 

tillegg gjennomførte Arbeidstilsynet et postalt tilsyn med vår virksomhet hvor risiko for 

konsekvensene av eksponering og påvirkning av sot, røyk og branngasser var tema. Både 

vernerundene og tilsynet gir oss oppgaver inn i 2017. 

Utvikling av samarbeid og samvirke med politiet og andre beredskapsorganisasjoner er 

videreført gjennom flere felles øvelser. 
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Den 31. desember ble to av selskapets brannmestere ved brannstasjonen i Bodø pensjonert og 

to nye ble ansatt og tiltrådte 1. kvartal 2017. Blant våre deltidsmannskaper er utskifting av 

mannskap en kontinuerlig prosess. 

Kompetanseenheten dekker en viktig funksjon i beredskapsavdelingen og bidrar med 

kompetanseheving i egen organisasjon.  Enheten fungerer som et viktig bindeledd mellom våre 

mannskaper i regionen og administrasjonen. 

Etablering av brigadeledere 

Arbeidet med å etablere brigadeledere, jfr budsjettvedtak, startet mot slutten av 2016. Hensikten 

med etableringen og styrkingen av disse lederfunksjonene er; 1) Å styrke treningskvaliteten i 

selskapet samt 2) forbedre den operative beredskapskoordineringen mellom kommunene og 

selskapet. Tiltaket forventes å være i drift fra høsten 2017. 

3.3.1. Brannhendelser 

Av hendelser som ble håndtert i 2016 ønsker vi å trekke frem to hvor vi fikk særlige 

utfordringer.  

Boligbrann i bolighus på Røkland (Saltdal kommune – 3 august 2016) 

Den første av disse hendelsene var brann i en bolig på Røkland i Saltdal. Boligen brant ned til 

grunnen, og det har i ettertid fremkommet kritikk blant annet i pressen som adresserer 

alarmeringsrutiner, slokkeinnsats, koordinering og ledelse. Det ble utarbeidet en evaluerings-

rapport etter hendelsen, der vi har søkt å analysere hendelsesforløp og sammenfatte lærdommen 

den har gitt oss. Gjennom rapporten er områder med forbedringspotensial tydeliggjort og 

konkretisert, og ut fra læringspunktene som fremkommer er det iverksatt tiltak for at vi bedre 

skal kunne håndtere hendelser både lokalt og regionalt.  

Brann i møbelhuset Fridahl (Fauske kommune – 23 oktober 2016) 

Den andre hendelsen var brann i en forretningsgård på Fauske, der selskapet fikk utfordringer 

både i akuttfasen og i driftsfasen. Branner i slike bygninger og med slik virksomhet vokser 

raskt, og faren for spredning mellom brannseksjonene og til nabobygg er utfordrende og krever 

mange ressurser. Til forskjell fra den første hendelsen, var dette en operasjon der det meste 

fungerte godt. Internt i Salten Brann ble det benyttet kapasiteter fra Fauske, Straumen, Rognan 

og Bodø. Både koordineringen av disse styrkene, og samarbeidet med eksterne aktører som 

politi og ambulansetjeneste ble løst på en måte som selskapet er godt fornøyd med. En erfaring 

selskapet vil fremheve fra denne operasjonen er at slike innsatser er fysisk utfordrende for 

medarbeiderne. Verdien av at bistand fra nabostasjonene ble etterspurt på et tidlig tidspunkt, og 

at styring og ledelse på skadestedet var godt koordinert ble tydelig i denne situasjonen. 

3.3.2. Kjøretøy 

I 2016 fikk selskapet overlevert to nye kapasiteter til avdelingen. Begge disse kjøretøyene ble 

plassert i Bodø. Liften (høydemateriell), en 1996 modell som nå er solgt, ble erstattet av en ny 

Lift.  Det andre kjøretøyet som ble erstattet i Bodø var en ny mannskapsbil. Denne anskaff-
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elsen resulterte i en rullering av mannskapsbilene i selskapet. En mannskapsbil ble flyttet fra 

Bodø til Oppeid. Bilen på Oppeid ble flyttet til Inndyr. Mannskapsbilen på Inndyr er solgt og 

tjenestegjør nå for industrivernet i Mosjøen hos Alcoa.  

I tillegg fikk selskapet, etter søknad til Gjensidigestiftelsen, overlevert en ny mannskapsbil som 

en del av deres 200 års jubileum ifm kampanjen «det store brannløftet». Denne bilen er plassert 

ved stasjonen i Steigen. Dette har ført til en rullering til, og til slutt vil ytterligere en mannskaps-

bil selges. 

De nye kjøretøyene gir selskapet en forsterket kapasitet. Bilene er utstyrt med nyeste teknologi, 

påmonterte slokkeanlegg eller tilrettelagt for å koble seg på slikt. I tillegg har alle bilene 

firehjulstrekk som sikrer god fremkommelighet og som sikrer medarbeiderne våre på en bedre 

måte.  

 

Bildet 

Stolte og glade representanter for innsatsstyrken i Steigen. Geir I. Pedersen 

(t.v.) og Åge Fure fikk med seg bilen etter overrekkelsen på Youngstorget 

og kjørte den nordover til Leinesfjord. 

3.3.3. Materiell 

Supplering av slangemateriell, armatur og utskifting av øvrig utstyr har også i 2016 inngått som 

en kontinuerlig del av materiellanskaffelsen. 

3.3.4. Kommunikasjon/Samband 

I 2016 var året hvor Nødnett og de nye radioterminalene ble tatt i bruk. Hensikten med å innføre 

et nytt nasjonalt digitalt samband er å sikre et fellessamband for alle nødetatene og beredskaps-

aktører. 

Nødnett er utviklet for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Alle basestasjoner har minimum 

8 timer nødstrøm. 8 % av basestasjonene har 20 timer nødstrøm, 15 % har 48 timer.  
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3.3.5. Stasjonsbygg 

I Sulitjelma, Saltdal og Bodø har selskapet flyttet inn i nye lokaler. I forbindelse med disse 

prosessene har kommunene, medarbeiderne og administrasjonen bidratt for at vi skal finne gode 

løsninger for fremtiden. I Hamarøy pågår det også planlegging av ny brannstasjon i et 

fellesbygg, «Blålysbygg», for blant annet brann, politi og helse.     

Det er spesielt viktig at det tilrettelegges for ren og skitten sone på stasjoner med en viss 

størrelse da forskning viser at brannmenn har økt fare for kreftdiagnose og at eksponering må 

minimaliseres. Selskapet ønsker en konstruktiv dialog med alle kommuner vedrørende lokali-

teter. 

3.3.6. Kurs og opplæring 

Ved øvingsfeltet i Kvalvika i Bodø kommune og i distriktet for øvrig er det gjennomført flere 

typer kurs for virksomheter og grupper. Totalt har ca. 650 personer gjennomført opplæring i 

2016. Salten Brann IKS tilbyr faste kurs samt mer tilpassede kurs etter kundens ønsker.  

Gjennomførte kurs i 2016: 

- Brannvernlederkurs 

- Varme – og kalde røykdykkerøvelser  

- Brannvernopplæring med øvingshenger 

- Brannvernopplæring ved øvingsanlegget i Kvalvika 

- NSO-grunnkurs og lederkurs 

- Varme arbeider-kurs 

- Generell brannvern 

- Slukkeøvelser 

- Utrykningskjøring, og i 2016 gjennomførte Salten Brann IKS kurs i kode U 160 for 9 

elever fra eksterne aktører. Dette tallet forventes å bli økt betydelig de neste årene. 

3.3.7. Arbeidsmål for beredskapsavdelingen 2016 

 

Arbeidsmål 2016 Tiltak Ressursinnsats 

Deltidskompetanse Lokaltilpasset 

grunnopplæring 

Ca. kr: 250 000,- 

PLIVO opplæring på 

deltidspersonell 

Opplæring i h.h.t. nasjonal 

PLIVO-instruks 

Ca. kr: 125 000,-                           

Åndedrettsbeskyttelse, 

deltidsstasjoner 

Egnede filtermasker Antatt kostnad kr: 

100 000.- 
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Utskifting av lift Kontakt tildelt. Levering 

forskjøvet fra 2015 til mars 

2016 

Ca. kr 6.550.000,- 

Innkjøp av ny mannskapsbil Kontrakt tildelt. Levering 

forskjøvet fra 2015 til mars 

2016            

Ca. kr 3.460.000.- 

 

Arbeidsmålene ble i hovedsak gjennomført i tråd med avdelingens planer og rammer. 

Leveringstidspunkt for lift og mannskapsbil ble forskjøvet, siden garasjering i Dronningensgate 

var begrensede og begge bilene ble levert i 2016 etter at vi flyttet til Olav V`s gt. Utskiftingen 

av Lift har ført til økte kostnader utover budsjett som følge av manglende sikring av valutakurs. 

Salget av gammel lift ble dessuten gjennomført til en lavere pris enn budsjettert.  

Salten Brann IKS fikk ikke tildelt kursklasse i 2016 for grunnkurs ved Norges Brannskole, og 

planlegger denne aktiviteten i mai 2017. PLIVO opplæring er for alt innsatspersonell i 

heltidsstillinger gjennomført. Kravene i instruksen er at i tillegg til heltidsansatte er det deltids-

ansatte i utrykningslederfunksjon som skal gjennomgå opplæringen. Opplæring på våre 

utrykningsledere i deltid er gjennomført.  

Ca. halvparten av behovet for nye vernemasker ble innkjøpt i 2016. Restbestillingen er gjort og 

resten av leveransen kommer i 2017.  

4. Forebyggende avdeling 

4.1. Ledelse 

Ivar Hogstad er avdelingsleder for forebyggende avdeling. 

4.2. Ansvarsoppgaver 

Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor Salten 

Brann IKS sitt forvaltningsområde. Hovedaktivitetene er gjennomføring av tilsyn i særskilte 

risikoobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og forvaltning av brann- og 

eksplosjonsvernlovgivningen. I tillegg gjennomføres informasjonsaktiviteter og andre 

forbyggende aktiviteter med bakgrunn i kartlagte risikoområder. 

4.3. Risikobasert forebyggende arbeid 

Forskriftene vedrørende forebygging ble endret med virkning fra 2016. Endringen innebærer et 

større fokus på å utnytte eksisterende ressurser der de gir størst effekt. Dette innebærer et større 

fokus på kartlegging og analyse som grunnlag for brannvernarbeidet. Dette omfatter ROS 

analyser, evaluering av hendelser, oppfølging av bekymringsmeldinger, statistikk og andre 

erfaringsbaserte kilder. Kartlegging og analyse skal brukes som bakgrunn for å etablere og 

prioritere målrettede brannverntiltak.  
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Figur 

Forebyggende kompasset 

De siste årene er ressursbruken i avdelingen endret til en mere risikobasert modell. Dette 

medfører at en større del av ressursene benyttes til andre tiltak enn tilsyn som tradisjonelt sett 

har hatt størst fokus. Videre utvikling av modellen vil gi et bedre grunnlag for mere målrettede 

tiltak mot risikoområder i fremtiden. 

 

 

4.4. Samarbeid med eierkommunene 

Brann- og eksplosjonsvernlover har flere grensesnitt mot kommunene. Både brannvesenet og 

kommunene har klare fordeler av å ha god dialog og samarbeid. 

 Kartlegging av risikoobjekter 
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4.5. Kartlegging av risiko 

Grunnlaget for et systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om sannsynligheten for at det 

skal oppstå brann og hvilke konsekvenser brann kan gi for kommunen. 

Risikobildet gir grunnlag for prioriteringer, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak. 

4.6. Særskilte brannobjekter 

Kommunen skal føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. 

hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle 

verdier. For Saltenkommune er det kartlagt 550 særskilte brannobjekter. 

4.7. Risikobasert tilsyn 

Tilsyn av særskilte brannobjekter gjennomføres og prioriteres ut fra kartlagt risiko. 

Erfaringene så langt tilsier at brannsikkerheten i regionen blir bedre ved at eiere og brukere får 

et større fokus på systematisk arbeid med brannvernet i disse virksomhetene. 

Det ble gjennomført 67 tilsyn med særskilte brannobjekter i løpet av 2016. I tillegg ble det 

gjennomført andre aktiviteter rettet mot 305 særskilte brannobjekter. Disse aktivitetene har i 

hovedsak vært en gjennomgang av historikk og risikobilde på objektnivå for å fastsette 

fremtidig tilsynsfrekvens. 

4.8. Andre tilsynsobjekter 

Meløy kommune har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med 

omsorgsboliger eller andre type bygninger. 

Det gjennomføres i tillegg sporadiske tilsyn etter enkeltvedtak der dette finnes hensiktsmessig. 

4.9. Informasjon/Kampanjer 

Informasjonsarbeid omfatter generell informasjon til innbyggerne og ulike kampanjer av lokal 

eller nasjonal art.  

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

            

            

            

            

            

            

 
Trygg hyttekos                    Studentkampanjen            Brannvesenets julekalender 

Bry deg før det brenner      Brannvernuka            Aksjon boligbrann 

 



16 
 

4.9.1. Brannvernuka 

Åpen dag på brannstasjonen ble gjennomført på flere stasjoner i regionen. Tilbakemeldingene 

sier at disse var godt besøkt og at tiltaket blir positivt mottatt av innbyggerne.   

4.9.2. Aksjon boligbrann 

Aksjon boligbrann ble gjennomført i begynnelsen av desember. Aksjonen ble gjennomført ved 

at husstander fikk besøk av brannvesenet som tilbød en frivillig gjennomgang av brann-

sikkerheten i boliger sammen med huseier/beboer. Aksjonen omfattet besøk i ca 500 

husstander. 

4.9.3. Trygg hyttekos 

Aksjonen ble gjennomført i påsken. Dette er en lignende aksjon som aksjon boligbrann rettet 

mot brannvern i hytter og fritidsboliger. Brannvesenet oppsøkte ca. 500 fritidsboliger med 

brannverninformasjon i løpet av påsken.  

4.9.4. Brannvesenets julekalender 

Salten Brann deltar i et prosjekt sammen med andre brannvesen i Norge knyttet til brann-

vernopplæring av barn og unge. Prosjektet er en førjulskampanje som forgår i november måned 

og retter seg mot elever i 4.,5. og 6. klasse. Det er utarbeidet felles informasjonsmateriell 

«Brannvesenets julekalender» som alle deltakere får utlevert. Prosjektet ble gjennomført på 

flere skoler i Salten. Totalt deltok ca 950 elever i 2016. 

4.9.5. Studentkampanjen 

Kampanjen retter seg mot utleiere og studenter/skoleelever og har som mål å gi grunnleggende 

branninformasjon og øke bevisstheten rundt brannfarer for hybelboere o.l. Dette er en gruppe 

hvor mange bor alene for første gang. Salten Brann hadde informasjonsstand på Nord 

universitet ved skolestart og andre informasjonstiltak for å øke bevisstheten om brannfare. 

4.9.6. Andre risikogrupper - Bry deg før det brenner 

Brannvern for eldre og hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende er et viktig satsnings-

område. Salten Brann har deltatt i brannvernopplæring av ansatte helse- og omsorgssektoren og 

holdt foredrag om brannvern i ulike lag og foreninger rettet mot disse gruppene. I tillegg 

gjennomføres informasjonstiltak gjennom kampanjer «Bry deg før det brenner» 

I løpet av året er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse for et felles prosjekt rettet mot denne 

gruppen i Salten. Prosjektet planlegges gjennomført sammen med eierkommunene og har som 

målsetning å forbedre brannsikkerheten for denne gruppen. Prosjektet har søkt delvis 

finansiering gjennom «Brannløftet» med planlagt start i 2017. 

Det er også gjennomført foredrag, brannvernopplæring og øvelser rettet mot asylsøkere og 

bosetning av flyktninger.  
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4.10. Tryggere uteliv 

Tryggere uteliv er et permanent tiltak som har sitt utspring i et nasjonalt prosjekt kalt «Ansvarlig 

alkoholhåndtering», som følge av dette arrangeres det kurs og seminarer for skjenkenæringen. 

Tryggere uteliv i Bodø organiseres ved samarbeid mellom ulike etater i kommunen, politiet, 

utelivsbransjen og hotell- og restaurantbransjen. Brannvesenet ble i 2016 involvert i dette 

tiltaket og formidler råd om brannsikkerhet for utelivsbransjen under kurs som arrangeres.  

4.11. Farlige stoffer 

Det er etablert meldeplikt til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) knyttet til 

oppbevaring av store mengder farlige stoffer.  

Salten Brann mottar melding fra eierkommunene om nye anlegg. I tillegg har vi tilgang til 

FAST-registeret fra DSB. Denne benyttes i forbindelse med vurdering av særskilte 

risikoobjekter og for gjennomføring av kampanjer. 

Tilsynsaksjon farlige stoffer har vært gjennomført som en årlig aksjon med ulike emner de siste 

årene. I 2016 deltok brannvesenet i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot kuldeanlegg med 

ammoniakk og fylleanlegg for gassflasker for LPG. I Salten ble det gjennomført tilsyn med 5 

anlegg i løpet av aksjonen. 

Tema for tilsynsaksjon rettet mot farlige stoff de siste årene: 

2014 Gassanlegg bolig 

2015  Gassanlegg næring, industri 

2016  Kuldeanlegg med Ammoniakk, fylleanlegg for gass 

4.12. Handel med pyroteknisk vare 

Alle virksomheter som driver med handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) skal ha tillatelse 

fra kommunen. Etter etablering av Salten Brann ble denne myndigheten delegert til selskapet. 

Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. 

Det ble gjennomført tilsyn med utvalgte utsalgssteder i regionen i løpet av 2016. Tilsynene 

avdekket ikke større avvik i forhold til krav.  

4.13. Brannforebygging i byggeprosjekter 

Brannvesenet har deltatt i pågående store byggeprosjekter. Brannvesenet har bidratt i ulike deler 

av prosessen knyttet til tilrettelegging for innsats og valg av branntekniske løsninger.  

4.14. ROS andre virksomheter 

Brannvesenet har deltatt i ROS/beredskaps analyser knyttet til andre virksomheter. 

SVV – ROS Ny E6 trase Sørfold 

BaneNor(Jernbaneverket) – ROS Utvidelse av stasjonsområde Fauske stasjon  

BaneNor(Jernbaneverket) – Beredskapsplan Nordlandsbanen.   
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4.15. Arrangementer 

Brannvesenet mottar meldinger om store arrangementer. Meldingen danner grunnlag for å 

vurdere sikkerheten knyttet til arrangementer som gjennomføres på steder eller bygninger som 

normalt ikke benyttes til dette formålet. I 2016 var det feiring av 200 års jubileum i Bodø. Som 

del av feiringen ble det gjennomført mange store og små arrangementer. Sikkerhet i forbindelse 

med gjennomføring ble gitt høy prioritet i løpet av året. Arrangementene ble gjennomført uten 

større uhell.

  

 

Bildet 

Feier på taket med åndedrettsvern 

 

4.16. Feie- og tilsynstjenesten 

Hovedaktivitetene til feie- og tilsynstjenesten er feiing av piper samt tilsyn med fyringsanlegg. 

Behovet for feiing varierer fra husstand til husstand. Dette skyldes valg av energibærere (ved, 

olje, strøm), type ildsted og forhold knyttet til fyringsvaner.  

I tillegg til dette har feiertjenesten bidratt i andre forebyggende aktiviteter i avdelingen. 

4.16.1. Gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Feie- og tilsynstjenesten skal sørge for at det gjennomføres tilsyn og feiing med fyringsanlegg 

etter kartlagt behov. Tilsynet er et tiltak for å avdekke om ildstedet er intakt og virker som 

forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. 

Under tilsynet informeres det også om andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. 

Dette vil være røykvarslere, slukkeutstyr, rømningsveier og faremomenter knyttet til elektriske 

anlegg og utstyr. 

I løpet av 2016 ble det avtalt feiing av 6977 piper og tilsyn med 6538 fyringsanlegg. 
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De siste årene har behovet for feiing av fyringsanlegg endret seg. Noen av forholdene som 

påvirker dette er milde vintre, installasjon av varmepumper, mere energieffektive ovner m.v. 

På bakgrunn av endret behov har det ikke vært umiddelbart behov for å tilsette i ledige stillinger. 

4.16.2. Lærlinger 

Salten brann er godkjent lærebedrift i feierfaget. Lærlinger rekrutters hovedsakelig fra 

videregående skoler eller gjennom utlysinger. Feierfaget er et særløpsfag der første året 

gjennomføres på Bygg- og anleggsteknikk på videregående skole og deretter tre år i bedrift. 

I de siste årene har det ikke vært søkere gjennom samordnet opptak innen feierfaget i Nordland 

fylke. For å styrke rekrutteringen ble det gjennomført orienteringer om feierfaget på Bodø og 

Fauske videregående skole i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Dette vil kunne gi 

søkere til feierfaget. Salten Brann IKS prioriterer rekruttering av feiere. 

4.16.3. Endring regelverk for fritidsboliger 

Tidligere kom feieren på feiing og tilsyn minst hvert fjerde år i boliger. Etter nye regler fra 2016 

skal feiing og tilsyn med fyringsanlegg gjennomføres med bakgrunn i kartlagt behov og risiko. 

I tillegg er det innført plikt om feiing og tilsyn i fritidsboliger på samme måte som for boliger 

Antall kartlagte fritidsboliger i Salten 

Bodø Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy 

2672 725 1444 742 1513 1168 755 976 1009 

 

I Saltenkommunene har vi kartlagt at det finnes til sammen ca. 11000 hytter og fritidsboliger. 

Hvor alle disse fysisk er lokalisert, hvor mange av disse som har fyringsanlegg og omfang av 

bruken er ennå ikke kartlagt. I løpet av 2016 er alle fritidsboligene i Bodø lagt inn i våre 

systemer, for disse gjenstår det å kontakte eiere for å kartlegge fyringsanlegget. 
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4.16.4. Vurdering av risiko av fyringsanlegg 

Kommunen skal ha oversikt over fyringsanlegg i regionen. Denne oversikten brukes som 

grunnlag for vurdering av risiko knyttet til hvert enkelt fyringsanlegg. Ut fra kartlagt risiko 

settes frekvens på feiing og tilsyn. 

 

 

 

 

Eiere av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen ved installasjon og endringer av 

fyringsanlegg. Feiertjenesten har mottatt ca. 100 meldinger om montering eller endring av 

ildsteder i regionen. 

4.16.5. Informasjon og Metadata 

Salten Brann har inngått avtale med eksterne leverandører for levering av informasjon og 

metadata. Etterspørselen etter slike data er hovedsakelig fra Eiendomsmeglere i forbindelse 

med salg av eiendommer. Salten Brann har avtale med Ambita AS om levering av informasjon 

og metadata gjennom løsningen Infoland.  

I løpet av 2016 er det også inngått avtale med Norkart om levering gjennom deres handelsportal. 

Gjennom disse løsningene kan Salten Brann levere data for alle våre eierkommuner. I løpet av 

2016 har Salten Brann betjent 684 ordrer gjennom Infoland og 48 ordrer i Norkarts løsning. 
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4.16.6. Risiko inn i gebyrordningen 

Omlegging til risikobasert tilsyn og feiing medfører at det blir stor variasjon på frekvens for 

feiing og tilsyn. Med bakgrunn i dette bør avgiften legges om slik at den bedre står i forhold til 

den tjenesten som leveres for hvert fyringsanlegg. Økt risiko gir hyppigere besøk, og således 

mer innsats og økt ressursbruk 

Figur fremtidig modell for feie- og tilsynsavgift  

 

Årlig gebyr- Dekker løpende kostnader for systemdrift o.l. 

Gebyr feiing – Dekker kostnader knyttet til feiing av fyringsanlegg 

Gebyr tilsyn – Dekker kostnader knyttet til tilsyn av fyringsanlegg 

En innføring av en slik modell krever integrerte løsninger fra fagsystemer til kommunenes 

systemer. 

 

Årlig gebyr Gebyr feiing Gebyr tilsyn
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5. 110-nødsentral (nødmeldetjenesten) 

5.1. Ledelse 

Joakim Jarnæs er avdelingsleder for 110-nødsentralen. 

5.2. Ansvarsoppgaver 

Sentralen har i sitt virkeområde det lovpålagte ansvaret for blant annet følgende oppgaver: 

 Mottak av nødmeldinger om brann, ulykke og akutt forurensing 

 Mottak av nødmeldinger fra Politi og AMK og trippelvarsling 

 Gi faglig råd og veiledning til den nødstilte og ressurser på stedet 

 Sende riktig og tilstrekkelig ressurser ved en hendelse 

 Føre logg under hendelser, herunder lydlogg av samband og nødanrop 

 Mottak av automatiske alarmer fra særskilte brannobjekt (§ 13 bygg) 

 

Sentralen har også påtatt seg flere oppgaver som ikke er lovpålagt, blant annet mottak av 

automatiske alarmer fra borettslag, offentlige bygg og institusjoner samt næringsbygg. 

 

Bildet 

110-nødsentralen i nye lokaler på Albertmyra 

 

110-nødsentralen var ved utgangen av 2016 organisert med 18 årsverk, der 15 av disse er 

tilknyttet helkontinuerlig skiftordning for bemanning av 110-nødsentralen. Resterende årsverk 

er ledelse, IKT-ansvarlig og prosjektledelse for samvirke mellom de tre nødmeldesentralene 

(110, 112 og 113). Vaktordningen er lagt opp slik at det er 3 erfarne operatører på vakt døgnet 

rundt, deriblant en vaktleder. 
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Dekningsområdet har i 2016 bestått av 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms, med følgende 

tall innenfor dekningsområdet: 

 Fylker: Nordland og Troms (sør) 

 Kommuner: 50 

 Brannvesen: 35 

 Brannstasjoner: 75 

 Kjøretøy: 195 

 Antall brannmannskaper: ca. 1.700 

 Antall innbyggere: ca. 280.000  

 Areal ca. 40.000 km2 

 2 Politidistrikt  

(Nordland og Troms) 

 På bildet: 110-regionen 

 3 AMK sentraler  

(Tromsø, Bodø og Sandessjøen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet 

110-regionen 

 

Den nye organiseringen av 110-nødsentralen gjør kommunene mer forberedt på å møte større 

og mer komplekse hendelser som måtte kunne oppstå i regionen.  

Tilbakemeldinger fra kommunale brannetater som er tilknyttet sentralen, indikerer at de er 

tilfreds både med responstid, oppfølging og støtte når hendelser skal håndteres. 
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5.3. Innføring av nødnett og flytting til ny stasjon 

Alle brannvesen i varslingsområdet tok i bruk radioterminaler i nødnettet i oktober 2015 selv 

om 110-nødsentralen ikke ble formelt etablert i nytt bygg før den 16. mars 2016. 

2016 har vært et hektisk år med høy aktivitet og mange nye ansvarsoppgaver som skulle komme 

på plass i forbindelse med flyttingen. Første halvår har vært preget av innføringen av nødnett i 

regionen og flytting av sentralen til ny brannstasjon på Albertmyra. Mye nytt teknisk utstyr 

skulle på plass og operatørene har måttet seg inn i mange nye systemer som blant annet ICCS, 

VISION og BRIS som er nasjonale branntekniske fagsystemer. I løpet av året har flere og flere 

ting falt på plass og 110-nødsentralen har etablert seg på en tilfredsstillende måte i de nye 

lokalene. 

5.4. Samlokalisering av nødsentralene til politi, brann og helse 

2016 har i stor grad vært preget av prosjektet med den fremtidige samlokaliseringen av nød-

alarmsentralene på Albertmyra i Bodø, noe som resulterte i en forpliktende avtale mellom 110-

sentralen, AMK (113) om samlokalisering i spesialtilpassede lokaler på ny brannstasjon. AMK 

var på plass i den nye nødsentralfløyen ved brannstasjonen den 4. mai 2016. Politiet besluttet 

også i løpet av 2016 å etablere operasjonssentralen i Nordland politidistrikt i de samme 

lokalene. Politiets etablering skal være operativ innen 31. mai 2017. 

En slik samlokalisering vil gi bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de større 

hendelsene. Videre ser vi for oss muligheter for økt kompetanse gjennom samvirke og 

erfaringsutveksling på tvers av etatene og felles øvingsopplegg. Det presiseres at det vil fortsatt 

være separate nødnummer med høy faglighet og integritet når nødmeldinger besvares. 

 

Bildet 

Nødsentralbygget på Albertmyra sett mot nord 

5.5. Nasjonalt digitalt oppdragshåndteringsverktøy (VISION) og (ICCS) 

110-sentralen tok i bruk oppdragshåndteringsverktøyet VISION den 27. april 2016. Målet med 

systemet er å gi et digitalt beslutningsstøttesystem som blant annet gir raskere kontroll over 

lokal informasjon, og som kan omsette denne på en systematisk måte i forbindelse med 
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hendelser. Verktøyet gir operatørene mulighet til å sende ut riktig og nærmeste ressurs til 

skadestedet på en hurtig måte uten tap av tid. Dette har utviklet seg til å bli en arbeidsmetode 

som er i samsvar med den fremtidige måten å løse oppdrag på i nødnettleveransen.  

ICCS (Integrated Communications and Control System) er et sentralbord som operasjons-

sentralene bruker for å motta anrop fra publikum, men som i tillegg er et system for å styre 

ressursene som bruker Nødnett. 

5.6. Nasjonal rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten (BRIS) 

Da 110-sentralen tok i bruk VISION begynte vi samtidig å bruke den nye rapporterings-

løsningen for brann og redningsvesenet BRIS (Brann, Redning, Innrapportering og Statistikk). 

BRIS henter hendelsesdata fra VISION. Den nye rapporteringsløsningen gir brann og 

redningsvesenene, 110-sentralene og DSB tilgang til mer relevant informasjon om branner og 

andre oppdrag. Hovedformålet er at disse dataene skal gi brann og redningsvesenet et bedre 

grunnlag for å utvikle statistikk og drive mer effektivt og målrettet forebyggende arbeid. Data 

fra BRIS vil således gi nasjonale og lokale beslutningstagere viktig styringsinformasjon og 

dermed et godt grunnlag for å utvikle organiseringen av brann og redningsvesenene de 

nærmeste årene. Løsningen legger til rette for at brann og redningsvesenene selv kan ta ut 

statistikk om egen håndtering og sitt beredskapsområde.  

5.7. Fokus på KKI (kommando-kontroll-informasjon) 

110-sentralen har i løpet av 2016 lagt større fokus på KKI. Et integrert system som gir alle 

nivåer i organisasjonen tidsriktig og tilstrekkelig informasjon for å planlegge, lede og 

kontrollere sine aktiviteter. 

Et av disse systemene er dataverktøyet DSB-CIM som er først og fremst er et digitalt krise-

håndteringsverktøy som skal brukes under større hendelser der det er naturlig å koordinere 

innsatsen og informasjonsflyten mellom oss og andre aktører som ikke er koblet opp mot 

loggingen som foregår i blant annet i vision. En slik aktør kan være Kystverket eller den enkelte 

berørte eierkommune. I tillegg utvikles kvalitetssystem med alle rutiner og prosedyrer, 

avviksrapportering og håndtering, tiltakskort, kompetanse – øvelser – dokumentasjon, 

ressursoversikt, varsling, mediahåndtering og mye mer i DSB-CIM. 

110-sentralen har i tillegg startet implementeringen av TransFire 8 alarm som er et helhetlig 

system for mottak, registrering og håndtering av alle typer alarmer og telefonhenvendelser til 

110-sentralen. Systemet har i tillegg til å være et alarmmottak mange av de samme mulighetene 

som ligger i det nasjonale digitale oppdragshåndteringsverktøyet VISION. Selskapet ønsker å 

utvikle dette systemet til å bli et viktig beslutningsstøtteverktøy for 110-sentralen. 

Selskapet har også startet et forprosjekt ”operativ videostøtte” der selskapet prøver ut 

mulighetene for å montere kamera på utrykningskjøretøyene og på mannskapene med nåtids 

videostrømming direkte inn i 110-nødsentralen. Målet er å oppnå et felles situasjonsbilde av 

hva som skjer på skadestedet. Vi blir på den måten bedre i å forutsi hvordan hendelsen vil 

utvikle seg og tar raskere og bedre beslutninger. 
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110-sentralen har knytet seg opp mot Vegtrafikksentralen slik at det kan opprettes nåtids 

videostrømming direkte inn i sentralen fra alle kameraene som er satt opp langs veiene i hele 

distriktet. Det er spesielt interessant for å se nærmere på trafikkflyten ved uttrykninger og for å 

få et godt situasjonsbilde ved trafikkulykker i for eksempel tuneller. Systemet er planlagt klart 

til operativ bruk i løpet av 2017. 

Selskapet har også besluttet å implementere systemet ”Crash Recovery” i 110-nødsentralen. 

Dette er system der innsatspersonell får lett tilgang til all relevant informasjon om kjøretøy som 

er involvert i en ulykke. Ved å taste inn registreringsnummer får man tilgang til kjøretøy-

spesifikk informasjon om plassering og type kollisjonsputer, gass beholdere, forsterkninger, 

batteri, bensintank, alternativt fremdriftssystem, brenselceller, deaktivering av systemer mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet 

Skjermbilde av Crash Recovery 

 

5.8. Pilotprosjekt for nødtekst 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) fikk i oppdrag fra Justis- og beredskaps-

departementet å gjennomføre et toårig pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og 

hørselshemmede. De samlokaliserte 110, 112 og 113-sentralene i Bodø ble valgt som sted for 

gjennomføringen av pilotprosjektet.  

Nødtekst gir forhåndsregistrerte døve og tale- og hørselshemmede mulighet til å varsle 

nødetatene direkte via SMS. Tekstmeldingene fra døve og tale- og hørselshemmede vil komme 

inn til nødmeldingssentralene i samme system som de talebaserte meldingene. Posisjonering 

for nødtekstmeldinger er som ved taleanrop.  

110-sentralen har sammen med de andre i pilotprosjektet lagt ned mye tid i 2016 for at de 

operative rutinene skal være gjennomførbare for nødetatene, slik at meldingene håndteres 
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akkurat som andre nødmeldinger når de kommer inn. Løsningen skal være like trygg og robust 

for brukeren som den talebaserte nødmeldetjenesten. Tjenesten blir lansert i løpet av 2017.  

5.9. Statistikk 2016 for dekningsområdet til 110-nødsentralen 

I 2016 var det 3 personer som døde i brann innenfor dekningsområdet til 110-nødsentralen. Alle 

de omkomne var over 50 år (2 over 70 år). 

110-nødsentralen håndterer årlig svært mange alarmer som kommer fra automatiske 

brannalarmer i bygg og av disse er det svært få som er reelle. Totalt sett håndterte 110-

nødsentralen 120 hendelser med brann i bygning. I kontrast til mottok sentralen melding om 

103 helseoppdrag og 206 trafikkulykker i løpet av året. Vi ser altså en trend der brannvesenet 

oftere og oftere håndterer andre oppdrag enn brann. Alle tall nedenfor er for perioden 01.05. – 

31.12.2016 siden det var da BRIS ble tatt i bruk. 

 

UTVALGTE HENDELSER/OPPDRAG 

 

SØR 

 

MIDT 

 

NORD 

 

ALLE 

 

Automatiske brannmeldinger uten brann 261 373 603 1237 

Akutt forurensning 7 4 18 29 

Brann annet 17 12 12 41 

Brann i bygning 34 42 44 120 

Brann i gress- eller innmark 12 12 21 45 

Brann i personbil 11 7 17 35 

Brann i skog- eller utmark 7 1 5 13 

Brann i skorstein 8 4 7 19 

Brann i søppelkasse 2 3 1 6 

Brannhindrende tiltak annet 16 23 37 76 

Brannhindrende tiltak komfyr 16 8 17 41 

Dyreoppdrag 4 3 33 40 

Helseoppdrag 26 20 57 103 

Oppdrag løst av 110 420 499 1006 1925 

Person i vann 1 1 4 6 

Trafikkulykke 78 35 92 205 

     

Totalt antall 110 oppdrag 1244 1348 2405 4997 
 

1. SØR (Helgeland): Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, 

Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. 

 

2. MIDT (Salten): Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, 

Sørfold og Værøy. 

 

3. NORD (Midtre Hålogaland): Andøy, Ballangen, Bø, Evenes, Flakstad, Gratangen, Hadsel, Harstad, 

Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lødingen, Moskenes, Narvik, Salangen, Skånland, Sortland, Tjeldsund, 

Tysfjord, Vestvågøy og Vågan. 
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Diagram viser topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området. 
Unødige alarmer er ikke vist her. 

 

Diagram viser Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i 110-området 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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5.10. Statistikk 2016 for dekningsområdet til Salten Brann IKS 

I 2016 var det 1 person som døde i brann innenfor dekningsområdet til Salten Brann. Den 

omkomne var over 70 år. 

Salten Brann håndterer årlig svært mange alarmer som kommer fra automatiske brannalarmer i 

bygg og av disse er det svært få som er reelle. Totalt sett håndterte Salten Brann 42 hendelser 

med brann i bygning. I kontrast håndterte Salten Brann 20 helseoppdrag og 35 trafikkulykker i 

løpet av året. Selskapet ser altså en trend der brannvesenet oftere og oftere håndterer andre 

oppdrag enn brann. Alle tall nedenfor er for perioden 01.05. – 31.12.2016 siden det var da BRIS 

ble tatt i bruk. 

 

 

 

Diagram viser fordeling av oppdrag for hele Salten Brann 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram viser totale hendelser i virkeområdet til Salten Brann IKS de siste 10 årene 
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Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Bodø kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

 

 

Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Fauske kommune 
(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Saltdal kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

 

Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Meløy kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Gildeskål kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

 

Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Beiarn kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Sørfold kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 

Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Steigen kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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Diagram viser fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i Hamarøy kommune 

(Utdrag av hendelsestyper) 
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6. Personal/administrasjon 

6.1. Ledelse 

Ann Christin Berg leder administrasjon/personal 

6.2. Ansvarsoppgaver 

Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personellmessige 

forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av 

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger opp 

ansettelsesprosesser, fravær, lederstøtte mv og sørger for oppfølging av grunnlagsdata og 

oppfølging av individuelle forhold. 

6.3. Organisasjonsendringer 

Personal har bidratt i prosessen med etablering av funksjoner for samvirkeleder og kvalitets-

leder i brannsjefens stab.  

I 2016 har er det også startet prosesser for etablering av brigadeledere i selskapet, hvor personal 

er en del av styringsgruppen. 

I forbindelse med søknad fra Værøy kommune om innlemmelse i Salten Brann er det i 2016 

startet kartlegginger av personal- og lønnsmessige forhold for de ansatte som vil omfattes av en 

eventuell virksomhetsoverdragelse. 

6.4. Rekruttering 

I 2016 har det vært gjennomført vesentlig innsats i rekrutteringsprosesser for kritiske 

ledelsesfunksjoner i tillegg til den normale rotasjonen av stillinger. Det har vært gjennomført 

grundige og utvidede rekrutteringsprosesser for leder 110-sentralen, leder beredskaps-

avdelingen og nye vaktledere/utrykningsledere i beredskapen. 

6.5. Internkontroll 

Selskapet har i 2016 etablert egen stilling for kvalitetsledelse. Utvikling av systematisk 

internkontroll og dokumentasjon av denne er en prioritert oppgave. I den forbindelse er det 

iverksatt egne prosjekter for digitalisering og tilgjengeliggjøring av selskapets dokumentasjon 

for alle medarbeidere gjennom blant annet CIM. For å sikre høy etisk standard i virksomheten 

og blant medarbeiderne er det kontinuerlig fokus på selskapets etiske retningslinjer. 

6.6. Andre sentrale arbeidsoppgaver i 2016 

I tillegg til ordinær drift har det vært jobbet med følgende sentrale arbeidsoppgaver: 

- Bistand i forbindelse med arbeid for å få feierlærlinger 

- Revidering av etiske retningslinjer og rutiner for oppfølging av sykefravær 

- Innføring av arbeidsreglement 

- Innføring av Visma selvbetjening (reiseregning og fravær) for heltidsansatte 

- Forberedelser til innføring av turnussystem 

- Etablert regelmessige AMU-møter 
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7. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2016 

7.1. Styret i Salten Brann IKS 

 

Navn Medlem Varamedlemmer 

Svein Blix Styreleder Vara i rekkefølge: 

1. Jan Tore Svendsgård 

2. Truls Paulsen 

3. Kjersti S. Hansen 

Gudbjørg Navjord Medlem 

Anne Holm Gundersen Nestleder 

Agnar Hansen Medlem 

Kurt Rune Martinussen Medlem (ans.repr.) Trond Rabben 

John Harald Løkås Medlem (ans.repr.) Ole Fredrik Bakken 

 

7.2. Representantskapet i Salten Brann IKS 

 

Kommune Medlem Varamedlemmer 

Beiarn Monica Sande Håkon Sæther 

Bodø Håkon Andreas Møller 1. Øistein Mathisen 

2. Rolf Arnt Sivertsen 

3. Astrid Olsen 

4. Johan Bakke 

5. Svein Olsen 

6. Jørgen Fjørtoft 

7. Egil Mathosen 

8. Ingrid A Bay-Larsen 

9. Jon Tørset 

Bodø Ann Kristin Moldjord 

Bodø Odd Willy Hansen 

Bodø Simon Gjerstad 

Bodø Ingrid Lien 

Bodø Mona Lillehaug 

Bodø Hans Petter Horsgård 

Bodø Allan Ellingsen 

Bodø Bente Haukås 

Fauske Jørn Stene 1. Nils-Christian 

Steinbakk 

2. Per-Gunnar K Skottåm 

3. Gro Anita Olsen 

4. Ole Tobias Orvin 

1a Ingelin Noresjø (For Borge) 

Fauske Linda Salemonsen 

Fauske Ronny Borge 

Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Trond Gjelseth 

Meløy Sigurd Stormo 1. Lisbeth S Amundsen 

Meløy Per Frøskeland 2. Mette Bjørnvik 

Saltdal Rune Berg 1. Wenche Skarheim 

2. Tore S Amundsen Saltdal Anne-Britt Sletteng 

Steigen Asle Schrøder Arne B Vaag 

Sørfold Lars Kr Evjenth Turid Johanne Willumstad 

Hamarøy Jan Folke Sandnes May Walle 

 





























 

VALGKOMITÉENS FORSLAG TIL NYTT STYRE FOR SALTEN BRANN 2017 

 

De foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja til vervene. 

Valgkomitéen har ikke tatt med arbeidstakerrepresentanter eller deres varaer, da 

disse valgene ikke foreslås fra oss. 

 

Godtgjøring: 

Valgkomitéen foreslår ei økning i godgjøringa på 2,5% 

 

Navn Valgt Funksjon Forslag fra 
valgkomitéen 

 
Periode 

Svein Blix 2007 Styreleder Gjenvalg 2 år 

Anne Holm Gundersen 2013 Styremedlem Ikke på valg  

Agnar Hansen 2008 Styremedlem Ikke på valg  

Gudbjørg Navjord 2014 Styremedlem Ikke på valg  

     

     

     

Varaer_     

Jan Tore Svendsgård  1.vara Ikke på valg  

Truls Paulsen  2. vara Ikke på valg  

Kjersti Stensvåg 
Hansen 

 3. vara Gjenvalg 2 år 

     

     








