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 Side 2 

Forord 
 
I 10 år har kommunene i Salten hatt et godt og konstruktivt samarbeid om brann- og 
redningstjenester i regionen. Det er i dag 9 kommuner som er med i dette samarbeidet; 
Meløy, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen. 
Tilbakemeldinger viser at eierkommunene er svært godt fornøyd med arbeidet til 
selskapet. Fra 2018 er Værøy kommune også med som part i det politiske 
samarbeidet, men dette skal nårværende eiere behandle først. Alt dette indikerer at 
Salten regionen evner å gjennomføre politisk samarbeid på tvers av kommunale 
grenser samt politiske skillelinjer og det må kunne sies at det politiske klima har vært 
meget konstruktivt noe som ikke er en selvfølge i andre deler av landsdelen. Det er 
vedtatt i Salten regionråd og i det enkelte kommunestyre, gjennom felles Salten 
eierstrategier, at interkommunale selskap skal utvikle og etablere virksomhetsstrategi 
som grunnlag for eierstyringen. Strategien som er utviklet i dette dokumentet har som 
hovedhensikt å gi føringer til hvordan selskapet skal prioritere sine ressurser de neste 
4 – 6 årene slik det er skissert i felles eierstrategier. 
 
Strategien som er utviklet tar hensyn til de nasjonale endringer som er vedtatt i brann- 
og redningstjenesten. De viktigste endringene vil komme som følge av varslede 
endringer i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen i Norge. 
Forskriften vil bli utformet slik at den legger press på enkeltkommuner til å inngå 
samarbeid om brann- og redningstjenester. Ved å gjøre dette ønsker norske 
myndigheter å heve kvaliteten innenfor dette fagfeltet. 
 
Utviklingen av denne strategien har vært krevende på mange måter. Ikke minst har 
selskapet erfart at involvering av kommunenes formannskap har tatt tid å få 
gjennomført. Når det er sagt så har samtlige kommunstyrer fått orientering om status i 
selskapet samt at hvert formannskap har satt av hhv halv- eller hel dag til å diskutere 
forslag til målambisjoner. Selskapet mener at involveringen som har vært lagt til grunn 
er helt avgjørende for at denne virksomhetststrategien skal få tilstrekkelig 
gjennomføringskraft. Det rettes en stor takk til ordførere, kommune-politikere, 
rådmenn, kommunalsjefer og andre administrative stillinger som har tatt seg tid til å 
bidra i prosessen. 
 
Det rettes også en takk til styrets medlemmer og til selskapets ledergruppe som har 
brukt mange dager på å utvikle strategien sammen med konsulentselskapet 
Bedriftskompetanse AS. Sistnevnte har jobbet med en omfattende fakta innhenting 
som har vært krevende å håndtere i prosessen. Det er også grunn til å takke DSB, ved 
Hans Madsen, som har stilt opp på en av våre strategisamlinger samt brann- og 
redningstjenesten i Mosseregioen som styret og ledergruppen besøkte i august 2016. 
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1 Sammendrag 
 
Salten Brann har i tett samarbeid med eierkommunene utviklet to strategiske 
målalternativer, som i all hovedsak er like, men som skiller seg ved at det ene 
alternativet presenterer en klar ambisjon om å videreutvikle et større politisk 
brannfagligsamarbeid enn hva som er tilfellet i dag. Kort fortalt kan målalternativene 
beskrives som følger; 

- Alternativ SALTEN – yttergrenser for eierskap som i dag 
- Alternativ NORD – yttergrenser for eierskap utover dagens eiermodell 

Alternativ NORD krever høy grad av politisk engasjement for å tilnærme seg 
kommunalt samarbeid på en måte som ikke oppfattes som provoserende eller utidig i 
området utenfor Salten. 
 
Fra nasjonalt hold (Justis- og beredskapsdepartementet samt Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap) 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 mv. tilpasset de nye politidistriktene. Ved å endre forskrift 
for organisering og dimensjonering av brannvesen samt gjennomføre nødvendige 
lovtilpasninger ønsker norske myndigheter å stimulere kommuner til å inngå 
brannfagligsamarbeid på tvers av kommune grensene. 
 
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 tilnærmet seg det mulighetsrom som vil 
kunne oppstå som følge av hva disse endringene vil bety for mindre kommuner.  
 
Strategiprosessen er gjennomført med tung forankring og involvering av selskapets 
ledelse, styret, eierkommunenes formannskap og selskapets representantskap. Det 
har vært gjennomført 9 orienteringer til kommunestyrene og 9 workshops med 
respektive formannskap. Det er gjennomført 4 strategisamlinger med styret og 
ledergruppen. Hovedinntrykket som selskapet sitter igjen med er at eierkommune er 
godt fornøyd med selskapets resultater, men at det på generelt grunnlag er ytret 
bekymring for kostnadsutviklingen dersom selskapet skal ta på seg større ambisjoner. 
Det er også kommet fram informasjon som tilsier at muligheten til å påvirke selskapet 
dersom dette blir større i eieromfang vil avta for den enkelte kommune. Når det er sagt 
så mener selskapet at verdien ved stordriftsfordeler er kommet godt nok fram gjennom 
diskusjoner i formannskapene. 
 
Det er gjennomført ulike former for analyser i forkant av utformingen av mål-
alternativer. Det er gjennomført en; 1) overordnet analyse som vurdert relevante 
nasjonale forhold, 2) ressursanalyse som vurderer kvaliteten av selskapets ressurser 
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og 3) en kombinert ståstedsanalyse hvor ulike målgrupper er spurt ulike spørsmål av 
overordnet og detaljert art som har å gjøre med kvaliteter i selskapet. 
 
Analysene gir klare beskrivelser av hvilke nasjonale rammefaktorer som er i endring. 
Den viktigste endringen som vil komme er endringen av forskrift for organisering og 
dimensjonering av brannvesen. Denne vil stille strengere krav til brannsamarbeid 
mellom kommunene. Ressursanalysen som er gjennomført konkluderer med hvilke 
ressurser selskapet har som er sterke og som må ansees som et fortrinn. Samtidig 
belyses de ressursene som framstår som mindre sterke og til dels kritiske for 
selskapets videre drift. Ståstedsanalysen som er basert på en omfattende kartlegging 
av viktige tema som er adressert til ulike målgrupper, deriblant politikere, rådmenn, 
politi og andre nøkkelfunksjoner, viser at det er klare forbedringsområder innen; 1) 
praktisk samhandling med eierkommunene, 2) rolleforståelse fra eierkommunene, 
representantskapet, styret og daglig ledelse. Det er også bragt på det rene at 3) 
arbeidsmiljø og kultur må styrkes, 4) at stasjonsstruktur bør gjennomgås og at 5) 
kompetanse bør styrkes. Til slutt slås det fast at 6) omdømmet til selskapet er sterkt, 
men at det må gjennomføres styrking av digital innbygger-kommunikasjon med tanke 
på hjemmeside og sosiale medier. Det siste målet i begge målalternativene er 
adressert som et kvalitetsprogram, «brann 2020» som tar sikte på å utbedre 
svakhetene som er kartlagt. 
 
Målalternativ NORD anbefales som valgt strategi. Den bygger videre på det beste i det 
politiske samarbeidet som har vært banebrytende i Salten regionen. Videre anses 
NORD alternativet å bygge opp under den regionale ambisjonen om skape en sterkere 
beredskap spesielt ved større hendelser. NORD alternativet er i tillegg det alternativet 
som passer best med mandatet som selskapet har fått som brannfagligmyndighet i de 
tilfeller hvor LRS Nordland skal tre sammen ved større hendelser. Det er verdt å merke 
seg at det er størst politisk risiko ved NORD alternativet da ambisjonen om å 
videreutvikle et brannsamarbeid utover ytter-grensene til Salten fort kan misforstås og 
dermed framstå som kontraproduktiv. 
 
For kommunene utenfor Salten vil det handle om å skape et nytt brannfaglig-
samarbeid på like vilkår hvor nye samarbeidspartnere, eierkommuner, behandles med 
respekt i tilnærmingen. Feilskjær vil kunne havarere den strategiske ambisjonen. 
Regionen må ta ansvar for den nasjonale satsingen som innebærer å bygge et sterkere 
nasjonalt brann- og redningsvesen de neste årene. 
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2 Innledning og bakgrunn 
 
2.1 Kort beskrivelse Salten Brann IKS 
Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap på vegne av 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og 
Sørfold og har til sammen 350 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. 
Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for 50 kommuner i Nordland 
og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 275 000 innbyggere. Selskapets hoved-
kontor er i Bodø.  
 
Siden opprettelsen av Salten Brann i 2007 har selskapet etablert seg som et 
profesjonelt- og robust verktøy for brann- og redningstjeneste i de ni eier-kommunene. 
Stordriftsfordelene har over tid vist en styrking av tjenesten innenfor nøktern utvikling 
av kostnadsrammene. Flere store hendelser har også vist at denne organiseringen gir 
fleksibilitet og stor grad av utholdenhet ved alvorlige og langvarige hendelser. 
 
2.2 Nasjonale føringer 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe 
som skulle se på brann- og redningsvesenets organisering og ressurser. Oppdraget er 
forankret i Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet og tilhørende Innst. 426 S 
(2012–2013). Arbeidsgruppen hadde som oppgave å utrede hvordan de samlede 
ressursene i brann- og redningsvesenet benyttes, og hvordan de kan anvendes på en 
best mulig måte og i samråd med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale 
målene. Rapporten fra arbeidsgruppen ble framlagt i desember 2013 under tittelen 
Brannstudien1.  
 
Den 9. juni 2015 gav Justis- og beredskapsdepartementet (JD) oppdrag til Direkto-
ratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å utarbeide et beslutnings-
grunnlag for ny organisering av brann- og redningstjeneste. Bakgrunnen for oppdraget 
var at regjeringen mener det er behov for færre og større brannvesen. Brannstudien 
anbefaler å organisere brannvesene fylkesvis, men tar ikke stilling til hvordan 
kommunene skal samarbeide om større brann- og redningsvesen.   
 
Rapporten fra DSB ble framlagt 1. desember 2015 under tittelen Beslutningsgrunnlag 
for ny organisering av brann- og redningsvesenet.2 Anbefalingene fra rapporten 
vurderer at det for Nordland brannregion kan anslås et behov for ett til to brann- og 
redningsvesen. Vurderingene i beslutningsgrunnlaget om kriteriene for et godt fagmiljø 

                                                      
1 Brannstudien (DSB) https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brannstudien/  
2 Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet (DSB)  
http://dsbinfo.no/Global/Brannvern/Dokumenter/Beslutningsgrunnlag%20for%20ny%20organisering%20av%2
0brann-%20og%20redningsvesenet%20-%20en%20kvalitetsreform.PDF 

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brannstudien/
http://dsbinfo.no/Global/Brannvern/Dokumenter/Beslutningsgrunnlag%20for%20ny%20organisering%20av%20brann-%20og%20redningsvesenet%20-%20en%20kvalitetsreform.PDF
http://dsbinfo.no/Global/Brannvern/Dokumenter/Beslutningsgrunnlag%20for%20ny%20organisering%20av%20brann-%20og%20redningsvesenet%20-%20en%20kvalitetsreform.PDF
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(kvalitet, kapasitet, effektivitet og likeverdighet) gir at størrelsen er kritisk med tanke på 
å utvikle et robust brann- og redningsvesen.  
 
Som et resultat av beslutningsgrunnlaget fra DSB har justis- og beredskaps-
departementet gitt DSB i oppdrag3 å iverksette en revisjon av Forskrift om organisering 
av brannvesen, den såkalte Dimensjoneringsforskriften4.  Forslaget til ny 
dimensjoneringsforskrift skal presenteres og legges ut på høring høsten 2017. 
 
2.3 Strategisk orientering 
Styre og ledelse i Salten Brann IKS mener at det, ut fra anbefalingene i beslutnings-
grunnlaget fra DSB til JD, er et betydelig potensiale i forhold til å utvide selskapets 
ansvarsområde for å kunne tilfredsstille framtidige nasjonale krav og forventninger til 
profesjonalitet, kapasitet, kompetanseutvikling, organisasjon og ledelse samt 
bærekraftig økonomistyring.  
 
Med bakgrunn i ovenfornevnte vurdering er det gjennomført en strategisk prosess hvor 
man har foretatt en grundig vurdering og bearbeiding av alternative målscenarioer og 
retninger for selskapets videre utvikling. Den strategiske prosessen har involvert 
selskapets representantskap, eierkommunenes formannskap og administrative 
ledelse, selskapets styre, ledere og ansatte gjennom egne møter og workshoper. Det 
er også gjennomført omfattende ståstedsanalyser (kvantitativt og kvalitativt) med 
involvering av en rekke interessenter og målgrupper. 
 
Resultatet fra disse prosessene har vært et sentralt grunnlag for utarbeidelsen av 2 
alternative målscenarier som presenteres i denne rapporten (se kap. 7), og hvor 
alternativ NORD anbefales som valgt strategi. Den bygger videre på det beste i det 
politiske samarbeidet som har vært banebrytende i Salten regionen. Videre anses 
NORD-alternativet å bygge opp under den regionale ambisjonen om skape en sterkere 
beredskap spesielt ved større hendelser. NORD-alternativet er i tillegg det alternativet 
som passer best med mandatet som selskapet har fått som brannfaglig myndighet i de 
tilfeller hvor LRS Nordland skal tre sammen ved større hendelser.  
 
  

                                                      
3 Oppdrag – dimensjoneringsforskriften, oppdrag nr 14 (justis- og beredskapsdepartementet) 
4 Dimensjoneringsforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729
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3 Styrets mandat 
 
3.1 Hovedmål 

 
Utvikle en overordnet strategi for Salten Brann IKS som er i henhold til oppdaterte 
nasjonale beredskapsbestemmelser og som legger vekt på økt kvalitet i tjeneste-
leveransen til eierkommunene og kommersielle kunder, men med fokus på en 
samfunnsøkonomisk helhetlig tilnærming. 
 
3.2 Resultatmål for prosjektet 

 
a) Gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av dagens situasjon i nært 

samarbeid med relevante interessenter, internt og eksternt, med sterk fokus på 
eierkommunene og medarbeidere. Det forventes bruk av digital kartleggings-
systemer og workshops med relevante grupperinger. 

b) Dokumentere dagens situasjon i egen rapport med tilhørende saksframlegg til 
bruk for ledelse, styret og representantskapet. 

c) Utarbeide 2 overordnede alternativer for fokusering (se tabell) 
 
Visjon 

 

Hvordan Salten Brann IKS skal utvikle seg? 

Virksomhetsidè Hvordan Salten Brann IKS skal skille seg ut fra 
andre? 

 

Mål 

 

Hva det er viktig å oppnå? 

 

Strategi 

 

Overordnet koordinering av Salten Brann IKS` 
viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter. Dette skal 
fungere som en rettesnor, hjelpemiddel i 
ressursfordeling, behovsidentifisering, 
organisasjonsendringer med mer. 

 

d) Utarbeide og klargjøre sak med sluttrapport til styret i Salten Brann IKS. 
e) Utarbeide og klargjøre strategi for implementering basert på tiltaksorientering. 
f) Utarbeide og klargjøre presentasjon med strategiske analyser og anbefalinger. 
g) Utarbeide strategisk dokument i høy kvalitet og hensiktsmessige formater etter 

vedtak i representantskapsmøtet. (informasjonspakke) 
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3.3 Effektmål (hvilken effekt som skal oppstå når strategi er implementert) 

 
- Raskere respons, økt kvalitet og behovstilpasning i tjenesteyting av bered-

skapsleveransen. 
- Sterkere tilknytning til den kommunale beredskapsplikten, både i planlegging og 

gjennomføring. 
- Tydeligere omdømme som beredskapsaktør. 
- Digital tilstedeværelse i krise og forebygging. 
- Attraktiv arbeidsgiver med tidsriktig lønnspolitikk. 
- Tydeligere overordnet samarbeid med politi, helse, sivilforsvaret og frivillige 

rednings-organisasjoner. 
- Økt kompetanse og forståelse for utvikling av kommersiell og forretningsmessig 

drift.



 
4 Prosjektorganisering og metodegjennomføring 
 
4.1 Prosjektorganisering 

 
I hht. prosjektmandatet er prosjektet organisert som vist i fig. 1. 
 

 
 

Fig. 1 Prosjektorganisering 
 
Prosjektleder har vært Per Gunnar Pedersen, daglig leder i Salten Brann IKS, mens 
prosjektgruppen i hovedsak har bestått av: 

- Ronny H. Langfjord, assisterende daglig leder i Salten Brann IKS 
- Roger Veinan, assisterende direktør i Bedriftskompetanse AS 
- Kjetil Woje, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS 

 
4.2 Prosjekt- og framdriftsplan 
 
Opprinnelig framdriftsplan var ifølge prosjektmandatet definert med oppstart i august 
2016 og med framleggelse av rapport med strategisk anbefaling for representant-
skapet i Salten Brann 11. november 2016.  
 
I forbindelse med selskapets styresamling 30. – 31. august ble det tydelig at det var 
behov for en mer omfattende prosess og med bredere involvering av bl.a. 
eierkommunene og selskapets representantskap. Det ble derfor besluttet å utvide 
prosjektets varighet og innhold gjennom en tung forankring og involvering av 
eierkommunene gjennom møter og workshop med kommunenes formannskap og 
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administrativ ledelse (se kap. 4.3.3). I tillegg er det gjennomført et eget møte og 
workshop med selskapets representantskap. 
 
Med dette utgangspunktet er prosjektet gjennomført med sikte på å presentere en 
anbefalt strategisk retning til representantskapets møte 5. mai 2017. 
 
4.3 Metodisk gjennomføring 
 
Prosjektet har i samsvar med mandatet vært gjennomført etter følgende 
hovedstruktur: 

1) Ståstedsanalyser 
A. Kvantitativ 
B. Kvalitativ 

2) Møter/workshoper med selskapets styre 
3) Møter/workshoper med formannskap og administrativ ledelse i eierkommuner 
4) Møte/workshop med selskapets representantskap 

 
4.3.1 Ståstedsanalyse 

 
A. Kvantitativ ståstedsanalyse (survey) 
 
Den kvantitative undersøkelsen er gjennomført som en survey ved bruk av verktøyet 
Easyresearch (eid av QuestBack). Undersøkelsen er bygd opp ved hjelp av forhånds-
definerte utsagn som er rettet inn mot definerte målgrupper/interessenter (se kap. 5). 
I tillegg er det for hvert av hovedområdene med underliggende segmenter (se kap. 5.1) 
gitt anledning til åpne fritekst-svar. 
 
B. Kvalitativ ståstedsanalyse 
 
Den kvalitative ståstedsundersøkelsen er satt sammen ved bruk av følgende 
analyseverktøy: 

- PESTEL-analyse (makro) 
- Interessent-analyse 
- VRIO-analyse 

 
Vedleggsrapporten inneholder en detaljert beskrivelse av analysemetodene 
(kvantitativ og kvalitativ) og resultatene fra disse. 
 
4.3.2 Møter/workshoper med selskapets styre 
 
Det har vært gjennomført 3 møter/workshoper med styret og ledergruppen i Salten 
Brann IKS: 

- 30. – 31. august 2016 
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- 8. desember 2016 
- 16. mars 2017 (planlagt, men ikke avholdt pr. dags dato) 

 
Under samlingen 30. – 31- august inngikk også en befaring til Mosseregionen inter-
kommunale brann- og redningsvesen (MIB) som er en sektor av MOVAR IKS 
(Mosseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon) og som igjen eies av 5 kommuner.   
 
Workshopen den 8. desember bestod av følgende hovedaktiviteter: 

1) Presentasjon av strategisk situasjon for selskapet 
2) Presentasjon av kvalitativ ståstedsundersøkelse/survey (Easyresearch) 
3) Presentasjon av nasjonale ved Hans Kr. Madsen, Fungerende avdelings-

direktør, Brann- og redningsavdelingen DSB 
 
4.3.3 Møter/workshoper med formannskap og administrativ ledelse 
 
Det er gjennomført heldags- eller halvdags møter/workshop med samtlige av Salten 
Branns 9 eierkommuner. Møtene/workshopene er gjennomført i tidsrommet 5. januar 
– 14. februar og med gjennomgående god deltakelse fra eierkommunene.  
 
Strukturen på møtene/workshop har fulgt samme rammeverk, men halvdagsmøtene 
har naturlig nok vært noe redusert mht. avsatt tid for de enkelte sesjonene. Oppsett 
agenda har vært: 

x Åpning ved ordfører eller rådmann 
x Innledning og presentasjon av Salten Brann inkl. nasjonale føringer og 

prosesser ved daglig leder eller assisterende daglig leder 
x Hovedfunn fra kvalitativ ståstedsanalyse ved Bedriftskompetanse 
x Presentasjon av 2 alternative målbilder ved Salten Brann 
x Gruppearbeid og plenumsdiskusjon 

 
Gruppearbeidene og plenumsdiskusjon ble presentert ved bruk av flippovere, og 
samtlige innspill og kommentarer er transkribert/dokumentert (se vedlegg). Til sammen 
utgjør dette nærmere 400 innspill og kommentarer. Transkriberingene er videre 
ekstrahert og gruppert inn i en helhetlig SWOT-analyse (se vedlegg) som ligger til 
grunn for workshop i styret 16. mars og workshop i representantskapet 31. mars. 
 
4.3.4 Møter/workshoper med selskapets representantskap 
 
Pr. dags dato er ikke dette møtet/workshop med representantskapet avholdt, og 
endelig versjon av denne rapporten vil bli oppdatert når dette er gjennomført 31. mars 
2017. 
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5 Sentrale funn i analyser 
 
I de følgende kapitler presenteres de mest sentrale funn i analysene (kvantitativ og 
kvalitative). For en samlet og detaljert oversikt vises det til vedleggsrapport. 
 
5.1 Kvalitative analyser 
 
Som nevnt under kap. 4.3.1, er det i tillegg til den kvantitative analysen gjennomført 
flere kvalitative analyser. I de påfølgende kapitler følger en orientering om de viktigste 
funn/konklusjoner fra disse analysene. 
 
5.1.1 Overordnede analyser 
 
I brev av 9. juni 2015 fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å utarbeide et beslutnings-
grunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet 
 
Av oppdraget fremkommer det at regjeringen mener det er behov for færre og større 
brann- og redningsvesen og at mye tyder på at det er noe å vinne på en mer ensartet 
organisering nødetatene imellom. Regjeringen ønsket blant annet å utrede en løsning 
med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de 
fremtidige politidistriktsgrensene. 
 
Med bakgrunn i oppdraget leverte DSB 1. desember 2015 «Beslutningsgrunnlag for 
ny organisering av brann- og redningsvesenet» til JD. I beslutningsgrunnlaget pekte 
DSB på behovet for å revidere forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen (dimensjoneringsforskriften). 1. November fikk DSB oppdragsbrev fra JD, 
oppdragsbrev 14, med oppdrag «revisjon av Dimensjoneringsforskriften». 
 
«Beslutningsgrunnlaget for ny organisering av brann- og redningsvesenet» og 
oppdragsbrevet «revisjon av Dimensjoneringsforskriften» er sterke føringer/signaler 
fra makroomgivelsene og er vesentlige som grunnlag for de kvantitative og kvalitative 
analyser gjennomført i denne strategiprosessen. 
 
5.1.2 PESTEL 
 
En PESTEL-analyse er en strategisk situasjonsanalyse av en virksomhets 
makroomgivelser hvor PESTEL står for: 

- P = politiske forhold (eng. Political) 
- E = økonomiske forhold (Economic) 
- S = sosiokulturelle forhold (Sociocultural) 
- T = teknologiske forhold (Technical) 
- E = samfunnsmessige forhold (Environment) 
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- L = lovmessige forhold (Legal) 
 

 
 

Fig. 2 PESTEL 
 
De viktigste funn fra PESTEL-analysen kan oppsummeres ved: 
 
5.1.2.1 Politiske forhold (P) 

 
«Et tydelig nasjonalt fokus på å få større og færre brann- og 
redningsvesen med profesjonell ledelse» 

 
Over mange år har det vært fokus på å etablere mer robuste beredskapsmiljøer i 
Norge. Nåværende regjerning har gjennom «nærpolitireformen», St.prp 61 LS, vedtatt 
at antallet politidistrikter skal reduseres og at politiets operasjonssentralen skal 
samlokaliseres med brannvesenenes 110-nødmeldesentraler. For vår region er 
vedtatt at Nordland blir et politidistrikt med hovedsete i Bodø. Det er også vedtatt at 
politiets operasjonssentral og 110-sentralen, begge med ansvarsområde Nordland, 
samlokaliseres på Albertmyra sammen med Nordlandssykehusets AMK-sentral, med 
ansvarsområde Salten og Lofoten. 

 
Etableringen av samlokaliseringen av nødetatenes nødmeldesentraler er opplevd å ha 
bred politisk enighet i Salten. Det er også i tråd med Bodø Kommune sin visjon om å 
være sikkerhet- og beredskapsbyen i Norge. 
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I «Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk» (Brannstudien) fra desember 2013, er det foretatt en 
omfattende og grundig gjennomgang av blant annet dagens organisering og kriterier 
for fremtidig organisering og dimensjonering. Brannstudien har gjennom en analyse av 
dagens sitasjon og utviklingstrekk synliggjort at det er utfordrende for de minste brann- 
og redningsvesenene, som det er flest av, å ivareta sine oppgaver på en like god måte 
som større og mer robuste fag- og kompetansemiljøer. Det er synliggjort at i mange 
små brann- og redningsvesen har for små fagmiljø, eller rett og slett ikke finnes. 
 
I brev av 9. juni 2015 fikk DSB i oppdrag fra JD å utarbeide et beslutningsgrunnlag for 
ny organisering av brann- og redningsvesenet. I mandatet har regjeringen blant annet 
ment at det er behov for færre og større brann- og redningsvesen. Og at mye tyder på 
at det er noe å vinne på en mer ensartet organisering nødetatene imellom. Regjeringen 
ønsket derfor å utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og 
redningsvesen innenfor yttergrensene til de fremtidige politi-distriktene. 
 
En eventuelt vesentlig utvidelse av ansvarsområdet til Salten Brann vil utfordre 
modellen for eierstruktur. Det antas at IKS-modellen slik IKS-loven er i dag ikke er 
formålstjenlig når antallet eiere utvides. Bakgrunnen for dette er blant annet antallet 
kommuner som skal inngå i representantskapet og til dels lave eierandeler. Dette er 
en utfordringen som er vurdert at det må jobbes med nasjonalt og det er beskrevet i 
beslutningsgrunnlaget for fremtidens brann- og redningstjeneste. 

 
5.1.2.2 Økonomiske forhold (E) 
 
Lokalt for Salten er det gjennom den kvantitative og kvalitative undersøkelsen synlig-
gjort at samarbeid gir en mer økonomisk drift enn om kommunene skulle håndtert dette 
hver for seg. Samtidig er det fra noen kommuner uttrykt at finansierings-modellen med 
kostnadsfordelingen mellom kommunene bør revurderes. 
 
Mange kommuner har i dag en presset økonomi og det utrykkes at dette vil 
vedvare/øke. Ved større endringen i dimensjoneringsforskriften med krav om profe-
sjonell ledelse og fagmiljø vil det mest sannsynlig måtte forventes at flere kommuner 
ser det som nødvendig å samarbeide om brann- og redningstjenesten slik at en kan 
operere innenfor myndighetskrav. For Salten Brann vil dette kunne medføre at flere 
kommuner vil vurdere å be om å inngå i det etablerte samarbeidet i Salten. 
 
 
5.1.2.3 Sosiokulturelle forhold (S) 
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«Større fokus på å ha godt utdannede medarbeidere 
på alle nivå» 

 
Også innen brann- og redningstjenesten oppleves det større fokus på utdanning for 
alle nivå av medarbeidere. Behovet for fag- og kompetansemiljøer i fremtidens brann- 
og redningsvesen ble beskrevet i NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer. 
Utvalget pekte blant annet på et behov for evaluering og læring fra hendelser. Det ble 
også anbefalt å gå fra dagens etatsutdanning til grunnutdanning på fagskolenivå og 
leder- og videreutdanning på høyskolenivå. 
 
Det er nå besluttet at fagskole skal etableres og ha oppstart i 2019 med lokalisering i 
Tjeldsund kommune, med hovedvekt av utdanningen på stedet hvor dagens 
brannskole ligger. Det er besluttet at lederutdanning skal være på høyskolenivå, men 
lokalisering, finansiering og oppstart er ikke besluttet. 
 
For fremtiden vil dette medføre at hoveddelen av nye medarbeidere rekrutteres på 
annen måte enn i dag i og med at for heltidsansatte vil komme direkte fra fagskolen. 
Etableringen av fagskole gir at noen større brannvesen (estimert 12) vil inngå i 
ordningen som praksisbrannvesen. Salten Brann har muligheten til å posisjonere seg 
for å være ett av disse brannvesen. Det vurderes som gunstig da det vil øke fokus som 
en lærende organisasjon og det kan medføre ett statlig finansiert årsverk til 
organisasjonen for oppfølging av studenter. 
 
Evaluering og læring er også kommet inn i den nye forebyggende forskriften. Dette er 
et område som brann- og redningsvesen i Norge, også Salten Brann, har vært for 
svake på. Salten Brann må etablere en kultur, forståelse og adferd der systematisk 
evaluering og læring av hendelser er en naturlig del av hverdagen. 

 
«Selskapet har et godt omdømme» 

 
I den kvantitative undersøkelsen fikk selskapet høy score på eget omdømme. Samtidig 
var dette noe svakere hos interne enn hos eksterne. Her er var det spesielt selskapets 
systematikk og dokumentasjon innen HMS og kvalitetsarbeid som fikk lavere score. 
Selskapet må utarbeide tiltak for systematisert HMS-arbeid og kvalitetsforbedringer. 
Ovennevnte evaluering og læring vil være en viktig del av denne forbedringsprosessen 
 
Å beholde og forbedre det eksterne omdømmet vil kreve kontinuerlig oppmerk-somhet 
på omgivelsene. Her vil vi trekke frem spesielt innbyggerne som er den viktigste 
kunder/mottakeren av selskapets tjenester. For fremtiden vil Salten Brann i større grad 
tilpasse seg den utviklingen som skjer i samfunnet i forhold til hvordan det kommuniser 
og tilgjengelighet for å ivareta dette omdømmet. 
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5.1.2.4 Teknologiske forhold (T) 
 

«Digitalisering er en viktig utvikling del av 
brann- og redningsvesenet» 

 
Digitalisering av eksisterende og nye offentlige og private tjenester har de siste årene 
hatt en rivende utvikling. Dette settes ofte klare sammenhenger mellom digitalisering 
og ny teknologi opp mot endring og omstilling. 
 
Også for Salten Brann vil digitalisering måtte være en viktig del av utviklingen, både i 
hvordan selskapet løser oppgaver internt og hvordan selskapet tilpasser seg sine 
omgivelser. 
 
Innbyggerne forventer at selskapet tilpasser seg og kommuniserer seg på plattformer 
tilpasset den utviklingen som skjer i samfunnet. Dette er spesielt synlig for områder 
som sosiale media og nettsider. 
 
Internt er det er betydelig potensiale i digitalisering av informasjon og etterretning i 
forhold til fangst av data, som skal gi god beslutningsstøtte internt og for våre 
samarbeidspartnere og eiere. Det skjer spesielt en rask utvikling av informasjon 
gjennom «streaming» av bilder, video og andre sensorer til en håndterbar kostnad. 
 
Det vil kunne være krevende å tilpasse seg disse forventningene for små brann- og 
redningsvesen. Det antas at det for Salten Brann vil være en fordel med flere 
medlemskommuner for fordeling av slike felleskostnader på flere innbyggere. 
Merverdien vil med dette også komme flere kommuner til gode i utvikling og 
implementering. 
 
5.1.2.5 Samfunnsmessige/miljømessige forhold (E) 

 
«Stadig større nasjonal, regional og 

lokal fokus på det grønne skiftet» 
 

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og 
utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og 
tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. 
Samfunnet må igjennom et grønt skifte.  
 
Salten Brann har så langt ikke gjennomført en kartlegging av hvilken belastning vi 
påfører omgivelsene og har ikke miljøregnskap. Selskapet har heler ikke gjennom 
handlingsplaner etablert egne miljømål. 
 



 

 Side 21 

Selskapet bør fremover ha fokus på kontinuerlig forbedret miljøprofil med klare 
miljømål. Dette vil omfatte store deler av vår aktivitet blant annet innen bruk av energi 
og energiformer, forventninger til bygningsmasse, innkjøp av materiell, utstyr, kjøretøy 
mv.  
 
Vår øvingsaktivitet på øvingsfelt og ute i ansvarsområdet er i mage tilfeller basert på 
bruk av avbrenning av petroleumsprodukter og bygningsmasse. Denne miljøbelast-
ningen må vurderes opp mot merverdien av øvelsen og alternativer må analyseres. 
 
5.1.2.6 Lovmessige forhold (L) 

 
Som nevnt i innledningen til kapittelet er «oppdragsbrev dimensjoneringsforskriften» 
vesentlige og tilligger området lovmessige forhold. Følgende forhold er konkret bedt 
DSB om å vurder i ny dimensjoneringsforskrift: 

 
«Det er en målsetting å utvikle et enda bedre brann- og 
redningsvesen enn det vi har i dag» 

  
Følgende vurderingspunkter fra oppdraget anses som vesentlige i utvikling av fremtidig 
strategi for Salten Brann IKS: 
  

«Etablering av brann- og redningsvesendistrikter med de 
samme yttergrensene som de nye politidistriktene og 
brannvesenets 110-sentraler» 

  
110-sentralen i Bodø er allerede organisert slik at den omfatter en geografi tilsvarende 
politidistriktet. I oppdraget er det ikke ut over dette gitt hva det innebærer å etablere 
distrikt. I beslutningsgrunnlaget er det anbefalt at politidistriktene/110-distriktene blir 
bestemmende for hvilke kommuner og brann- og redningsvesen som skal samarbeide 
om de regionale oppgavene som staten pålegger. Det gis videre at dette er 
hensiktsmessig i forhold til samvirke mellom brann- og redningsvesenet og politiet, og 
i forhold til at 110-regionene skal følge de geografiske grensene til et politidistrikt. 
  

«Plikt til å etablere (ett eller flere) brann- og redningsvesen 
innenfor yttergrensene til de nye brann- og rednings-
vesendistriktene» 

 
For ivaretakelse av brannsikkerhet og dimensjonering av denne i er det kommunene 
som er pliktsubjektet i loven. En av ulempene ved å legge dette ansvaret til 
kommunene er det uvilkårlig oppstår forskjeller i kvalitet, kapasitet og oppbygging av 
brann- og redningsvesenene. Selv om det har vært utvikling i samarbeid mellom 
kommunene vurderer DSB at det fortsatt ikke er i tilstrekkelig grad og at det er 
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nødvendig med sterkere grad av statlig styring, gjennom etablering av robuste 
regionale brann- og redningsvesen. Hensikten er å etablere større fag- og 
kompetansemiljøer, som kan bidra til økt kvalitet i det brannforebyggende arbeidet, og 
øke håndteringsevnen ved større og/eller komplekse hendelser. 

 
«Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef 
og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap» 

 
I følge brannstudien er det som en direkte følge av dagens kommunestruktur slik at to 
tredjedeler av landets brannsjefer er deltidsbrannsjefer. Brannsjefer i deltidsstilling 
ivaretar også gjerne andre oppgaver i kommunen som eksempelvis teknisk sjef og 
definert stillingsprosent til brannområdet er ofte relativt lav. Hensikten med å kreve 
profesjonell ledelse er å etablere bedre ledelse og styrket ledelsesstruktur. Med 
bakgrunn i bredden av oppgaveporteføljen og det å håndtere store og krevende 
hendelser anses det som nødvendig å etablere heltids ledelse.  
 
For mange kommuner vil dette forslaget kunne oppfattes som svært krevende da de i 
henhold til dette må etablere minimum tre heltidsstillinger. Slike krav må antas å utløse 
en større utvikling i ønsket samarbeid på tvers av kommunene om brann- og 
redningsvesenene. 

 
«Krav om å etablere fag- og kompetansemiljøer som gir bred 
erfaring og god kunnskapsutvikling innen fore-bygging, 
håndtering av hendelser og samvirke med andre 
beredskapsaktører» 

 
Denne vurderingen omhandler det å styrke fagmiljø utover styrking av heltids ledelse. 
Nivået for den kritiske størrelsen på et fagmiljø er ikke gitt direkte, men det henvises til 
Kunnskapsdepartementets vurdering i forbindelse med utfordringer innen universitets- 
og høyskolesektoren. I NOU 1988:28 er det argumentert for at en minstestørrelse på 
ca. 20 faglige ansatte var nødvendig for at et universitetsinstitutt skulle ha mulighet til 
å utgjøre noe faglig tyngdepunkt. Innen brann- og redningsvesenene er det naturlig å 
vurdere styrking av fagmiljø spesielt innen det forebyggende arbeidet. 
 
I dagens dimensjoneringsforskrift er det krav om minst et forebyggende årsverk pr. 
10.000 innbyggere. Et fagmiljø på 20 personer innen forebyggende oppgaver tilsvarer 
da et folketall tilsvarende hele Nordland fylke. Dette tilsier ikke nødvendigvis at miljøet 
må være en del av samme organisasjon, men det antas at det må foreligge et 
forpliktende samarbeid som utgjør den faglige tyngden. 

 
«Innføring av begrepet responstid, som samtidig sikrer at 
dagens krav til innsatstid opprettholdes» 
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Dette skal sikre at de minimumskravene til tilstedeværelse og nivået på innsatstiden til 
særskilte brannobjekter, bebyggelse og andre deler av kommunens bebygde områder 
ikke reduseres. Kravene slik de er i dagens dimensjoneringsforskrift er vurdert som 
gode i Norge. 

 
«Krav som sikrer at ressursene til et brann- og rednings-
vesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er 
behov for det» 

 
Komplekse og langvarige hendelser kan være svært krevende ressursmessig i forhold 
til tilgjengelig personell og seighet. Dette gjelder blant annet for hendelser som 
skogbrann, jord- /leirras og oljeforurensning. Konsekvensen av en slik endring i forskrift 
vil være at dagens anmodning om bistand i slike tilfeller vil endres til at DSB rekvirerer 
ressurser. En slik ordning vil være enklere å håndtere for brann- og redningsvesen 
som har et organisert samarbeid i og med at det blir mulig å planlegge egen tilstrekkelig 
restberedskap. I forarbeidet til ny forskrift er det viktig at brann- og redningsvesenene 
legger inn klare forventninger om økonomisk dekning for denne typen sideforflytninger. 
 

«Krav om Enhetlig ledelsessystem (ELS) skal benyttes av 
alle brann- og redningsvesen» 

 
ELS er et standardisert ledelsessystem, til bruk for å håndtere hendelser på en profe-
sjonell, effektiv og sikker måte. Hendelser skal kunne håndteres på en gjenkjennbar 
og forutsigbar måte, uavhengig av type og størrelse på hendelsen. En slik organisering 
krever som regel et fagmiljø som er opplært og øvd i metoden for at den skal fungere 
tilfredsstillende i stabsarbeidet. I små kommuner uten profesjonell ledelse og fagmiljø 
vil det kunne være krevende å innføre et slikt ledelsessystem. Et krav i forskrift vil 
kunne ytterligere et insentiv for at små brann- og redningsvesen søker samarbeid mot 
større etablerte organisasjoner. 

 
«En plikt for kommunene til å utkalle den relevante brann- 
og redningsressursen som behov kan komme raskest til et 
skadested» 

 
For kommuner som samarbeider om brann- og redningstjeneste er dette normalt en 
selvfølge å organisere alarmeringsplanen på, uavhengig av kommunegrenser. Det vil 
være nødvendig å utarbeide avtaler som ivaretar alle forhold i de tilfeller tilstøtende 
brann- og redningsvesen gjennomfører innsats i området til et annet brann- og 
redningsvesen. Utfordringen i slike tilfeller vil kunne være av økonomisk art og ikke 
minst at en annen kommunes ressurser håndterer en hendelse i en kommune der 
myndigheten er delegert til en brannsjef som ikke har arbeidsgiveransvaret. 
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«Å gi brannsjefen som utpekes til å sitte i redningsledelsen 
i lokal redningssentral (LRS), ansvar for og myndighet til å 
kunne koordinere brann- og redningsvesenressurser innen 
ansvarsområdet til vedkommende LRS» 

 
En slik myndighet vil i praksis medføre at eksempelvis brannsjefen i Salten Brann IKS, 
som er utpekt til å sitte i redningsledelsen i LRS Nordland, vil få myndighet til å 
koordinere brann- og redningsvesener i hele Nordland om nødvendig.  Slik loven er i 
dag der kommunene er pliktsubjektet og myndigheten og arbeidsgiveransvaret er 
delegert til egen brannsjef kan dette være utfordrende om det ikke etableres avtaler 
om hvordan dette skal håndteres. For Nordland med mange brann- og redningsvesen 
vil dette bli en utfordring. En reduksjon i antall brann- og redningsvesen eller økt andel 
av forpliktende samarbeid vil redusere denne utfordringen. 

 
«Pålegge kommunene å tilby overflateberedskap» 

 
Et slikt pålegg vil medføre at alle brann- og redningsvesen vil få et krav om slik 
beredskap. I regioner hvor det er inngått et forpliktende samarbeid om brann- og 
redningstjenesten, som eksempelvis i Salten, vil det ikke være den enkelte kommune 
som må ha denne kapasiteten. For Salten vil det være en tjeneste som etableres 
basert på en ROS-analyse der regionen ses i helhet. 
 
5.1.3 Interessenter 
 
Alle virksomheter vil ha ulike interessenter i sin omverden. Med interessent menes 
"alle bedrifter, organisasjoner, myndigheter, interessegrupper og enkeltpersoner som 
virksomheten direkte eller indirekte er avhengig av, og som direkte eller indirekte er 
avhengig av virksomheten" (Kjær Hansen, 2006).  
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Fig. 3 Interessent-oversikt 

 
Salten Brann IKS har et stort antall interessenter som har ulik innflytelse og viktighet i 
fht. Makt, Legitimitet og Påtrykk (se figur under). Kombinasjonen av disse faktorene vil 
i større eller mindre grad påvirke samspill og relasjonene mellom selskapet og 
interessentene. Det er viktig å ha et bevisst forhold til interessentenes viktighet i form 
av samhandling, kommunikasjon, beslutningsgrunnlag mv. De interessentene som 
defineres som både anses å ha makt, er aktive og er krevende, kan betegnes som 
Definitiv og er den viktigste kategorien interessent for selskapet. 
 

 
Fig. 4 Påvirkning interessenter 



 

 Side 26 

 
 
Som grunnlag for den kvantitative ståstedsanalysen/surveyen ble det på forhånd 
definert ulike interessenter/kategorier som mottakere av undersøkelsen. Til sammen 
17 interessentgrupper ble definert, og med ulike roller for hver interessent- kategori 
der dette var relevant. F.eks. er Eierkommuner definert som én interessent, og med 
rollene ordfører, rådmann, økonomisjef, teknisk sjef og beredskapsansvarlig. 
 
Basert på modellen representert i fig. 4 har interessentanalysen grovt definert følgende 
roller: 

Interessent Rolle  
Eierkommuner Definitiv 
Representantskapet Definitiv 
Styret Definitiv 
Medarbeidere Definitiv 
Fagforening Definitiv 
Media Definitiv 
Bodø havn KF Aktiv 
IRIS IKS Aktiv 
HMTS Aktiv 
Næringsaktører Aktiv 
Nord Universitet Aktiv 
MARPART Aktiv 
FMNO Aktiv 
NFK Aktiv 
Nødetater Avhengig 
Forsvaret Avhengig 
Luftfarten Avhengig 
DSB Avhengig 
Publikum Avhengig 
Konkurrenter Avhengig 
Leverandører Avhengig 

 
5.1.4 Ressursanalyse - VRIO 
 
En ressursanalyse består i å kartlegge og kategorisere selskapets ressurser, for så å 
vurdere hvorvidt man ved utnyttelse av disse kan oppnå konkurransefortrinn. I offentlig 
sammenheng vil en slik analyse gi en oversiktlig presentasjon av hvilke ressurser som 
framstår som mest sentrale, med tanke på videreutvikling.  
 
En virksomhet har ulike ressurser som kan deles inn i: 

- fysiske ressurser 
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- finansielle ressurser 
- organisatoriske ressurser 
- relasjonsbaserte ressurser 
- kompetansebaserte ressurser 

 
En såkalt VRIO-analyse består i å kategorisere ressursene ut i fra om disse er: 

1) Verdifulle (engelsk Valuable) 
2) Sjeldne (Rare) 
3) Imiterbar (Imitable) 
4) Utnyttet i organisasjon (Organized) 
 

 

 
Fig. 5 VRIO 

 
Dersom en ressurs oppfyller alle kravene, defineres denne som et varig konkurranse-
fortrinn, men ressursene kan også vurderes som å være midlertidige konkurranse-
fortrinn eller utgjøre større eller mindre forskjeller (se fig. 6). 
 

 
Fig. 6 Konkurransefortrinn ressurser 
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De viktigste elementene fra ressursanalysen kan oppsummeres ved: 
 
x Finansiell kapital/økonomi: Salten Brann har solid økonomi og god finansiell 

handlekraft. Selskapet har god margin til vedtatte lånerammer. Den finansielle 
status betyr at selskapet har god økonomisk trygghet og utviklingsrom for videre 
satsning. Eierkommunene har riktignok noe varierende økonomi og handlingsrom 
for framtidig utvikling, men så langt har ikke dette lagt noen store begrensninger på 
økonomiske investeringer eller drift av selskapet. Det er likevel klare forvent-ninger 
fra eierkommunene om en økonomisk forsvarlig og effektiv drift også i tiden 
framover. Kostnadsutviklingen vil måtte balanseres ut i fra kommunenes 
økonomiske bærekraft og nødvendige behov knyttet til materiell, kompetanse, 
personell mv. 
 

x Eiere: Salten Brann har 9 eierkommuner med sterk tilknytning og forankring til 
selskapet. Som nevnt under punktet ovenfor, er den økonomiske handlingsevnen 
noe forskjellig i eierkommunene. Eierne har også noe ulike formeninger om 
finansieringsmodell og fordeling av kostnader. Samtidig er det klare tilbake-
meldinger fra eierkommunene at man ønsker å videreutvikle selskapet og at det er 
uaktuelt å gå tilbake til tidligere selvstendige brann- og redningsvesen. 
Eierkommunene oppleves i hovedsak å være godt avstemte og med forholdsvis lite 
sprik i ambisjonsnivå både på politiske og administrativt nivå. 

 
x Fysisk kapital/materiell: Salten Brann har over flere år gjennomført en rekke 

oppgraderinger av viktig materiell, kjøretøy og annet utstyr. Dette gjelder også i 
forhold til geografisk spredning og helhetlig disponering/dimensjonering. Selskapet 
scorer også relativt høyt i survey (ref. kap. 5.2) på stasjonsstruktur selv om denne 
i hovedsak er et resultat av eierkommunenes opprinnelige oppsett av bygninger, 
geografisk plassering mv. Selve bygningsmassen inkl. forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) er et kommunalt ansvar, men det er en pågående dialog mellom 
Salten Brann som selskap og eierkommunene i forhold til framtidig utvikling av type 
bygninger, plassering, samordning/koordinering mellom kommuner etc. Dette vil 
kunne ha positive effekter på selskapets totale kapasitet, responstid, 
dimensjonering mv. 
 

x 110-nødsentral: Salten Brann har ansvar for å drive nødmeldetjenesten for brann- 
og redning innenfor politidistrikt Nordland. Dette kalles i dag for 110-distrikt 
Nordland. Dette ansvaret fører til at selskapet har god situasjonsforståelse for de 
hendelser som inntreffer i ansvarsområdet samtidig 110-nødsentralen utkaller og 
følger den enkelt innsats med de ressurser som er påkrevd også utenfor det 
konkrete beredskapsområdet til Salten Brann (9 kommuner). Summen av denne 
informasjonstilgangen danner forståelse for de utfordringer som «treffer» 
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politidistriktet.  I tillegg til denne operasjonsforståelsen opparbeider selskapet seg 
legitimitet overfor alle kommunene og dette må ansees å være et strategisk verktøy 
(ressurs) som gir anledning til å ta kontakt med alle kommuner som faller inn under 
110-regionen for å belyse de endringer som vil komme som følge av SAMLOK i 
Bodø, men også de endringer som ser ut til å komme som følge av revisjonen av 
dimensjoneringsforskriften. 
 

x Kompetanse: Salten Brann scorer gjennomgående høyt på kompetanse under den 
kvantitative analysen (ref. survey kap. 5.2). Det er imidlertid enkelte 
kompetanseområder som bør utvikles videre, spesielt mht. nye forskrifter/krav og 
avhengig av framtidig satsning. Selskapet har en sterk nettverkskompetanse på 
nasjonalt nivå som skaper oppmerksomhet i og rundt selskapet. Dette kommer best 
til uttrykk ved at selskapet inviteres til å delta i ulike nasjonale utviklings-prosjekter. 
Dette fører til at selskapet er med på å sette dagsorden noe som er positivt for 
Saltenregionen. Det som derimot ser ut til å være kritisk og mangelfull overordnet 
kompetanse er tilstrekkelig økonomisk og analytisk kompetanse som på sikt i 
denne strategien skal arbeide målrettet med flere av de store utviklings-oppgavene 
som ligger foreslått i begge målalternativene som primært omhandler 
effektivisering. Selskapet mener også at det er manglende overordnet kompe-tanse 
innen samfunnssikkerhet og beredskap som skal betjene 110 ansvars-området, 
samt LRS-rollen om å fungere som brannfaglig myndighet for Nordland når LRS 
trer sammen samt helhetlig ROS for selskapet som må fullintegreres inn mot 
eierkommunene og som skal danne fundamentet for framtidens brannordning med 
mer. 

 
x Organisasjon og ledelse: Salten Brann får gjennomgående høy anerkjennelse for 

sine tjenester under sin kjernevirksomhet, dvs. hendelseshåndtering, forebygging, 
feiing og 110 nødmeldingstjeneste (ref. survey kap. 5.2). Grunnlaget for dette er en 
solid og effektiv organisasjonsstruktur og ledelse, og som vil være avgjørende for 
framtidig satsning og vekst. Avhengig av ambisjonsnivå og veivalg er det imidlertid 
viktig å kunne skalere og dimensjonere organisasjonen for framtidige behov og 
hendelser. 

 
x Relasjoner og omdømme: selskapet scorer høyt på eksternt og internt omdømme. 

Dette er begge sentrale ressurser som uavhengig av veivalg vil ha stor betydning, 
men som samtidig må pleies og vedlikeholdes. 

 
Samlet kan Salten Branns ressurser defineres som robuste og vil være et sterkt 
fundament for videre satsning. Det er likevel grunn til å påpeke at selskapet og dets 
eiere må videreutvikle ressursene og gjøre bevisste valg og prioriteringer uavhengig 
av valg av målalternativer. Salten Brann opplever i dag ingen tradisjonell konkur-ranse 
fra andre regionale brann- og redningsvesen, og således er ikke definisjonen av 
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konkurransefortrinn særlig relevant. Dette kan imidlertid endre seg i framtiden 
avhengig av bl.a. nasjonale føringer og kommunenes økonomiske situasjon. Uansett 
vil de samlede ressurser være viktige for selskapets videre utvikling og vekst, også 
relatert til potensielle nye medlemskommuner. 
 
5.2 Kvantitativ analyse/survey (Easyresearch) 
 
Som angitt i kap. 4.3.1 er den kvantitative undersøkelsen er gjennomført som en 
survey ved bruk av verktøyet easyresearch og er bygd opp ved hjelp av ulike utsagn 
som er rettet inn mot definerte målgrupper/interessenter. Utsagnene er gruppert 
innenfor 9 hovedområder med 2-6 underliggende segment pr. område. I hvert segment 
er det videre 3-6 forhåndsdefinerte utsagn samt ett åpent spørsmål (som inngår i 
oppsummeringen under kap. 6.2.4). For hvert av utsagnene skal respondentene 
krysse av innenfor skalaen 6 = Helt enig til 1 = Helt uenig. Det er i tillegg et alternativ 
valg for Vet ikke. 
 
I de påfølgende kapittel gis en kort oppsummering av de viktigste funn fra de 9 
hovedområdene. 
 
5.2.1  Økonomi 
 
Under dette området var det definert 4 segment: 

1) Kostnadsutvikling 
2) Investering 
3) Finansiering 
4) Effektivitet  

 
Samlet mener respondentene at Salten Brann (SB) har en forsvarlig og nøktern 
driftsøkonomi. Score fra administrativ ledelse signaliserer at kostnadsutviklingen er 
høyere enn den kommunale utviklingen, mens styret er derimot enig med påstanden 
om at en ikke har en for høy kostnadsutvikling. Styret forsvarer dermed kostandene, 
mens de som sitter nærmest kommunene er tilsvarende kritisk.  
 
Det er verd å legge merke til at kommuneledelsen i stor grad mener at SB ikke i stor 
nok grad tar hensyn til den kommunale økonomien. Fritekst-kommentarene går på 
«Bør baserer på faktiske kostnader i den enkelte kommune» og «IKS'et bør forholde 
seg til eiernes økonomiske situasjon, og styre etter tildelt ramme» Felles for mange 
uttalelser er videre at en ønsker en evaluering av kostnadsfordelingen mellom 
kommunene. 
 
Når en ser på 110 sentralen er respondentene mer tilfreds med dens kostnads-
utvikling, men også her er ordfører og administrativ ledelse mest kritisk. Imidlertid er 
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det stor enighet om at kostnadsnivået for branntjenesten ikke ville vært rimeligere 
dersom den var organisert i kommunen.  
 
5.2.2 Eierstyring 
 
Under eierstyring var det definert 4 segment: 

1) Vedtekter 
2) Representantskapets (RS) rolle 
3) Styrets rolle 
4) Selskapets ledelse 

 
Når det gjelder mål og strategier har styret og RS noe ulike vurdering av hvor klar disse 
er. Her uttrykker RS disse er svært klare, mens styret stiller seg noe uenige i dette. Det 
samme ser en knyttet til spørsmålet om RS holder kommunens politiske organer godt 
orientert der RS er godt fornøyd, mens styrete stiller seg noe tvilende til dette utsagnet. 
 
Alle respondentene her stiller seg videre også i varierende grad tvilende til om RS 
driver en aktiv eierstyring. Det er verd å merke seg at RS har mer tro på egen innflytelse 
enn det andre aktører har. En tilbakemelding fra RS er at en ønsker mer aktiv styring 
gjennom gode temamøter. Stort sett er man godt fornøyd med måten selskapet styres 
på, men én person i styret mener at en i for stor grad er for opptatt av utvikling, og for 
lite opptatte av drift. 
 
5.2.3 Samarbeid 
 
Under samarbeid var det definert 5 segment: 

1) Samvirke med kommuner 
2) Samvirke med nødetater 
3) Planverk 
4) Interaksjon med kommune 
5) Koordinering av øvelser 

 
Basert på score og kommentarer er det tydelig at eierkommunenes planer i større grad 
bør koordineres med SB. Dette ut i fra at respondentene fra blant annet kommunene 
stiller seg tvilende til om det finnes koordinerte og oppdaterte planverk. 
 
Nødetatene er jevnt over fornøyd med hvordan SB samarbeider med eksterne aktører. 
De som er mest kritiske er fylke/kommune med tekniske sjef.  Politi, AMK, HRS etc. er 
uenige i påstanden om at SB kjenner til kommunenes beredskapsplaner og trener 
regelmessig på dette.  
 
Videre er særlig styret uenig i påstanden om at SB og eierkommunene sammen 
gjennomfører øvelser for å trene på krisehåndtering. En del respondenter er uenige i 
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påstandene om at SB trener jevnlig på relevante brannobjekter som del av 
kommunens ROS og at eierkommunene gjennomfører egne brannøvelser og doku-
menterer disse i henhold til egen ROS. 
 
5.2.4 Struktur 
 
Under struktur var det definert 3 segment: 

1) Administrativ organisering 
2) Stasjonsstruktur 
3) Policy og retningslinjer 

 
Respondentene er i all hovedsak positiv til selskapets administrative organisering, men 
er kritisk til behovet for en egen økonomisjef. Svarene tyder videre på at omgivelsene 
ikke har god kjennskap til selskapets organisering.  
 
Under segmentet Stasjonsstruktur er tilbakemeldingene også i hovedsak positiv, men 
også her viser svarene at omgivelsene ikke har god kunnskap om selskapets 
stasjonsstruktur.  
 
Når det gjelder policy og retningslinjer er det relativt lav score på flere utsagn, herunder 
retningslinjer, arbeidsgiver- og lønnspolitikk og personal retningslinjer. Her er det også 
en tydelig variasjon mellom heltidsansatte og ledere kontra deltidsansatte og ledere, 
hvor heltidspersonell er gjennomgående mer negativ til utsagnene. 
 
5.2.5 Omdømme 
 
Under omdømme var det definert 2 segment: 

1) Internt 
2) Eksternt 

 
Det interne omdømmet scorer i stor grad høyt. Det kan allikevel være verd å merke 
seg at deltidsarbeidene er jevnt over mer fornøyd enn de som arbeider heltid. Lederne 
er også mer fornøyd med det interne omdømmet enn medarbeiderne. 
 
Nødetatene og publikum er noe mindre fornøyd med det eksterne omdømmet enn 
øvrige respondenter i denne oversikten. Nødetatene svarer lavest på omdømme 
nasjonal og regionalt samt hvordan SB framstår i media. 
 
5.2.6 Kompetanse 
 
Under kompetanse var det definert 5 segment: 

1) Ledelse og styring 
2) Personalforvaltning 
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3) Økonomiforvaltning 
4) Brannfaglige ferdigheter 
5) Bygg- og materiellforvaltning 

 
Svarene er gjennomgående høyt på alle segment. Det er imidlertid enkelte områder 
hvor spesielt heltids personell er gjennomgående mer kritisk enn andre respon-denter. 
Dette gjelder bl.a.: 

- Ledelsens tilrettelegging for at ansatte skal kunne gjøre en god jobb 
- Systematisk kompetanseutvikling for alle medarbeiderne 
- Avvikling av uønskede ansettelsesforhold 
- Nødvendig brannfaglig formalkompetanse hos ansatte 
- Tilstrekkelig kompetanse hos utrykningsledere 

 
Et viktig element er at det er bred enighet blant de fleste respondenter om at ikke alle 
stasjoner behøver å ha samme brannfaglige kompetanse, men her deltidsansatte 
mindre enige, noe som ikke er unaturlig og som bør hensyntas i dialog og 
kommunikasjon med selskaps ledelse og personalet. 
 
5.2.7 Tjenesteleveranse 
 
Under tjenesteleveranse var det definert 4 segment: 

1) Hendelseshåndtering 
2) Forebygging 
3) Feiing 
4) 110 nødmeldetjenesten 

 
Hendelseshåndtering scorer gjennomgående høyt, mens forebygging, feiing og 110 
nødmeldetjenesten scorer noe lavere. På forebygging er det spesielt heltidsledere og 
styremedlemmer som scorer lavt.  
 
For feiertjenesten er det spesielt innenfor digital varsling som scorer svært lavt. For 
utførelse av selve feiertjenesten (inkl. rådgivning) er det høy score. 
 
For 110 nødmeldetjenesten er det rapportering, gjennomføring av systematiske 
hendelsesanalyser og kompetanseoverføring som trekker ned, og da spesielt blant 
heltids ledere og ansatte samt brannsjefer. Selve nødmeldetjenesten og samvirke med 
andre nødetater scorer høyt. 
 
5.2.8 Digitale tjenester 
 
Under digitale tjenester var det definert 2 segment: 

1) Sosiale medier 
2) Hjemmeside 
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For digitale tjenester er det relativt lav score, spesielt innenfor sosiale medier, men 
også for selskapets hjemmesider. På begge disse områdene er det spesielt 
styremedlemmer samt heltids personell som er mest kritisk. Også publikum er kritisk 
til spesielt bruken av sosiale medier, og flere gir innspill på økt bruk av Facebook og 
Twitter for varsling av hendelser, informasjon, rådgivning mm.  
 
Både blant ansatte og spesielt publikum påpekes det at sosiale medier er et mere brukt 
medium enn hjemmesider, noe som sammenfaller med analyser og erfaringer for 
andre virksomheter.  
 
5.2.9 Arbeidsmiljø 
 
Under arbeidsmiljø var det definert 6 segment: 

1) HMS systemer 
2) Selvledelse 
3) Relasjoner 
4) Verdi- og kultur 
5) Publikum/kunder 
6) Strategi og plan 

 
Denne delen av undersøkelsen er kun besvart av heltids- og deltids personell. Innenfor 
HMS-området er det gjennomgående lav score, spesielt blant heltids personell og 
lavest blant ansatte. 
 
På de øvrige segmentene er det noe varierende score, men enkelte klare 
tilbakemeldinger på lav score (misnøye). Dette gjelder spesielt heltids- og deltids 
ansatte innenfor: 

- Anerkjennelse for utført arbeid 
- Å bli lyttet til 
- Strategi og plan 

 
Det må også framheves at både heltids- og deltids personell scorer høyt på at de er 
stolte av å jobbe i Salten Brann, at de tar ansvar og at de stadig forsøker ut bedre 
måter å gjøre jobben på, dvs. at de er løsningsorienterte. 
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6 Målalternativer for Salten Brann IKS 
 
Som vist i oppsummeringen i starten av dokumentet så er det utviklet to målalterna-
tiver for selskapet, henholdsvis målalternativ 1) Nord og 2) Salten. 
Målalternativene har noen likheter, men de har også flere vesentlige forskjeller som 
omhandler størrelsen på selskapet og tilhørende utviklingspotensiale. Det siste 
hovedmålet i hvert alternativ er utformet helt likt og belyser strategier for å lukke noen 
av de GAP som ble tydeliggjort i ståstedsanalysen. Hvert målalternativ beskrives 
fortløpende i kapitel 7. Etter beskrivelsen av hvert hovedmål følger det beskrivelse av 
strategier for å nå målet. Tiltaksbeskrivelse utover dette vil bli produsert som følge av 
en implementering som er belyst i kapitel 9. 
 
Nedenfor finnes det en tabell som presenterer navnet på hvert mål og som har 
gyldighet enten i Nord eller Salten. Tabellen skal med andre ord vise likheter og 
ulikheter, Kryssene i rutene har ulik størrelse noe som angir grad av vekting: 
 
Nr. Hovedmål Nord Salten Kommentar 
1 Skape arena for beredskaps-

samarbeid 
X X Nettverk blant brann-

sjefer i Nordland som del 
av LRS ansvar – gjelder 
begge ambisjoner 

2 Etablere effektiv beredskap ved store 
hendelser 

X X Lokalt vedtatt SAMLOK 
mål som gjelder begge 
ambisjoner 

3 Initiere prosesser for framtidig 
brannsamarbeid 

X  Utenfor Salten – NORD, 
men ikke definert – 
aktiv holdning 

4 Initiere prosesser for tettere brann-
samarbeid i hele Salten regionen 

 X Inkludere hele Salten 
regionen og randsone 
– passiv holdning 

5 Tilby tjenester til relevante offentlige 
virksomheter og kommuner 

X X Stort sett like ambisjoner, 
noen avvik på tjenester 

6 Tilby tjenester til kommersielle 
virksomheter 

X X Målene er like for begge 
ambisjoner 

7 Ledende regional pådriver for 
innovasjon 

X X Målene er like for begge 
ambisjoner 

8 Kvalitets- og forbedringsprogram for 
effektiv drift – «Brann 2020» 

X X Målene er like for begge 
ambisjoner 

 
I all hovedsak er det målene som omhandler brannsamarbeid, nummer 3 og 4, som 
framstår som grunnleggende forskjellig. Hovedforskjellene på alternativene er 
beskrevet kort nedenfor for å gi leseren en rask overordnet innsikt. 
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6.1 Alternativ NORD 
 
Dette målalternativet er ambisiøst og tar sikte på å bygge opp et større selskap med 
flere eierkommuner enn hva som er tilfellet i dag. Det er identifisert 3 vekst-alternativer 
i denne modellen i prioritert rekkefølge som er ment til å illustrere hva som menes. 
NORD alternativet vil kreve mer politisk innsats og koordinering for å bli en realitet og 
vil ha behov for sterk vekselvirkning med selskapets faglige ståsted/ betraktninger. 
NORD alternativet må anses å høyere politisk risikoprofil enn SALTEN da ønsket om 
å ville starte kommunalt samarbeid kan være svært følsomt og uforutsigbart spesielt 
utenfor egen samarbeidsregion. Erfaringer fra brannstudien utført av NFK viser dette 
med all tydelighet hvor motstand mot et større selskap ble tydelig presentert fra 
fagmiljøet. Det er derfor nødvendig at dette alternativet sees på som et likeverdig 
samspill med andre kommuner som vil få behov for å tilslutte seg et brannsamarbeid 
da nasjonale forskrifter vil kreve dette etter hvert. Salten Brann skal ikke «sluke» 
kommuner, men initiere, motivere og utvikle et nytt brannsamarbeid sammen, hvor alle 
kommuner har like muligheter og hvor det «nye» selskapet må skapes sammen for å 
sikre nødvendig forankring. 
 
6.2 Alternativ SALTEN  
 
Dette målalternativet er mindre ambisiøst og tar sikte på å harmonisere ytter-grensene 
til selskapet med yttergrensene til Salten regionen der også Rødøy kommune har søkt 
om å bli en del av regionsamarbeidet. Det er dermed bare identifisert ett vekstalternativ 
i denne modellen. SALTEN alternativet vil kreve noe politisk innsats, men hovedvekten 
i arbeidet vil bli lagt til styret og selskapets faglige ståsted/ betraktninger. Alternativet 
må anses å være en naturlig konsolidering av dagens driftssituasjon, men med fokus 
på harmonisering av naturlige yttergrenser. 
 
6.3 Rammeverk for målforståelsen 
 
6.3.1 Viktigheten av å etterleve gjeldende lover og forskrifter som regulerer 

selskapet 
 
Å tilfredsstille lover og regler for brann- og redningstjenesten vil framstå som en selv-
følge for mange, men dessverre så viser avviksbehandlingen til både DSB og FMNO 
viser noe helt annet, også innenfor dette fagområdet. Som vist i analysen så pågår det 
en nasjonal brannfagligreform som vil skjerpe kravene for brann- og rednings-tjenesten 
ytterligere. Dette faktum vil ikke gjøre det noe enklere for mindre kommuner som ikke 
er tilsluttet et større brannsamarbeid da vil bli stilt krav til et visst antall lederårsverk og 
størrelse på faglige kompetansemiljø. Det vil bli vanskelig å finne økonomisk rom for 
dette i mindre kommuner. Når det er sagt så vil skjerpede krav også påvirke Salten 
Brann, men i mindre grad. Omfanget av dette vil ikke bli avklart før ny forskrift 
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foreligger, men selskapet er med på å påvirke utformingen av denne forskriften ved å 
delta i nasjonal arbeidsgruppe. I et vekstscenario så vil nye eier-kommuner bare tas 
opp ved at de forplikter seg til å lukke disse lovmessige kravene og at kostnadene for 
å gjøre dette dekkes utelukkende av kommunen selv slik at eksisterende kommuner 
ikke rammes av denne kvalitetshevingen, ressursmessig. 
 
6.3.2 Brannsamarbeid mellom flere eierkommuner skal lønne seg. 
 
Det legges til grunn en rasjonell bedriftsøkonomisk forståelse som tilsier at en økning 
i antall eierkommuner fører til at felleskostnadene pr innbygger reduseres. Selskapet 
antar dette som en grunnleggende forutsetning for samarbeid. Slik har det historisk 
vært og slik vil det komme til å bli. Det handler om stordriftsfordeler. 
 
Andel felleskostnader pr eierkommune skal reduseres dersom antallet eierkommuner 
øker. Alle eierkommuner med ordførere og rådmenn forventer dette. Andel 
felleskostnader pr eierkommune vil på sikt bli lavere i et målalternativ NORD versus 
målalternativ SALTEN. Det er rett og slett flere kommuner å dele felleskostnadene på. 
Det er viktig at denne forståelsen legges til grunn for å kunne håndtere spørsmålene 
som vil reise seg i og rundt framtidig driftsøkonomi. Dagens eier-kommuner vil forvente 
at merkostnad ved avvik fra kvalitetsstandard for inn-kommende kommuner belastes 
denne alene og at det ikke skal berøre de etablerte eierne i det hele tatt. 
Eierkommunene, nye som gamle, må forplikte seg til at det vil oppstå terskelkostnader 
som skal deles, som følge av at selskapet blir større. En slik kostnadsøkning må ikke 
sammenblandes opp mot opprinnelig grunnlag for andel av felleskostnader.  
 
6.3.3 Lokalisering av arbeidsplasser i selskapet må styres av selskapet 
 
Selskapets analyse av ressursbehov og kompetansekrav må ligge til grunn for 
organisering av arbeidsplasser i selskapets ansvarsområde. Selskapet har behov for 
å plassere ressurser regionalt, noe som ivaretas dersom kvalifisert arbeidskraft kan 
framskaffes. Dersom dette ikke er mulig så vil ressursen organiseres annerledes. Det 
kan nevnes at det forebyggende arbeidet og spesielt feiing, gjennomføres som drifts-
prosjekt i eierkommunene hvor alle tilgjengelige ressurser gjennomfører jobben på 
relativ kort tidsmessig innsats uansett hvor i ansvarsområdet. 
 
6.3.4 Optimal stasjonsstruktur gir mer effektiv kapasitet til rimeligere pris 
 
Kommuner må samarbeide om brannordninger og plassering og organisering av 
brannstasjoner og andre faste innretninger der hvor dette er naturlig og formåls-tjenlig. 
Dette må sees opp mot prosjekt kommunal beredskapsplikt, hvor Bodø er 
vertskommune som skal fokusere regionens samlede sårbarhet (ROS) 
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For å illustrere; Det bør være ønskelig at Sørfold kommune og Fauske kommune bør 
se nærmere på muligheten til å dele stasjon og brannordning all den tid Fauske 
kommune skal bygge en ny felles driftsbygning nord av sentrum, nærmere Sørfold, 
langs E6 hvor brann, legevakt, ambulanse, teknisk og sivilforsvaret skal sam-
lokaliseres. Denne bygningen vil kunne skreddersys til de behov som kommunene 
trenger for brann- og redningsressursene samlet sett. Kjøreavstand til Straumen 
reduseres betydelig. 
 
6.3.5 Vurdering av målalternativene 
I kapitel 8 i denne rapporten er det gjort en analyse av fordeler og ulemper ved begge 
målalternativene. Metoden som er brukt er basert på en SWOT analyse5 som er en 
overordnet analyse hvor målet for en SWOT-analyse er å identifisere de viktigste 
interne og eksterne faktorene som er avgjørende for å nå organisasjonens mål. 
 
SWOT - analysen grupperer nøkkelinformasjon i to hovedkategorier:  

- Interne faktorer; Styrkene og svakhetene internt i organisasjonen ift. målet 
- Eksterne faktorer; Mulighetene og truslene representert av omgivelsene ift.   

målet 
 

 
 

Fig. 7 SWOT 
 

                                                      
5 «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), 
Opportunities (muligheter) og Threats (trusler).  SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, 
og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. 



7 Ledestjerne, visjon og virksomhetsidé 
 

7.1 MÅLALTERNATIV - NORD 
 

7.1.1 NORD - Ledestjerne 
 

«Trygg i Nord» 
 
Ledestjernen er i større grad politisk orientert ved at den bruker ordet Nord. Dette ordet 
er brukt i Bodø kommunes visjon og i navnet til Nord universitet og formidler en regional 
og nasjonal interesse i nordområdene. Dette er assosiasjoner som er ønskelig å koble 
sammen slik at selskapets nye fokus får en større politisk tyngde og forankring. Det 
viser at regionen er koordinert. Ordet trygg er utledet av trygghet og skal i praksis ha 
denne forståelsen uten at den kommuniserer direkte til det enkelte mennesket, men 
den skal kobles til emosjoner som er ganske grunnleggende. 
Trygg – kobles til emosjon, mens nord kobles til politikk. 
 
7.1.2 NORD - Visjon 
 

«Ledende beredskap- og samvirkepartner 
som skaper trygghet i nord» 

 
Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å ta grep om et større 
overordnet ansvar for å bygge samfunnssikkerhet og at selskapet ønsker å være en 
likestilt partner på linje med politi, helse og sivilforsvar som er statlige anliggende. 
Ansvarsområdet er utvidet i sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke 
bare brann- og redning, som naturlig nok inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke 
beredskapssamarbeidet med eierkommunene på administrativ og operativt nivå i 
tillegg.  
 
7.1.3 NORD - Virksomhetsidé 
 

«Attraktiv nasjonal og regional samvirkepartner som skal 
levere beredskapstjenester med effektiv kapasitet samt 
tydelig koordinert ledelse av hendelser til konkurranse-
dyktige betingelser for offentlige virksomheter, kommuner 
og kommersielle kunder» 

 
Virksomhetsideen legger vekt på å skape attraksjon som faglig tjenesteleverandør, 
arbeidsgiver og som nasjonal ressurs i et fagfelt som er i sterk endring. Ideen legger 
til grunn behovet for nytenkning og innovasjon med tanke å lage effektive og 
kompetente forebyggende og beredskapssystemer hvor både etablerte prosesser og 
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teknologi sees på med nye øyne. Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå 
som et styrket tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner 
sted. Det ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og 
samøving med eierkommuner og etater. Visjonen avsluttes med å definere et løfte om 
at selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra 
kommunen selv eller fra kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som 
et framtidig markedsområde. 
 

7.2 NORD - hovedmål 
 

7.2.1 Skape arena for beredskapssamarbeid 
 

«Aktivt bidra, sammen med relevante beredskapspartnere, 
til å skape en regional arena for dialog og refleksjon 
vedrørende kommunalt beredskapssamarbeid innenfor 
yttergrensene til politidistrikt Nordland på en tillitsfull og 
respektfull måte» 

 
Strategier 
 
7.2.1.1 Brannfagligmyndighet i LRS (Nordland politidistrikt) 
Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil 
føre til at selskapet, ved brannsjef, får en ledende ansvarsrolle og et avklart 
forskriftsmandat som brannfaglig myndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) på 
vegne av alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.6 
 
7.2.1.2 Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd 
Brannsjef i selskapet skal, som brannfaglig myndighet i LRS, også stille i det nasjonale 
brannfaglige rådet som DSB er ansvarlige for som samler alle brannsjefer i de 12 nye 
politidistriktene til nettverksmøte med hovedfokus på nasjonale brann- og rednings-
faglige fellesinteresser. En slik rolle vil gi en naturlig posisjon som brobygger og 
koordinator som må utnyttes optimalt med tanke på å tilrettelegge for et konstruktivt 
brannfaglig samarbeid i Nordland. 
 
7.2.1.3 Møtearena for brannsjefer i Nordland 
For å skape et konstruktivt samarbeid som skal fungere i de tilfeller hvor selskapet 
bekler rollen i LRS og deltar i brannfagligråd, så må selskapet ta på seg rollen som 
nettverksbygger i Nordland. Det er helt avgjørende at det etableres en felles arena for 
dialog og refleksjon med hjelp og støtte fra politi og fylkesmann som belyser og 

                                                      
6 LRS – Lokal redningssentral; etableres av politimester ved store hendelser som krever samordning av 
ressurser. Det foreligger eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende LRS. 
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bearbeider de utfordringer som brannetaten vil stå overfor i forbindelse med 
etableringen av nye LRS og brannfaglig råd. 
 
7.2.2 Etablere effektiv beredskap ved store hendelser 

 
«Aktivt bidra, sammen med politidistrikt Nordland og 
Nordlandssykehuset HF, til å skape en bedre og mer effektiv 
beredskap, spesielt ved de store hendelsene» 

 
Strategier 

7.2.2.1 Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene 
Selskapet skal som en del av samlokaliseringen av nødsentralene til helse, politi og 
brann sørge for å skape større grad av effektiv ledelseskoordinering i forbindelse med 
store hendelser som utfordrer behovet for tett og effektiv samvirkedialog. 
 
7.2.2.2 Pådriver for etablering av felles prosjekter 
For å få til dette så skal selskapet være pådriver for å etablere ulike felles prosjekter 
sammen med politi og helse som skal se nærmere på spørsmål som har å gjøre med 
1) prosedyrer, 2) øvelser, 3) ledelse og 4) digitale ledelsesverktøy. 

 
7.2.2.3 Finansiering av fellesprosjekter 
Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike prosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i Nordland, FMNO. 

 
7.2.2.4 Tett koordinering med statlige myndigheter 
Selskapet skal sammen med politi og helse sørge for tett dialog med statlige 
myndigheter som har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten på nasjonalt nivå. 

 
7.2.2.5 Etablere enhetlig ledelses system (ELS) 
Behov for å styrke den interne overordnede ledelsesevnen er betydelig og skal 
prioriteres spesielt i en tidlig fase. Selskapet legger særlig vekt på å kunne dele 
relevant hendelseinformasjon digitalt til kommuner som er berørt av en hendelse ved 
å tilby egen informasjonsportal med bilder, film og status-beskrivelser. Selskapet skal 
ha en overordnet stab som er trent til å håndtere større hendelser. 
 
7.2.3 Initiere prosesser for framtidig brannsamarbeid 

 
«Initiere prosesser og invitere relevante partnere og 
kommuner i nord til refleksjon vedrørende etablering av ett 
eller flere brann- og redningsvesen i henhold til nasjonale 
bestemmelser» 
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Strategier 

7.2.3.1 Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner 
Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brann-vesen vil 
føre til at flere kommuner indirekte får krav på seg til å inngå i et interkommunalt 
brannfaglig samarbeid. Dette for å unngå betydelig økning i driftskostnader for eget 
brann- og redningsvesen som følge av henholdsvis krav til ledelseskapasitet og 
størrelse på kompetansemiljø. Forskriften antas å bli vedtatt tidligst medio/ultimo 2018. 
I påvente av denne avklaringen vil oppstår det en mulighet for selskapet med å arbeide 
målrettet med å posisjonere seg både politisk og brannfaglig som en foretrukket 
samarbeids-partner innen brann- og redning i hele, eller bare deler av Nordland. 

 
7.2.3.2 Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming 
For at dette skal være gjennomførbart så må det utvikles prosessbeskrivelse for en 
slik tilnærming hvor både politiske og faglige utfordringer belyses og håndteres. Det 
bør sees nærmere på hvordan Bergensalliansen har løst denne utfordringen hvor 32 
kommuner har søkt sammen i et brann- og redningsfaglig  samarbeid basert på en 
vertskommunemodell, men ledet av de mest sentrale kommunene og deres ordførere.7 
Bergensalliansen fungerer for øvrig som et regionråd for interkommunalt samarbeid 
på lik linje med Salten regionråd. 

 
7.2.3.3 Målrettet informasjonskampanje 
Basert på strategi for prosesstilnærming så må det utvikles en målrettet informasjon/ 
kommunikasjonskampanje som tar mål av seg til å nå brannsjefer, rådmenn og 
ordførere i relevante nabokommuner. Erfaringene til selskapet viser at de pågående 
endringene nasjonalt er lite kjent blant politikere og rådmenn. Hovedutfordringen må 
anses å være det å få tilgang til den enkelte kommune og deretter få anledning til å 
opplyse om endringer og mulighetene selskapet kan tilby. Relasjonene må styrkes slik 
at det etableres tillit for tilnærmingen som må sees i lys av LRS utfordringen som del 
av hovedmål 1. 

 
7.2.3.4 Navnebytte for selskapet som naturlig del av vekst 
Selskapets ambisjon om å vokse med flere eierkommuner vil innebære behov for å 
endre navn på selskapet slik at nye eiere/medlemmer kan kjenne seg igjen i et 
framtidig brann- og redningssamarbeid som framstår som mer samlende, likeverdig og 
representativt.  
 

                                                      
7 Hjemmesiden for Bergensalliansen; https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/ 

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/
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7.2.3.5 Vekstalternativer 
Selskapet har i dag brann- og redningsansvar for over 80 000 innbyggere. Et framtidig 
interkommunalt samarbeid bør omfatte mellom 100 000 – 120 000 inn-byggere for å 
ha tilstrekkelig evne til å bygge overordnet kompetanse og kapasitet. Vekstalternativer 
bør utredes nærmere som del av neste fase som er implemen-tering. Selskapet bør 
vurdere samarbeidsmuligheter både mot nord og sør. 
 
7.2.4 Tilby tjenester til offentlige virksomheter og kommuner 

 
«Selskapet skal tilby brann- og redningstjenester for 
offentlige virksomheter og kommuner og skal tilfredsstille 
nasjonale beredskapsbestemmelser for brann- og 
redningsvesen.» 

 
Strategier 

7.2.4.1 Leveranser til offentlige virksomheter 
Selskapet skal forsterke sin innsats på leveranse av relevante tjenester til andre 
offentlige virksomheter med særlig fokus på AVINOR og forsvaret. 
 
7.2.4.2 Foretrukket kursleverandør  
NBR skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse for brannfore-
bygging og beredskap for alle offentlige virksomheter i Nordland. 

 
7.2.4.3 Økt salg av alarmtjenester 
Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlige virksomheter må 
intensiveres i og rundt driften av 110-nødsentral for region Nordland da en slik satsing 
vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. 

 
7.2.4.4 Eierkommunenes bygg skal direktekobles til 110 
Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for 
Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid. 
 
7.2.5 Tilby tjenester til kommersielle virksomheter 

 
«Nord brann- og redning skal tilby relevante brann- 

og redningstjenester for kommersielle kunder» 
 

Strategier 

7.2.5.1 Øke salg av alarmovervåkning 
Selskapet skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggs-tjenester 
for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-nødsentral for 
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region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr 
innbygger. 
 
7.2.5.2 Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse 
Selskapet skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse innen 
brannforebygging og beredskap. I dette ligger det et betydelig potensial for 
gevinstrealisering som må forløses med tanke på inntjening og posisjon som det 
viktigste knutepunktet for beredskap i Nord (land). Det må søkes et tett samarbeid med 
relevante partnere og brannskolen. 
 
7.2.5.3 Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse 
Selskapet må utvikle et kommersielt selskap som driver fram denne satsingen i et fritt 
marked uten å komme i konflikt med konkurranselovgivningen, men som samtidig 
kjøper instruktørtjenester fra morselskapet. Det må gjøres en markedsanalyse i denne 
forbindelsen for å belyse markedspotensialet. 
 
7.2.6 Ledende regional pådriver for innovasjon 

 
«Selskapet skal være en nasjonal og regional ledende 
pådriver for innovasjon innen henholdsvis beredskaps-
samvirke samt faglig utvikling av brann- og rednings-
tjenesten hvor digitale løsninger skal prioriteres» 

 
Strategier 

7.2.6.1 Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS 
Selskapet skal være med på å utvikle hensiktsmessige digitale verktøy for bruk i LRS 
Nordland i samarbeid politiet. Det er spesielt viktig å få på plass et digitalt samvirke og 
delingsverktøy, DSB-CIM som kan brukes overordnet slik at berørte parter kan 
samarbeid inn mot samme informasjonsflate. 

 
7.2.6.2 Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral 
Det skal utvikles digitale storskjermsløsninger med relevant informasjon som kan deles 
internt mellom nød-sentralene og ut til stab og ledelse til den enkelte etat. Ny IKT 
driftsleverandør for Bodø kommune, ATEA, har levert slike løsninger til forsvarets 
hovedkvarter og andre 110-sentraler i Norge. 

 
7.2.6.3 Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder 
Selskapet vil bruke digitale verktøy for å innhente bilde og filminformasjon fra 
hendelser i eget ansvarsområde, fra droner eller fra hensiktsmessige installasjoner på 
selskapets utrykningskjøretøy slik at selskapets overordnede hendelses-håndtering 
styrkes spesielt ved større hendelser. 
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7.2.6.4 Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid 
Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og 
utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og forskningsselskapet 
NORUT. Det er spesielt viktig å utvikle forsknings-basert innsikt på de endringer som 
skal gjøres og de effekter som forventes som del av samlokaliseringen av nødmelde-
tjenestene. 

 
7.2.6.5 Finansiering av innovasjonsprosjekter 
Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike innovasjonsprosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i 
Nordland, Bodø kommune, KS og NFK. 
 
7.2.7 Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift – «Brann 2020» 

 
«Selskapet skal etablere et kvalitets- og forbedrings-
program for å sikre en mer effektiv og forutsigbar drift basert 
på sentrale funn i ståstedsanalysen. Tiltakene i «Brann 
2020» skal være implementert innen utgangen av år 2020» 

 
Strategier 

7.2.7.1 Samhandling med eierkommunene 
Selskapet skal være pådriver for å styrke den operative og administrative samhandl-
ingen med eierkommunene. Følgende fokusområder skal videreutvikles og hånd-
teres: 
x Økonomisk rammeforståelse: 

o Evaluere dagens finansieringsmodell med tanke på fordeling av kostnader 
(størrelse, modell, evaluering) 

o Redegjøre for langsiktige investeringsbehov (kompetanse, materiell) 
o Etablere de mest optimale finansieringsalternativene (avtaler) 

x Praktisk samarbeid og samvirke: 
o Periodiske og forhåndsplanlagte samarbeidsmøter 
o Koordinert planverk mellom selskapet og eierkommunene 
o Interaksjon/koordinering av beredskapsøvelser/ROS etc. 

x Kunnskap/forståelse til ståsted: 
o Kommunikasjon/informasjon 
o Ståsted 

 
7.2.7.2 Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse 
Selskapet skal iverksette ulike former for systematiske kompetansehevende tiltak for 
å øke innsikten til å kunne håndtere ulike regionale og nasjonale utfordringer som 
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selskapet står, og vil komme til stå, overfor. Særlig fokus må rettes mot de prosesser 
som skal føre til tilslutning av flere kommuner til brannfaglig samarbeid med selskapet. 
Det legges til grunn en årlig strategisamling for representantskapet. 
x Eierkommuner (ordførere, formannskap, kommunestyre og rådmenn) 
x Representantskap (valgte representanter fra eierkommunene) 
x Styret (valgte medlemmer til styret) 
x Ledelsen (selskapets ledergruppe) 

 
7.2.7.3 Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø 
Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har 
forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår 
som de viktigste satsingsområdene; 
x Styrke det systematiske HMS-arbeidet: 

o Overordnet årshjul med rapporteringspunkter 
o Organisering av ansvar 
o Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 
o Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids-

personell vs. 2) deltidspersonell 
x Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på: 

o Anerkjennelse av medarbeidere 
o Involvering i endrings- og forbedringsprosesser 

x Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer: 
o Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for 

selskapet, både for heltid og deltid 
o Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid 

 
7.2.7.4 Struktur/kompetanse 
Selskapet skal evaluere dagens stasjonsstruktur sett opp mot de ulike ROS-analysene 
som eksisterer i eierkommunene samt de varslede endringer i forskrift for organisering 
og dimensjonering av brannvesen. Det skal også tas hensyn til 
hendelsesmønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-
plikt hvor det skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i dette 
skal; 
x Administrativ organisering evalueres og justeres 
x Stasjonsstruktur evalueres og alternativer med synergi belyses 
x Policy og retningslinjer skal videreutvikles 
x Ledelse- og personalferdigheter må styrkes 
x Kompetanseplanverk skal forbedres og implementeres 
x Brannfaglige ferdigheter skal styrkes gjennom hele organisasjonen 

 



 

 Side 47 

7.2.7.5 Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 
Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer 
målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan 
bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå 
positivt ut på ulike kostnadsstrukturer. 
 
Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-
sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming. 

 
7.2.7.6 Informasjonshåndtering 
Selskapet skal i perioden etablere ny hjemmeside samt internt intranett basert på 
samme løsningsmodell. Hjemmesidene skal være intuitive og innrettet etter behov fra 
publikum og andre virksomheter som er på jakt etter relevant informasjon på enklest 
mulige måte. Selskapet skal sikre intern kommunikasjon gjennom et intranett som 
baserer seg på samme driftsmodell som for den nye hjemmesiden. Det skal utvikles 
tiltak for å styrke kommunikasjonen på sosiale medier, både internt og eksternt. 



7.3 MÅLALTERNATIV SALTEN 
 

7.3.1 SALTEN - Ledestjerne 
 

«Trygghet nær deg» 
 
Ledestjernen skal snakke til folks hjerte og skape sikkerhet til forståelsen av at brann- 
og redningstjenesten skal være en lokal ressurs som skal være med på å skape 
trygghet der hvor det bor folk. Alle skal føle seg trygg. Den er med andre ord en 
ledestjerne som i hovedsak skal adressere emosjoner til enkelt mennesket og er 
vesentlig mindre grad politisk orientert. 
 
7.3.2 SALTEN - Visjon 
 

«Lokal beredskap- og samvirkepartner 
som skaper trygghet for alle i Salten regionen» 

 
Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å være en lokal ressurs med 
orientering begrenset til Salten regionen og at vekst dermed ikke er ønskelig slik 
alternativ NORD formuleres som i utgangspunktet er geografisk nøytral. Når det er 
sagt så er ordene beredskap og samvirke bevisst brukt også her for å belyse at det er 
ønskelig å ta et større overordnet ansvar for å bygge samfunnssikkerhet og at 
selskapet ønsker å være en likestilt partner på linje med politi, helse og sivilforsvar 
som er statlige anliggende, men for Salten regionen primært. Ansvarsområdet er 
utvidet i sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke bare brann- og 
redning, som naturlig nok inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke beredskaps-
samarbeidet med eierkommunene på administrativ og operativt nivå i tillegg.  
 
7.3.3 SALTEN - Virksomhetsidé 
 

«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som 
leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, 
tydelig og koordinert ledelse og konkurransedyktige 
betingelser for kommuner og kommersielle kunder» 

 
Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt klart 
fokus på skape en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens eierkommuner. 
Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå som et styrket tjenesteprodukt 
som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner sted. Det ligger også til grunn 
at koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med eierkommuner og 
etater. Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å definere et løfte om at 
selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen 
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selv eller fra kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig 
markedsområde. 

7.4 SALTEN – hovedmål 
 

7.4.1 Skape arena for beredskapssamarbeid? 
 

«Bidra til å samle, samt føre konstruktiv dialog med, alle 
kommuner med geografisk nærhet til Salten til én naturlig 
og velfungerende brannregion» 
 

Strategier 

7.4.1.1 Brannfaglig myndighet i LRS (Nordland politidistrikt) 
Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil 
føre til at selskapet, ved brannsjef, får en ledende ansvarsrolle og et avklart forskrifts-
mandat som brannfagligmyndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) på vegne av 
alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.8 
 
7.4.1.2 Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd 
Brannsjef i selskapet skal, som brannfagligmyndighet i LRS, også stille i det nasjonale 
brannfaglige rådet som DSB er ansvarlige for som samler alle brannsjefer i de 12 nye 
politidistriktene til nettverksmøte med hovedfokus på nasjonale brann- og rednings-
faglige fellesinteresser. En slik rolle vil gi en naturlig posisjon som brobygger og 
koordinator som må utnyttes optimalt med tanke på å tilrettelegge for et konstruktivt 
brannfagligsamarbeid i Nordland. 

 
7.4.1.3 Møtearena for brannsjefer i Nordland 
For å skape et konstruktivt samarbeid som skal fungere i de tilfeller hvor selskapet 
bekler rollen i LRS og deltar i brannfagligråd, så må selskapet ta på seg rollen som 
nettverksbygger i Nordland. Det er helt avgjørende at det etableres en felles arena for 
dialog og refleksjon med hjelp og støtte fra politi og fylkesmann som belyser og 
bearbeider de utfordringer som brannetaten vil stå overfor i forbindelse med etabler-
ingen av nye LRS og brannfagligråd. 
 
7.4.2 Etablere effektiv beredskap ved store hendelser 

 
«Sammen med politidistrikt Nordland og Nordlands-
sykehuset HF skape en bedre og mer effektiv beredskap, 
spesielt ved de store hendelsene» 

                                                      
8 LRS – Lokal redningssentral; etableres av politimester ved store hendelser som krever samordning av 
ressurser. Det foreligger eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende LRS. 
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Strategier 

7.4.2.1 Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene 
Selskapet skal som en del av samlokaliseringen av nødsentralene til helse, politi og 
brann sørge for å skape større grad av effektiv ledelseskoordinering i forbindelse med 
store hendelser som utfordrer behovet for tett og effektiv samvirkedialog. 

 
7.4.2.2 Pådriver for etablering av felles prosjekter 
For å få til dette så skal selskapet være pådriver for å etablere ulike felles prosjekter 
sammen med politi og helse som skal se nærmere på spørsmål som har å gjøre med 
1) prosedyrer, 2) øvelser, 3) ledelse og 4) digitale ledelsesverktøy. Dette må sees opp 
mot myndighetenes sentrale tiltak.9 

 
7.4.2.3 Finansiering av fellesprosjekter 
Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike prosjektene og ha en særlig god dialog med fylkes-mannen i Nordland, FMNO. 

 
7.4.2.4 Tett koordinering med statlige myndigheter 
Selskapet skal sammen med politi og helse sørge for tett dialog med statlige 
myndigheter som har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten på nasjonalt nivå. 

 
7.4.2.5 Etablere enhetlig ledelses system (ELS) 
Behov for å styrke den interne overordnede ledelsesevnen er betydelig og skal 
prioriteres spesielt i en tidlig fase. Selskapet legger særlig vekt på å kunne dele 
relevant hendelseinformasjon digitalt til kommuner som er berørt av en hendelse ved 
å tilby egen informasjonsportal med bilder, film og statusbeskrivelser. Selskapet skal 
ha en overordnet stab som er trent til å håndtere større hendelser. 
 
7.4.3 Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen 

 
«Salten Brann skal initiere og invitere til brannsamarbeid for 
kommuner som naturlig faller inn under randsonen til 
Saltenregionen samt skape konstruktive relasjoner til ulike 
nasjonale beredskapspartnere» 

 

Strategier 

                                                      
9 Samvirkefremmende aktiviteter SAMLOK – PFN (Vedlegg) 
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7.4.3.1 Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner 
Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brann-vesen vil 
føre til at flere kommuner indirekte får krav på seg til å inngå i et interkommunalt 
brannfaglig samarbeid. Dette for å unngå betydelig økning i driftskostnader for eget 
brann- og redningsvesen som følge av henholdsvis krav til ledelseskapasitet og 
størrelse på kompetansemiljø. Forskriften antas å bli vedtatt tidligst medio/ultimo 2018. 
I påvente av denne avklaringen vil oppstår det en mulighet for selskapet med å arbeide 
målrettet med å posisjonere seg både politisk og brannfaglig som en foretrukket 
samarbeids-partner innen brann- og redning i hele, eller bare deler av Nordland. 

 
7.4.3.2 Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming 
For at dette skal være gjennomførbart så må det utvikles prosessbeskrivelse for en 
slik tilnærming hvor både politiske og faglige utfordringer belyses og håndteres. Det 
bør sees nærmere på hvordan Bergensalliansen har løst denne utfordringen hvor 32 
kommuner har søkt sammen i et brann- og redningsfaglig  samarbeid basert på en 
vertskommunemodell, men ledet av de mest sentrale kommunene og deres 
ordførere.10 Bergensalliansen fungerer for øvrig som et regionråd for interkommunalt 
samarbeid på lik linje med Salten regionråd. 

 
7.4.3.3 Målrettet informasjonskampanje 
Basert på strategi for prosesstilnærming så må det utvikles en målrettet informa-
sjon/kommunikasjonskampanje som tar mål av seg til å nå brannsjefer, rådmenn og 
ordførere i relevante nabokommuner. Erfaringene til selskapet viser at de pågående 
endringene nasjonalt er lite kjent blant politikere og rådmenn. Hovedutfordringen må 
anses å være det å få tilgang til den enkelte kommune og deretter få anledning til å 
opplyse om endringer og mulighetene selskapet kan tilby. Relasjonene må styrkes slik 
at det etableres tillit for tilnærmingen som må sees i lys av LRS utfordringen som del 
av hovedmål 1. 

 
7.4.3.4 Vekstalternativer 
Selskapet har i dag brann- og redningsansvar for over 80 000 innbyggere. Et framtidig 
interkommunalt samarbeid bør omfatte mellom 100 000 – 120 000 inn-byggere for å 
ha tilstrekkelig evne til å bygge overordnet kompetanse og kapasitet. Det naturlige 
vekst-alternativet som bør forfølges er Salten Brann som i dag + Værøy, Røst og 
Rødøy. 
 
7.4.4 Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner 

 
«Være attraktiv beredskapspartner med effektiv kapasitet og 
struktur innen brann- og redningstjenester for kommuner 

                                                      
10 Hjemmesiden for Bergensalliansen; https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/ 

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/
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med blikk for helhet og skal tilfredsstille nasjo-nale 
beredskapsbestemmelser for brann- og rednings-vesen» 

 
Strategier 

7.4.4.1 Målrettet tjenesteleveranse 
Kjerneleveransen til Salten Brann skal holde høy kvalitet og være organisert etter gode 
ROS-analyser på en slik måte at det tas hensyn til hendelsesmønster og annen 
driftserfaring. 

 
7.4.4.2 Foretrukket kursleverandør  
Salten Brann IKS skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse for 
brannforebygging og beredskap for offentlig virksomhet lokalisert i Salten regionen. 

 
7.4.4.3 Økt salg av alarmtjenester 
Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlig virksomhet må intensiveres 
i og rundt driften av 110-nødsentral for Salten regionen da en slik satsing vil få ned 
kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. 

 
7.4.4.4 Eierkommunenes bygg skal dirketekobles til 110 
Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for 
Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid. 
 
7.4.5 Tilby tjenester til kommersielle virksomheter 

 
«Salten Brann skal tilby relevante brann- og 
redningstjenester for kommersielle kunder» 

 
Strategier 

7.4.5.1 Øke salg av alarmovervåkning 
Salten Brann skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggs-
tjenester for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-
nødsentral for region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og 
egenandel pr innbygger. 

 
7.4.5.2 Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse 
Selskapet skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse innen 
brannforebygging og beredskap. I dette ligger det et betydelig potensial for gevinst-
realisering som må forløses med tanke på inntjening. Det må søkes et tett samarbeid 
med relevante partnere og brannskolen. 
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7.4.5.3 Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse 
Salten Brann bør utvikle et kommersielt selskap med avklarte rammer som driver fram 
denne satsingen i et fritt marked uten å komme i konflikt med konkurranse-
lovgivningen, men som samtidig kjøper instruktørtjenester fra Salten Brann. Det må 
gjøres en markedsanalyse i denne forbindelsen for å belyse markedspotensialet. 
 
7.4.6 Ledende regional pådriver for innovasjon 

 
«Salten Brann skal være en nasjonal og regional ledende 
pådriver for innovasjon innen henholdsvis beredskaps-
samvirke samt faglig utvikling av brann- og rednings-
tjenesten hvor digitale løsninger skal prioriteres» 

 
Strategier 

7.4.6.1 Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS 
Selskapet skal være med på å utvikle hensiktsmessige digitale verktøy for bruk i LRS 
Nordland i samarbeid politiet. Det er spesielt viktig å få på plass et digitalt samvirke og 
delingsverktøy, DSB-CIM som kan brukes overordnet slik at berørte parter kan 
samarbeid inn mot samme informasjonsflate. 

 
7.4.6.2 Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral 
Det skal utvikles digitale storskjermsløsninger med relevant informasjon som kan deles 
internt mellom nød-sentralene og ut til stab og ledelse til den enkelte etat. Ny IKT 
driftsleverandør for Bodø kommune, ATEA, har levert slike løsninger til forsvarets 
hovedkvarter og andre 110-sentraler i Norge.  

 
7.4.6.3 Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder 
Selskapet vil bruke digitale verktøy for å innhente bilde og filminformasjon fra 
hendelser i eget ansvarsområde, fra droner eller fra hensiktsmessige installasjoner på 
selskapets utrykningskjøretøy slik at selskapets overordnede hendelses-håndtering 
styrkes spesielt ved større hendelser. 

 
7.4.6.4 Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid 
Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og 
utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og forskningsselskapet 
NORUT. Det er spesielt viktig å utvikle forsknings-basert innsikt på de endringer som 
skal gjøres og de effekter som forventes som del av samlokaliseringen av nødmelde-
tjenestene. 
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7.4.6.5 Finansiering av innovasjonsprosjekter 
Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike innovasjonsprosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i 
Nordland, Bodø kommune, KS og NFK. 
 
7.4.7 Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift – «Brann 2020» 

 
«Selskapet skal etablere et kvalitets- og forbedrings-
program for å sikre en mer effektiv og forutsigbar drift basert 
på sentrale funn i ståstedsanalysen. Tiltakene i «Brann 
2020» skal være implementert innen utgangen av år 2020» 

 
Strategier 

7.4.7.1 Samhandling med eierkommunene 
Selskapet skal være pådriver for å styrke den operative og administrative samhandl-
ingen med eierkommunene. Følgende fokusområder skal videreutvikles og håndteres: 
x Økonomisk rammeforståelse: 

o Evaluere dagens finansieringsmodell med tanke på fordeling av kostnader 
(størrelse, modell, evaluering) 

o Redegjøre for langsiktige investeringsbehov (kompetanse, materiell) 
o Etablere de mest optimale finansieringsalternativene (avtaler) 

x Praktisk samarbeid og samvirke: 
o Periodiske og forhåndsplanlagte samarbeidsmøter 
o Koordinert planverk mellom selskapet og eierkommunene 
o Interaksjon/koordinering av beredskapsøvelser/ROS etc. 

x Kunnskap/forståelse til ståsted: 
o Kommunikasjon/informasjon 
o Ståsted 

 
7.4.7.2 Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse 
Selskapet skal iverksette ulike former for systematiske kompetansehevende tiltak for 
å øke innsikten til å kunne håndtere ulike regionale og nasjonale utfordringer som 
selskapet står, og vil komme til stå, overfor. Særlig fokus må rettes mot de prosesser 
som skal føre til tilslutning av flere kommuner til brannfagligsamarbeid med selskapet. 
Det legges til grunn en årlig strategisamling for representantskapet. 
x Eierkommuner (ordførere, formannskap, kommunestyre og rådmenn) 
x Representantskap (valgte representanter fra eierkommunene) 
x Styret (valgte medlemmer til styret) 
x Ledelsen (selskapets ledergruppe) 
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7.4.7.3 Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø 
Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har 
forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår 
som de viktigste satsingsområdene; 
x Styrke det systematiske HMS-arbeidet: 

o Overordnet årshjul med rapporteringspunkter 
o Organisering av ansvar 
o Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 
o Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids 

personell vs. 2) deltids personell 
x Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på: 

o Anerkjennelse av medarbeidere 
o Involvering i endrings- og forbedringsprosesser 

x Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer: 
o Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for 

selskapet, både for heltid og deltid 
o Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid 

 
7.4.7.4 Struktur/kompetanse 
Selskapet skal evaluere dagens stasjonsstruktur sett opp mot de ulike ROS-analysene 
som eksisterer i eierkommunene samt de varslede endringer i forskrift for organisering 
og dimensjonering av brannvesen. Det skal også tas hensyn til 
hendelsesmønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-
plikt hvor det skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i dette 
skal; 
x Administrativ organisering evalueres og justeres 
x Stasjonsstruktur evalueres og alternativer med synergi belyses 
x Policy og retningslinjer skal videreutvikles 
x Ledelse- og personalferdigheter må styrkes 
x Kompetanseplanverk skal forbedres og implementeres 
x Brannfagligferdigheter skal styrkes gjennom hele organisasjonen 

 
7.4.7.5 Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 
Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer 
målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan 
bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå 
positivt ut på ulike kostnadsstrukturer. 
 
Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-
sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming. 
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7.4.7.6 Informasjonshåndtering 
Selskapet skal i perioden etablere ny hjemmeside samt internt intranett basert på 
samme løsningsmodell. Hjemmesidene skal være intuitive og innrettet etter behov fra 
publikum og andre virksomheter som er på jakt etter relevant informasjon på enklest 
mulige måte. Selskapet skal sikre intern kommunikasjon gjennom et intranett som 
baserer seg på samme driftsmodell som for den nye hjemmesiden. Det skal utvikles 
tiltak for å styrke kommunikasjonen på sosiale medier, både internt og eksternt. 



8 Analyse av målalternativene 
 
De vurderingene som ligger til grunn for analysen av fordeler og ulemper av det enkelte 
målalternativ er i hovedsak basert på innspill frå eierkommunenes formannskap og de 
workshops som har blitt gjennomført sammen med selskapet. Denne analysen vil bli 
justert med innspill og vurderinger fra de erfaringer selskapet gjør seg i workshop som 
er planlagt med eierne 31. mars 2017. 
 
8.1 Målalternativ NORD 

 
8.1.1 Styrker (intern) 

 
- Nasjonale føringer: Ref. Justis og beredskapsdepartementet s oppdrag til 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedr. revidering av 
Dimensjoneringsforskriften. Salten Brann oppfyller allerede dagens nasjonale 
krav, lover og forskrifter, og selskapet er allerede i gang med å posisjonere seg 
opp mot revideringen av Dimensjoneringsforskriften. NORD-alternativet vil 
ytterligere styrke dette arbeidet. De øvrige konkrete krav som den reviderte 
forskriften skal vurdere er behandlet i de enkelte områder som følger under. 

 
- Geografi: Forslaget til ny Dimensjoneringsforskrift skal vurdere etablering av (ett 

eller flere) brann- og redningsvesen med de samme yttergrensene som de nye 
politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler. NORD-alternativet svarer godt 
på å oppfylle denne ambisjonen. 

 
- Kompetanse: Forslaget til ny Dimensjoneringsforskrift skal vurdere krav om å 

etablere fag- og kompetansemiljø med bred erfaring og god kompetanse-
utvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre 
beredskapsaktører. Salten Brann scorer pr. i dag generelt høyt på kompe-tanse 
(ref. survey). Dette gjelder både brannfaglig, ledelse og styring samt bygg- og 
materialforvaltning. NORD-alternativet innebærer mulighet for å etablere 
spesialkompetanse på ulike steder ut i fra lokale/regionale risiko/ behov (f.eks. 
prosessindustri på Helgeland) som vil styrke selskapets totale kompetanse og 
samtidig redusere sårbarhet.  

 
- Kapasitet: Forslaget til ny Dimensjoneringsforskrift skal vurdere krav til innføring 

av begrepet responstid som samtidig sikrer at dagens krav til innsatstid 
opprettholdes. Videre skal det vurderes krav om at ressursene til brann- og 
redningsvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for dette. 
Salten Brann har et godt kapasitetsmessig fundament (er robust) og vil kunne 
styrke ressurser og tilstedeværelse (både fysisk og geografisk) ytterligere ved 
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en ekspansjon. NORD-alternativet vil gi økt handlekraft til å håndtere større og 
komplekse hendelser.  

 
- Organisasjon og ledelse: Forslaget til ny Dimensjoneringsforskrift skal vurdere 

krav at Enhetlig ledelsessystem (ELS) skal benyttes av alle brann- og 
redningsvesen. ELS tar utgangspunkt i at branner, akutt forurensning og andre 
typer innsatser, samt at organiseringen kan variere fra kommune til kommune. 
Det er derfor behov for en mer ensartet organisering av beredskapen uavhengig 
av type hendelse som skal håndteres. Forslaget til ny Dimensjoneringsforskrift 
skal også vurdere å gi brannsjefen som er utpekt til å sitte i redningsledelsen i 
lokal redningssentral (LRS), ansvar og myndighet til å kunne koordinere brann- 
og redningsressurser innenfor ansvarsområdet til vedkommende LRS. NORD-
alternativet vil svare godt på disse kravene. 

 
- Materiell: Salten Brann har et godt fundament mht. biler og utstyr etc. i flere 

områder, og kan rullere/gjenbruke materiell. En videre satsning/utvidelse vil 
danne grunnlag for økt standardisering og kostnadsreduksjoner gjennom større 
innkjøp. Dette vil også styrke selskapets samlede kapasitet (se eget pkt.). 

 
- Fysisk arbeidsmiljø: Selskapet har allerede stor nytte av SAMLOK, og en videre 

satsning/utvidelse vil gi ytterligere stimuli og læring, og som vil komme hele 
organisasjonen til gode også innenfor området kompetanse (se eget pkt.). 

 
- Kultur: Selskapet har et godt internt omdømme (ref. survey), med sterk grad av 

autonomi og motivasjon til å håndtere nye utfordringer og behov (drive). Dette 
vil være et godt fundament for NORD-alternativet også knyttet til å bygge en 
sterk bedriftskultur i en vekstfase. 

 
- Innovasjon: Innovasjonsbegrepet omhandler både å kunne ta i bruk ny teknologi 

(f.eks. droner ol.) samt å (videre)utvikle nye tjenester, såkalt tjenesteinnovasjon. 
Ved NORD-alternativet vil større muligheter kunne åpne seg, og det vil være et 
større behov for innovasjon og utvikling både teknologisk og tjenestemessig. 

 
8.1.2 Svakheter (intern) 

 
- Samarbeid/samvirke: Workshopene med formannskapene samt survey 

dokumenterer behov for sterkere samarbeid og samhandling mellom selskapet 
og eierkommunene. Dette gjelder flere områder (planverk, øvelser, 
kompetanseoverføring mv.). I et NORD-alternativ vil også kravet til sam-
handling både med eierkommuner og andre interessenter gi økte krav til 
organisasjonen. Dette betyr at selskapet må iverksette en handlingsplan/ 
strategi som møter eksisterende og framtidige utfordringer på dette området. 
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- Innovasjon: Pr. i dag er selskapets evne og kapasitet svakere enn viljen til å 
drive innovasjon. Dette innebærer at selskapet må ha en tydeligere og mer 
konkret strategi for satsning på innovasjon. 

 
- Systemstruktur: Punktet omhandler en helhetlig dokumentering og et 

tilgjengelig KS-system (rutiner, digitale verktøy etc.). Dette er pr. i dag ikke rigget 
for et framtidig NORD-alternativ og det må iverksettes konkrete tiltak for å møte 
nødvendige behov og krav. 

 
- Økonomi: Et NORD-alternativ vil være utfordrende knyttet til finansiering, 

lønnsomhet, innkjøp etc. Det anbefales å utarbeide en helhetlig økonomisk plan 
som omhandler investeringsbehov, drift, finansieringsmodell mv. ved et NORD-
alternativ. Det er en svakhet at selskapet ikke har egen ressurs innen 
økonomisk styring og analyse. 

 
- Kompetanse: NORD-alternativet vil kreve større kompetanse og kapasitet på 

administrative områder (juridisk, administrativt, HR etc.). Perspektivet kan også 
bety en fare for sentralisering av kompetanse (men det kan også være en 
mulighet å desentralisere/samle fagmiljø i andre områder enn Bodø, ref. 
Styrker). Det bør utarbeides en kompetanseplan som hensyntar dagens 
situasjon/ status opp mot de behov et NORD-alternativ vil innebære, og hvordan 
de framtidige behov skal møtes. 

 
- Eierstyring: NORD-alternativet vil utfordre dagens eiermodell og eierstyring. 

IKS-modellen vil måtte vurderes avhengig av størrelse/antall kommuner. En AS-
modell vil kunne være en mulig løsning. Det bør uansett utarbeides en plan for 
alternative modeller og potensielle fordeler/ulemper med disse. 

 

8.1.3 Muligheter (ekstern) 
 

- Ambisjonsnivå: NORD-alternativet oppfattes som framtidsrettet, ekspansivt og 
i tråd med nasjonale føringer. Selskapet ønsker å være proaktiv og 
invitere/initiere til samarbeid. Dette alternativet vil også ha mulighet til å påvirke 
og øke innflytelse opp mot nasjonale myndigheter. Det nevnes spesielt at en 
slik ambisjon lettere vil kunne bli mer positivt mottatt i et samarbeid både med 
FMNO og NFK. Kanskje kan det være lettere å argumentere for finansiell støtte 
til oppstart av ulike beredskapsprosjekter. 

 
- Marked: Selskapet har mulighet til å ta en ledende posisjon og rolle både i fht. 

kommunale/offentlige og det private markedet med kommersielle tjenester. Det 
er imidlertid avgjørende å utvikle en markedsstrategi og tilnærming som ikke 
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oppfattes som fiendtlig/uønsket av aktuelle kommuner og øvrige interessenter 
(ref. trusler). 

  
- Kompetansesenter: Salten Brann kan innta posisjon som nasjonalt og regionalt 

kompetansesenter. Selskapet har et klart ønske om å ha høyt faglig nivå med 
så vel spiss- som bredde kompetanse, og som kan benyttes både overfor 
eierkommuner samt øvrige offentlige og kommersielle kunder. 

 
- Kompetanse: NORD-alternativet styrker muligheten for at selskapet får tilført 

viktig kompetanse gjennom engasjement i nasjonale og internasjonale 
prosjekter/prosesser. Dette gjelder bl.a. innen RITS, redningsdykkertjenester, 
IUA mv. 

 
- Tjenesteinnovasjon: Selskapet kan etablere seg som et nasjonalt/regionalt 

kompetanse- og øvingssenter både for offentlige og private aktører. 
 

8.1.4 Trusler (ekstern) 
 

- Marked: NORD-alternativet kan oppfattes som truende overfor lokale/ regionale 
brann- og redningsvern (kommuner). Vi viser her til samme punkt under 
Muligheter, og at det må utarbeides en markedsstrategi som møter denne 
trusselen.  

 
- Politisk: NORD-alternativet kan også skape politiske utfordringer i fht. 

tilnærming. Dette vil være noe avhengig av kommuner og regioner, men den 
potensielle trusselen må ivaretas på samme måte som undre punktet marked. 

 
- Fagmiljø: NORD-alternativet kan resultere i motstand fra det brannfaglige 

miljøet. Den omtalte markedsstrategien bør også ivareta denne potensielle 
trusselen. 

 
- Kapasitet/kvalitet: En potensiell risiko ved NORD-alternativet er at man ikke 

klarer å oppfylle forventninger og ambisjoner i fht. størrelse, kapasitet, kvalitet 
mv. Dette kan møtes gjennom handlingsplaner/strategier som sikrer nødvendig 
kapasitet og kvalitet over en definert og akseptert tidsperiode. 

 
- Sentrale føringer og rammebeskrivelser: Endrede politiske ambisjoner/føringer 

vil kunne gi utslag på flere områder (lovendringer, kommunereformer etc.). Det 
er imidlertid lite som tyder på at dette er forhold som vil påvirke det kortsiktige 
perspektivet, og at revisjonen av Dimensjoneringsforskriften vil bli påvirket av 
dette. 
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- Regionsinndeling: Det pågår for tiden en nasjonal prosess med nye fylkes-
regionale inndelinger og i denne forbindelse en diskusjon om et samlet Nord-
Norge, eventuelt inndeling i 2 regioner. Pr. i dag er denne inndelingen ikke 
besluttet, men det virker mest sannsynlig med 2 regioner (Troms/Finnmark og 
Nordland), men hvor regionsgrensen mellom regionene må avklares. Dette vil 
kunne påvirke at mulig markedsområde for NORD-alternativet. 

 
- Fysiske og geografiske avstander: Avhengig av organisering/struktur kan 

NORD-alternativet innebære økt avstand mellom kommuner/operativt perso-
nell vs. ledelse/administrasjon. Dette vil spesielt kunne oppleves for kommuner 
med eget brannvesen i dag. 

 
- Tilhørighet: NORD-alternativet kan resultere i mindre lokal tilhørighet/nærhet/ 

dugnadsånd ol. ved at man inngår i en stor (sentral) enhet. Dette gjelder både 
operativt personell og i fht. innbyggere/næringsliv m.fl.  

 
- Lokal oversikt og kunnskap: Salten Brann har i dag god oversikt over eier-

kommuner, næringsliv, lokale utfordringer/behov etc. Dette kan bli utfordrende 
i et større selskap/geografisk område. 

 
- Navn og hovedkontor: Ref. selskapets sterke renomme og omdømme; - dette 

kan ikke bare kopieres inn i et større selskap. Selskapets navn vil kunne skape 
avstand og hindre en positiv prosess, og navnet Salten Brann vil neppe kunne 
videreføres ved valg av NORD-alternativet. 

 
8.2 Målalternativ SALTEN 
 
8.2.1 Styrker (intern) 

 
- Nasjonale føringer: Selskapet oppfyller allerede dagens nasjonale krav og 

forventninger, herunder gjeldende lover og forskrifter og vil sannsynligvis oppfylle 
de konkrete krav til revideringen av Dimensjoneringsforskriften ved valg av 
SALTEN-alternativet. 
 

- Kompetanse: Selskapet har allerede høy faglig kompetanse. Selv om SALTEN-
alternativet er mindre ambisiøst enn NORD-alternativet, vil dette bety økte 
ressurser og tilgang til kompetanse for eierkommunene, bl.a. styrking av sikker-
hets- og beredskapsplaner mv. 

 
- Stasjonsanlegg: Selskapet har allerede fått flere nye stasjoner og nye er under 

planlegging. Dette som resultat av at man har fått fokus og forståelse for selskapets 
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helhetlige og lokale behov. SALTEN-alternativet vil gir rom for en videre utvikling 
og behov for bl.a. nødvendig øving/trening mv. 

 
- Økonomi: Selskapet har pr. i dag et robust driftsbudsjett som gir rom for de 

prioriteringer og investeringer som SALTEN-alternativet innebærer. 
  
- Organisasjon: Selskapet har en flat struktur som gir nærhet mellom ledelse og 

ansatte, korte kommandolinjer etc. Ved valg av SALTEN-alternativet vil denne 
organisasjonsstrukturen kunne videreføres og styrkes. 

 
- Kapasitet: Salten Brann har pr. i dag ressurser og god tilstedeværelse fysisk og 

geografisk. Selskapet har handlekraft til å håndtere store og komplekse hendelser 
og vil i hovedsak dekke de behov SALTEN-alternativet innebærer. 

 
- Materiell: Selskapet har oppgradert biler og utstyr, og har lukket avvik og etterslep. 

Uansett valg av NORD- eller SALTEN-alternativet forutsettes det at nye 
medlemskommuner må tilfredsstille de standard-krav som settes til materiell og 
utstyr. 
 

- Fysisk arbeidsmiljø: Som anført under NORD-alternativet gir SAMLOK allerede 
mye stimuli/læring etc. SALTEN-alternativet vil lettere harmonisere en videre-føring 
av dette perspektivet. 
 

- Innovasjon: Selskapet har allerede stor grad av vilje i organisasjonen til å drive 
innovasjon. SALTEN-alternativet vil gi muligheter til å videreføre dette, men 
muligens i noe mindre omfang enn NORD-alternativet. 

 

8.2.2 Svakheter (intern) 
 

- Økonomi: SALTEN-alternativet vil være svakere i fht. utvikling/finansiering, 
sårbarhet etc. Potensielle kommuner i "randsonen" har lavt innbyggertall og vil 
derigjennom gi et mer beskjedent økonomisk bidrag i fht. den oppmerksomhet og 
oppfølging som vil kreves ved en innfasing i Salten Brann. 

 
- Kapasitet: SALTEN-alternativet vil være svakere helhetlig (bl.a. i fht. E6-aksen, 

sjøveien mv.) og vil være svakere på de virkelig store og komplekse hendelser. 
 
- Kompetanse: SALTEN-alternativet vil kunne være mer begrensende i fht. 

kompetansebygging/ spredning av kompetansemiljø. 
 
- Utvikling/innovasjon: SALTEN-alternativet kan bety svakere på utvikling og 

innovasjon pga. mindre kapasitet og hovedfokus på drift/operativt. 
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8.2.3 Muligheter (ekstern) 
 

- Marked: SALTEN-alternativet betyr et mindre og mer oversiktlig markeds-grunnlag. 
Selskapets omdømme og rennomme vil være et godt grunnlag for ekspansjon, og 
som kan bygges ut trinnvis/steg for steg og som oppleves mindre truende for andre 
kommunale brann- og redningsvesen samt andre regionale samarbeid og planer.  

 
- Eierskap: SALTEN-alternativet gir en enklere og større påvirkning i fht. eierskap og 

organisering. 
 

8.2.4 Trusler (ekstern) 
 

- Marked: SALTEN-alternativet åpner opp for andre større regionale satsninger av 
andre aktører og man vil kunne risikere å konkurrere om kommuner/regioner.  

 
- Økonomi: SALTEN-alternativet vil være mer sårbart i fht. økonomisk handlings-

evne i kommunene, dvs. færre å fordele kostnader/investeringer på. Dette vil bl.a. 
kunne bli en utfordring ved pålegg knyttet til nasjonale krav og bestemmelser. 

 
- Nødetater: SALTEN-alternativet innebærer en ulik organisering i fht. politi og helse 

som kan bety utfordringer knyttet til samhandling og koordinering. Dette gjelder i 
første rekke på et overordnet og strategisk nivå, mens det operative samarbeidet i 
liten grad vil påvirkes uavhengig av valg av målalternativ. 



9 Implementering av strategi 
 
En god strategi skal skape endrede prioriteringer og endret atferd i arbeids-hverdagen. 
For å få dette til er det nødvendig å skape forståelse for og innsikt i strategien hos flere 
enn de som har utarbeidet den. Å lage strategi innebærer å velge noe bort til fordel for 
noe annet. Det er nødvendig å skape forståelse i hele organisasjonen for disse 
valgene, og hva strategien innebærer at hver og en nå skal begynne å gjøre og slutte 
å gjøre. De færreste greier å konkludere dette bare ved å lese et strategidokument. 
Endrede prioriteringer og endret atferd krever et innsalg av strategien preget av 
involvering av ledere og medarbeidere. 

9.1 En god strategi er lett å kommunisere 
En god strategi kjennetegnes ved at den er kommuniserbar og lett å forstå. Selv godt 
skrevne strategidokument kan dog være vanskelig å forstå fullt ut fordi den speiler ikke 
den eventuelle strategiprosessens framgangsmåte steg for steg. Argumenta-sjonen og 
dokumentasjonen som var sentral i selve prosessen, er ofte ikke så tydelig i 
dokumentet. Kun argumenter som understøtter konklusjonen er i fokus. 

9.2 En god strategi hjelper ledere og medarbeidere å prioritere 
 
Altfor ofte presenteres konklusjonene og ikke debatten og motforestillingene. Hvilke 
alternative strategier og strategiske valg som ble vurdert og forkastet, er ikke nedfelt i 
strategien. De som leser strategien etter å ha vært med på å utarbeide den, leser den 
helt annerledes enn en person som ser dokumentet for første gang. Den sistnevnte 
kan ha flere spørsmål enn svar etter å ha lest den. Med andre ord: det er så og si 
umulig å lage et dokument som er så godt at leseren uansett bakgrunn og innsikt vil 
sitte med det inntrykket som er nødvendig for å si at " Jeg forstår dette, og jeg er nå i 
stand til nå skjønne hva jeg vil begynne, slutte og fortsette å gjøre i mitt daglige arbeid 
framover!" Et slikt dokument vil i beste fall være veldig omfattende og demotiverende 
å lese igjennom. Og et enormt skrivearbeid må gjøres. 

9.3 Skape forståelse for strategien gjennom positiv involvering 
 
For at mennesker skal være i stand til trekke konklusjoner på hva de nå må begynne, 
slutte og fortsette å gjøre, må de gis forutsetninger til å trekke disse konklusjonene. En 
intellektuell og praktisk forståelse av strategien er nødvendig. Det innebærer også å 
bli trukket i gjennom en tilsvarende logisk prosess som styret og ledergruppen nettopp 
har gjennomført. Dette kan gjøres ved bruk av mindre ressurser og tid enn det styret 
og ledergruppen brukte. Men det må gjøres riktig. Prosessen vil skape lyst, 
engasjement og forpliktelse. Prosessen i seg selv blir vel så viktig som selve inn-holdet 
i strategien. 
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9.4 Ledertrening som verktøy for strategiimplementering «Smarte 
ledere» 

 
For at selskapet skal skape grunnleggende forståelse for de endringer som skal 
gjennomføres er det behov for å lage en lederarena for refleksjon, diskusjon, trening 
og øving hvor ulike endringsutfordringer bearbeides og modnes. På denne 
lederarenaen skal det trenes og øves mye på de nye ferdighetene som skal dyrkes 
fram. Selskapet har fått midler fra KS Bedrift som er arbeidsgivers hovedsammen-
slutning. 

Ledertreningen skal treffe bredt i selskapet. Ledertrening skal gi assosiasjoner til 
trening og øving og behovet for å repetere øvelser for å bli bedre. Eksempelvis vil det 
være vanskelig å sette ny verdensrekord på 100 m sprint dersom en atlet bare prater 
om løping og ikke øver på å løpe fort – tusenvis av ganger. I musikkens verden så kan 
en musiker bli en ener først etter å ha øvet i over 10 000 timer. For alle praktiske formål 
så utgjør dette ca. 10 år med 1000 timer øving hvert eneste år. 

Med andre treningen skal treffe alle som utøver lederskap og som er med på å påvirke 
medarbeidere i tjenesteproduksjonen hver dag. Det vil være behov for å differensiere 
mellom heltid og deltid som betyr at treningen skal stå i stil med de utfordringer som 
de står ovenfor til daglig. Noen ledere skal løpe raskere enn andre ledere og dette må 
lomme til uttrykk i treningen. 

9.5 Implementeringsplan 
 
For å koordinere implementeringen så vil selskapet utvikle et eget prosjektmandat for 
implementeringen som deles inn i ulike faser og perioder over den definerte 
tidsperioden som strategien skal gjelde for. Virksomheten til selskapet bør ha varighet 
i minimum fire år gjeldende fra og med 2018 til og med 2021. Virksomhets-strategien 
skal innarbeides i selskapets årsbudsjett og økonomiplan verktøy som strekker seg 
over fire år.  

Følgende implementeringsdokument må utarbeides: 

- Prosjektmandat for implementering av strategi 
- Milepælsplan med tidsangivelse 
- Tiltaksplan med ansvarskart, tidsfrister og beslutningspunkter 
- ROS-analyse av tiltak 
- Informasjon- og kommunikasjonsplan for virksomhetsstrategi 
- Årsbudsjett og økonomiplan fire år 

Dokumentene utvikles og styrebehandles i løpet av 4. kvartal 2017. 
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10 Konklusjon og anbefaling 
 
Salten Brann har i tett samarbeid med eierkommunene utviklet to strategiske 
målalternativer, som i alle hovedsak er like, men som skiller seg ved at det ene 
alternativet presenterer en klar ambisjon om å videreutvikle et større politisk 
brannfagligsamarbeid enn hva som er tilfellet i dag. Kort fortalt kan målalternativene 
beskrives som følger; 

- Alternativ SALTEN – yttergrenser for eierskap som i dag 
- Alternativ NORD – yttergrenser for eierskap utover dagens eiermodell 

Alternativ NORD krever høy grad av politisk engasjement for å tilnærme seg 
kommunalt samarbeid på en måte som ikke oppfattes som provoserende eller utidig i 
området utenfor Salten. 
 
Fra nasjonalt hold (Justis- og beredskapsdepartementet samt Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap) 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 mv. tilpasset de nye politidistriktene. Ved å endre forskrift 
for organisering og dimensjonering av brannvesen samt gjennomføre nødvendige 
lovtilpasninger ønsker norske myndigheter å stimulere kommuner til å inngå 
brannfagligsamarbeid på tvers av kommune grensene. 
 
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 tilnærmet seg det mulighetsrom som vil 
kunne oppstå som følge av hva disse endringene vil bety for mindre kommuner.  
 
Strategiprosessen er gjennomført med tung forankring og involvering av selskapets 
ledelse, styret, eierkommunenes formannskap og selskapets representantskap. Det 
har vært gjennomført 9 orienteringer til kommunestyrene og 9 workshops med 
respektive formannskap. Det er gjennomført 4 strategisamlinger med styret og 
ledergruppen. Hovedinntrykket som selskapet sitter igjen med er at eierkommune er 
godt fornøyd med selskapets resultater, men at det på generelt grunnlag er ytret 
bekymring for kostnadsutviklingen dersom selskapet skal ta på seg større ambisjoner. 
Det er også kommet fram informasjon som tilsier at muligheten til å påvirke selskapet 
dersom dette blir større i eieromfang vil avta for den enkelte kommune. Når det er sagt 
så mener selskapet at verdien ved stordriftsfordeler er kommet godt nok fram gjennom 
diskusjoner i formannskapene. 
 
Det er gjennomført ulike former for analyser i forkant av utformingen av mål-
alternativer. Det er gjennomført en; 1) overordnet analyse som vurdert relevante 
nasjonale forhold, 2) ressursanalyse som vurderer kvaliteten av selskapets ressurser 
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og 3) en kombinert ståstedsanalyse hvor ulike målgrupper er spurt ulike spørsmål av 
overordnet og detaljert art som har å gjøre med kvaliteter i selskapet. 
 
Analysene gir klare beskrivelser av hvilke nasjonale rammefaktorer som må fokuseres 
og ressursanalysen konkluderer med hvilke ressurser selskapet har som er sterke og 
som må ansees som et fortrinn. Samtidig belyses de ressursene som framstår som 
mindre sterke og til dels kritiske for selskapets videre drift. Ståstedsanalysen som er 
basert på en omfattende kartlegging av viktige tema som er adressert til ulike 
målgrupper, deriblant politikere, rådmenn, politi og andre nøkkelfunksjoner, viser at det 
er klare forbedringsområder innen; 1) praktisk samhandling med eierkommunene, 2) 
rolleforståelse fra eierkommunene, represen-tantskapet, styret og daglig ledelse. Det 
er også bragt på det rene at 3) arbeidsmiljø og kultur må styrkes, 4) at stasjonsstruktur 
bør gjennomgås og at 5) kompetanse bør styrkes. Til slutt slås det fast at 6) omdømmet 
til selskapet er sterkt, men at det må gjennomføres styrking av digital innbygger-
kommunikasjon med tanke på hjemmeside og sosiale medier. Det siste målet i begge 
målalternativene er adressert som et kvalitetsprogram, «brann 2020» som tar sikte på 
å utbedre svakhetene som er kartlagt. 
 
Målalternativ NORD anbefales som valgt strategi. Den bygger videre på det beste i det 
politiske samarbeidet som har vært banebrytende i Salten regionen. Videre anses 
NORD alternativet å bygge opp under den regionale ambisjonen om skape en sterkere 
beredskap spesielt ved større hendelser. NORD alternativet er i tillegg det alternativet 
som passer best med mandatet som selskapet har fått som brannfaglig myndighet i de 
tilfeller hvor LRS Nordland skal tre sammen ved større hendelser. Det er verdt å merke 
seg at det er størst politisk risiko ved NORD alternativet da ambisjonen om å 
videreutvikle et brannsamarbeid utover yttergrensene til Salten fort kan misforstås og 
dermed framstå som kontraproduktiv.. 
 
Det handler om å skape et nytt brannfagligsamarbeid på like vilkår hvor nye 
samarbeidspartnere, eierkommuner, behandles med respekt i tilnærmingen. Feilskjær 
vil kunne havarere den strategiske ambisjonen. Regionen må ta ansvar for den 
nasjonale satsingen som innebærer å bygge et sterkere nasjonalt brann- og 
redningsvesen de neste årene. 
 
Bodø, 24 mars 2017 
 
 
_______________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Behov for oppstart av strategiprosess – Salten Brann IKS 

 
Selskapets bakgrunn 

Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap på vegne av kommunene 

Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold og har til 

sammen 350 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 

innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmelde-

tjenesten for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 275 000 

innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø. Siden opprettelsen av Salten Brann i 2007 har 

selskapet etablert seg som et profesjonelt- og robust verktøy for brann- og redningstjeneste i 

de ni eierkommunene. Stordriftsfordelene har over tid vist en styrking av tjenesten innenfor 

nøktern utvikling av kostnadsrammene. Flere store hendelser har også vist at denne 

organiseringen gir fleksibilitet og stor grad av utholdenhet ved alvorlige og langvarige 

hendelser. 

 

Endrede rammebetingelser 

Den 9. juni 2015 gav Justis- og beredskapsdepartementet (JD) oppdrag til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny organi-

sering av brann- og redningstjeneste. Beslutningsgrunnlaget er utarbeidet og sendt JD 01. 

desember 2016. Bakgrunnen for utredningen er blant annet at Regjeringen mener det er 

behov for færre og større brann- og redningsvesen. 

 

Utdrag av beskrivelsen for oppdraget og føringer fra JD til DSB: 

- Utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor 

yttergrensene til de fremtidige politidistriktene. 

- Legge til rette for ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner 

innen forebygging og beredskap. 

- Etablere fag- og kompetansemiljøer, som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling 

innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskaps-

aktører. 

- Forholde seg til grensene for de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler. 

 

Anbefalingene i beslutningsgrunnlaget fra DSB vurderer at det for Nordland brannregion kan 

anslås et behov for ett til to brann- og redningsvesen. Vurderingene i beslutningsgrunnlaget 

om kriteriene for et godt fagmiljø (kvalitet, kapasitet, effektivitet og likeverdighet) gir at 

størrelsen er kritisk med tanke på å utvikle et robust brann- og redningsvesen. 

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen 
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Salten Brann er kjent med det pågår flere avklaringsprosesser mellom kommuner i Salten 

med tilstøtende kommuner i forbindelse med kommunereformen og mulige sammen-

slåinger. Det er derfor naturlig å vurdere hvordan fremtidens organisering av brann- og 

redningstjenesten i denne sammenhengen skal håndteres av berørte kommuner. 

 

Salten Brann IKS mener at det, ut fra anbefalingene i beslutningsgrunnlaget fra DSB til JD, er 
et betydelig potensiale i forhold til å utvide ansvarsområdet til selskapet for å kunne oppnå 
ønsket profesjonalitet, fag- og kompetanseutvikling samt bærekraftig økonomistyring. 
 

SAMLOK NORD er under etablering i de samme lokaler som hovedkontoret til Salten Brann. 

Det er etablert samlokalisering av nødsentralen for brann (110) og akutt medisinsk nød-

sentral (AMK/113). Det er også besluttet at politiets operasjonssentral (112) for Nordland 

skal inn i de samme lokalene våren 2017. I tillegg skal politiets fellesoperative enhet 

lokaliserer sammen med ledelsen i Salten Brann. Denne samlokaliseringen vil gi et meget 

stort potensiale for utviklingen av beredskapen i fylket og vil være et kraftsentrum operativ 

kontroll, kompetanseutvikling, planarbeid og helhetlig situasjonsbeskrivelse.  

 

Strategisk orientering 

Med bakgrunn i dette så er det selskapets oppfatning at det er behov for en strategisk 

prosess som ender opp med utarbeidelsen av en godt forankret strategi, med visjoner, mål 

og med klare tiltaksområder som hjelper til med å prioritere selskapets innsats de neste 2 – 

4 årene. En slik strategi bør foreligge til styremøtet før høstens representantskapsmøte. 

Selskapet har planlagt sin første strategisamling på mandag 13. juni 2016. Selskapets ledelse 

ber derfor styret om å vedta en slik anbefalt prosess med en finansieringsramme på inntil 

250 000 kroner som tas fra disposisjonsfondet for kjøp av konsulenttjenester i forbindelse 

med kunnskapsinnhenting fra kommuner, ansatte og offentlige samarbeidsetater samt 

prosess støtte. 

 

 
 
Bodø, 7. juni 2016 
 
 
Hilsen 
 
 
______________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder 
Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Prosjektmandat 
Strategiprosess – Salten Brann IKS 

(Versjon 2.0 – 7. Sep. 17)  

1. Bakgrunn og hensikt med prosjektet 

 

Selskapets bakgrunn 

Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap på vegne av kommunene 

Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold og har til 

sammen 350 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 

innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmelde-

tjenesten for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 275 000 

innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø. Siden opprettelsen av Salten Brann i 2007 har 

selskapet etablert seg som et profesjonelt- og robust verktøy for brann- og redningstjeneste i 

de ni eierkommunene. Stordriftsfordelene har over tid vist en styrking av tjenesten innenfor 

nøktern utvikling av kostnadsrammene. Flere store hendelser har også vist at denne 

organiseringen gir fleksibilitet og stor grad av utholdenhet ved alvorlige og langvarige 

hendelser. 

 

Endrede rammebetingelser 

Den 9. juni 2015 gav Justis- og beredskapsdepartementet (JD) oppdrag til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny organi-

sering av brann- og redningstjeneste. Beslutningsgrunnlaget er utarbeidet og sendt JD 01. 

desember 2016. Bakgrunnen for utredningen er blant annet at Regjeringen mener det er 

behov for færre og større brann- og redningsvesen. 

 

Utdrag av beskrivelsen for oppdraget og føringer fra JD til DSB: 

- Utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor 

yttergrensene til de fremtidige politidistriktene. 

- Legge til rette for ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner 

innen forebygging og beredskap. 

- Etablere fag- og kompetansemiljøer, som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling 

innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskaps-

aktører. 

- Forholde seg til grensene for de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler. 

 

Anbefalingene i beslutningsgrunnlaget fra DSB vurderer at det for Nordland brannregion kan 

anslås et behov for ett til to brann- og redningsvesen. Vurderingene i beslutningsgrunnlaget 

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen 
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om kriteriene for et godt fagmiljø (kvalitet, kapasitet, effektivitet og likeverdighet) gir at 

størrelsen er kritisk med tanke på å utvikle et robust brann- og redningsvesen. 

Salten Brann er kjent med det har pågått flere avklaringsprosesser mellom kommuner i 

Salten med tilstøtende kommuner i forbindelse med kommunereformen og mulige sammen-

slåinger. Endelig behandling i stortinget vil komme. Det er derfor naturlig å vurdere hvordan 

fremtidens organisering av brann- og redningstjenesten i denne sammenhengen skal 

håndteres av berørte kommuner i det øyeblikk kommunestrukturen er endelig bestemt av 

stortinget. 

 

Salten Brann IKS mener at det, ut fra anbefalingene i beslutningsgrunnlaget fra DSB til JD, er 
et betydelig potensiale i forhold til å utvide ansvarsområdet til selskapet for å kunne oppnå 
ønsket profesjonalitet, fag- og kompetanseutvikling samt bærekraftig økonomistyring. 
 

SAMLOK NORD er under etablering i de samme lokaler som hovedkontoret til Salten Brann. 

Det er etablert samlokalisering av nødsentralen for brann (110) og akutt medisinsk nød-

sentral (AMK/113- SaltenLofoten). Det er også besluttet at politiets operasjonssentral (112) 

for Nordland politidistrikt skal inn i de samme lokalene våren 2017. I tillegg skal politiets 

fellesoperative enhet lokaliserer sammen med ledelsen i Salten Brann. Denne sam-

lokaliseringen vil gi et meget stort potensiale for utviklingen av beredskapen i fylket og vil 

være et kraftsentrum for operativ kontroll, kompetanseutvikling, planarbeid og helhetlig 

situasjonsbeskrivelse. 

 

Strategisk orientering 

Med bakgrunn i dette så er det behov for en strategisk prosess som ender opp med 

utarbeidelsen av en godt forankret strategi, med visjoner, mål og med klare tiltaksområder 

som hjelper til med å prioritere selskapets innsats de neste 2 – 4 årene. En slik strategi bør 

foreligge til styremøtet før høstens representantskapsmøte 11. november 2016. Det legges 

vekt på bred involvering av eierkommunene og at de skal få gi høringsuttalelser som en del 

av saksforberedelsene. I prosessen legges det også vekt på involvering av medarbeidere, 

tillitsvalgte og vernetjenesten. Selskapets styre har vedtatt en finansieringsramme på inntil 

250 000 kroner for kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med kunnskapsinnhenting fra 

kommuner, ansatte og offentlige samarbeidsetater samt videre prosesstøtte.  

2. Prosjekteier 

Styret i Salten Brann IKS 

3. Prosjektleder 

Daglig leder og brannsjef Salten Brann IKS 

4. Prosjektets overordnede målsetting 
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Hovedmål: 

Utvikle en overordnet strategi for Salten Brann IKS som er i henhold til oppdaterte nasjonale 

beredskapsbestemmelser og som legger vekt på økt kvalitet i tjenesteleveransen til 

eierkommunene og kommersielle kunder, men med fokus på en samfunnsøkonomisk 

helhetlig tilnærming. 

 

Resultatmål (hva prosjektet skal produsere) 

a) Gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av dagens situasjon i nært samarbeid 

med relevante interessenter, internt og eksternt, med sterk fokus på eierkommunene og 

medarbeidere. Det forventes bruk av digital kartleggingssystemer og workshops med 

relevante grupperinger. 

b) Dokumentere dagens situasjon i egen rapport med tilhørende saksframlegg til bruk for 

ledelse, styret og representantskapet. 

c) Utarbeide 2 overordnede alternativer for fokusering (se tabell) 

 

Visjon 
 

Hvordan en ønsker at Salten Brann IKS skal utvikle seg 
 

Bedriftsidé 
(forretningsidè) 

Hvordan Salten Brann IKS skal skille seg ut fra andre 
 

Mål 
 

Hva det er viktig å oppnå 
 

Strategi 
 

Overordnet koordinering av Salten Brann IKS` viktigste mål, retnings-
linjer og aktiviteter. Dette skal fungere som en rettesnor, hjelpe-
middel i ressursfordeling, behovsidentifisering, organisasjons-
endringer med mer. 

 

d) Utarbeide og klargjøre sak med sluttrapport til styret i Salten Brann IKS. 

e) Utarbeide og klargjøre strategi for implementering basert på tiltaksorientering. 

f) Utarbeide og klargjøre presentasjon med strategiske analyser og anbefalinger. 

g) Utarbeide strategisk dokument i høy kvalitet og hensiktsmessige formater etter vedtak i 

representantskapsmøtet. (informasjonspakke) 

 

Effektmål (hvilken effekt som skal oppstå når strategi er implementert) 

 Raskere respons, økt kvalitet og behovstilpasning i tjenesteyting av beredskaps-

leveransen. 

 Sterkere tilknytning til den kommunale beredskapsplikten, både i planlegging og 

gjennomføring. 

 Tydeligere omdømme som beredskapsaktør. 

 Digital tilstedeværelse i krise og forebygging. 

 Attraktiv arbeidsgiver med tidsriktig lønnspolitikk. 

 Tydeligere overordnet samarbeid med politi, helse, sivilforsvaret og frivillige rednings-

organisasjoner. 

 Økt kompetanse og forståelse for utvikling av kommersiell og forretningsmessig drift. 
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5. Avgrensning 

Det foreligger ingen spesielle behov for avgrensninger.  

6. Budsjettrammer/ estimater 

Alle konsulentkostnader skal belastes disposisjonsfond og rammen på 250 000,-. Det skal 

etableres et prosjektnummer hvor alle eksterne og interne kostnader føres. Det 

gjennomføres direkteanskaffelser mot 3 – 5 konsulentselskap jfr kommunale bestemmelser, 

primært basert på fastpris. Interne reisekostnader bæres av ansvarsområdet til den enkelte 

prosjektdeltager. 

7. Prosjektorganisering og ansvarsfordeling 

 

Prinsippskisse, prosjektorganisering:  

 

 
 

Prosjektroller Aktører 

Prosjekteier  Styret ved styrets leder, Svein Blix 

Styringsgruppe  Styret samt daglig leder 

Prosjektleder  Daglig leder 

Prosjektgruppe 
 

Ledergruppen i Salten Brann IKS 
(DL, Ass DL, Pers sjef, Leder 110 og forebyggende) 
1 x HTV (utvalgt av HTVer) 
1 x utvalgt konsulent 

Referansegruppe 1 Operative ledere i hele selskapet 

Referansegruppe 2 Alle medarbeidere 

Referansegruppe 3 Rådmenn og ordførere i Salten 

Referansegruppe 4 Nødetater 

Referansegruppe 5 Alle andre interessenter (mottar utkast før vedtak) 

 

Daglig leder er oppdragsgiver og benytter styringsgruppen for å representere eieren av 

prosjektet, og har det totale ansvar for prosjektets gjennomføring. Styringsgruppen skal: 

 Fastsette mål 

 Beslutte planer (milepæler og ressurser) 

Prosjektleder 

Rep. Skap SB IKS 

Styret SB IKS 

Prosjektgruppe 
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 Foreta overordnede prioriteringer mht. innsats og resultater 

 Regelmessig følge opp prosjektet og tilpasse planer, milepæler og delresultater 

 Hovedkontaktperson for innleide konsulentressurser 

 

Prosjektleders ansvar er den daglige og direkte ledelsen av prosjektet, og står ansvarlig for å 

nå prosjektets resultatmål. Prosjektleder deltar i styringsgruppen og forbereder framlegging 

av alle saker til behandling. Prosjektleder må kunne bestille interne eller eksterne bidrag for 

å kunne løse oppgaver tilknyttet prosjektgjennomføringen, og har koordineringsansvar for 

eventuelle delprosjekter. 

8. Prosjektoppdraget innebærer følgende aktiviteter 

 Anskaffelse av konsulentbistand 

 Forventningsavklaring med konsulent 

 Kvalitative analysemetodikk 

 Kvantitativ analysemetodikk med digitale 

 Reiseaktivitet til relevante virksomheter og kommuner 

 Møteaktivitet og Workshops med medarbeidere og samarbeidspartnere 

 Digitalt kartleggingsarbeid 

 Dokumentasjonsarbeid 

 Informasjon og kommunikasjonsarbeid 

 Opplæring - kunnskapsdeling 

 Simulering og analysearbeid 

 Utarbeidelse av rapporter og presentasjonsverktøy 

9. Administrative rutiner  

Prosjektet har interne oppfølgingsmøter hver 14. dag. Styringsgruppen orienteres 

fortløpende, ved hjelp av skriftlige rapportering fra prosjektleder primært. Milepælsplan 

godkjennes av styret. Prosjektet dokumenterer arbeidet gjennom referat fra møter og 

gjennom andre dokumenter som utarbeides fortløpende. Det opprettes sak i ePhorte, med 

saksnummer, for elektronisk lagring av dokumenter. Arkivet skal minimum omfatte: 

 Prosjektmandat i oppdaterte versjoner 

 Prosjektadministrative dokumenter 

 Referater fra møter 

 Statusrapporter til styringsgruppen  

 Sluttrapport 

10. Kritiske suksessfaktorer 

 Tilstrekkelige ressursrammer 

 Konsulent som innehar betydelig strategisk- og nettverks kompetanse 

 Godt koordinert aktivitetsplan med klare leveransekrav 
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11. Milepælsplan (MP)  

 

Nr. Start Slutt Milepælstekst 

1 28.jun 
2016 

5.jul 
2016 

Prosjektmandat overlevert fra prosjektleder og akseptert 
av styringsgruppen 

2 6.jul 
2016 

5.aug 
2016 

Anskaffelse av konsulentressurser  

3 6.aug 
2016 

19.aug 
2016 

Prosjektgruppen etablert, roller og forventninger ferdig 
avklart og konsulentavklaring gjennomført 

4 22.aug 
2016 

26.aug 
2016 

Fremdriftsplan utarbeidet og dokumentert med 
ansvarskart, ressursdisponering og prosjektbudsjett 

5 29.aug 
2016 

15.des 
2016 

Datainnsamling samt ståstedsanalyse gjennomført med 
presise spørsmålsstillinger og ferdigstilling av rapport og 
relevant presentasjonsmateriell 

6 20.okt 
2017 

31.jan 
2017 

Kvalitativ prosess gjennomført med primæraktører ift 
hovedutfordringer med tilhørende konklusjoner 

7 01.des 
2016 

31.jan 
2017 

To separate strategiske alternativer ferdig utviklet og 
dokumentert med skriftlig styresak som sluttprodukt 

8 01.feb 
2017 

16.mar 
2017 

Skrivefrist for strategisaken. 

9 16.mar 
2017 

23.mar 
2017 

Strategisk anbefaling framlegges styremøte 23. mars, 
med vellykket resultat hvor saken er klar 1 uke før møtet 

10 16.mar 
2016 

05.mai 
2017 

Strategisk anbefaling framlegges rep skap 5. Mai 2017, 
med vellykket resultat 

12 05.mai 
2017 

01.jun 
2017 

Utarbeide og klargjøre presentasjon med strategiske 
analyser og anbefalinger samt strategisk hoveddokument 
i høy kvalitet og hensiktsmessige format (digitalt) 

13 Høst 
2017 

Vår 
2021 

Implementere vedtatt strategi iht handlingsplan. 

 

 
Bodø, 7. september 2016 
 
 
 
_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder 
Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS
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Vedlegg 1 – Arbeidsplan ståstedsanalyse 
 
Innledning 
En ståstedsanalyse er en kartlegging av ulike forhold som selskapet selv ønsker å belyse 
nærmere og hvor ulike aktører (omgivelser) inviteres for å mene noe om dette. Dette vil skje 
som del av en elektronisk spørreundersøkelse som vil gå til valgte respondenter. 
 
Selskapet er i prosess med i finne ut av 1) hvilke tema og spørsmål det ønskes svar på og 2) 
hvilken gruppering av aktører som skal motta de forskjellige spørsmålene. 
 
Tidsplan som må koordineres 
 

Dato Hendelse Ansvar 

13/9 Styremøte Salten Brann IKS Daglig leder 

22/9 Møte i rådmannsutvalget Daglig leder 

22-23/9 Regionrådsmøte – Salten Regionråd Info 

13/10 Utsendelse av styrepapirer Daglig leder 

20/10 Styremøte i Salten Brann IKS (Underveisrapport 
fra ståstedsanalysen) 

Daglig leder 

20/10 Orientering i Meløy kommunestyre Daglig leder 

11/11 Representantskapsmøte i Salten Brann IKS 
(Underveisrapport fra ståstedsanalysen) 

Styreleder 

15/11 Orientering i Sørfold kommunestyremøte Daglig leder 

17-18/11 Regionrådsmøte – Salten Regionråd Info 

7-15/12 Budsjettbehandling i Salten kommunene Være tilstede/info 

16/3-17 Skrivefrist for strategisaken Daglig leder 

23/3-17 Styremøte 2 i Salten Brann IKS (behandling av 
strategisaken) 

Daglig leder 

5/5-17 Representantskapsmøte i Salten Brann IKS 
(behandling av strategisaken) 

Styreleder 

   

 
Arbeidsplan for Ståstedsanalyse 
 
Fase 1 – planlegging (5/9 – 19/9) 
- Klargjøring fokusområder med tilhørende spørsmål – ferdig formulerte spørsmål. 
- Klargjøring av respondentgrupper med tilhørende personer med kontaktinformasjon 

(Excel-ark). 
o Arbeidsmøte 19/9, kl. 1200 – 1530 (bedriftskompetanse) 

 
Fase 2 – Datafangst (19/9 – 30/9) 
- Digital questback til respondenter av definerte spørsmål fra fase 1. 
- Digital informasjon med link til undersøkelse. 
- Oppsett av tidsstyring i systemet, herunder purredato med tekst – fastsette bruk av sms i 

forbindelse med denne kartleggingen. 
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Fase 3 – Bearbeiding av datafangst og plan for kvalitativ prosess (3 – 12/10) 
- Grovanalyse av datafangst  

o Arbeidsmøte 10/10, kl. 1200 – 1530 
o Arbeidsmøte 14/10, kl 0800 – 1130 

- Detaljplanlegging av kvalitativprosess, workshops 
o Planlegge ulike møtedatoer ift aktørtype 
o Valg av problemstillinger og scenario 
o Valg av workshopmetode (pedagogisk plattform) – begrunnelse 
o Involvering av formannskap vurderes spesielt 

 
Fase 4 – Etablere delrapport kvantitativ metode (20/10 – 15/12) 
- Skrive delrapport for kvantitativ metode 
- Belyse de åpenbare funnene som skal undersøkes videre 
- Beskrivelse av kvalitativ prosess med milepæler 
- Lage presentasjon av delrapport – passer alle målgrupper 
- Orientere styret, rep skap og andre aktører om delrapport 

o Styremøte 20/10-16, kl 1500 – Albertmyra 
o Rep skap 11/11-16, kl. 1200 – Vikan 
o FMNO – uavklart 
o Kommunene 

 Meløy, 20/10. 
 Sørfold, 15/11. 
 Andre kommuner avtales fortløpende. 

o Regionrådet, 17/11-16. (avtales) 
 
Fase 5 – Datafangst kvalitativ metode (20/10 – 31/1) 
- Basert på utarbeidet plan for workshop 
- Gjennomføre workshops iht målgrupper og temafokus 
- Gjøre datafangst ifm workshop / dokumentere 
- Analysere de ulike fangst bidragene. 

o Workshops – ingen er planlagt 
 

Fase 6 – Utarbeide visjon, mål og strategier (1/12 – 31/1) 
- 2 alternative målambisjoner skal utvikles 
- Ikke klare enda. 

 
Fase 7 – Sammenstille endelig ståstedsrapport (1/2 – 28/2) 
- Basert på kvantitativ og kvalitativ metode 
- Dokumentere ståstedsanalysen i rapport 
- Utarbeide egnet presentasjonsmateriell 
- Samlet rapport med målbilde sendes på formell høring 
- Behandling av høringsresultat 
- Konklusjon av høring – evt justering 

 
Fase 8 – Beslutning av ny strategi for Salten Brann IKS (16/3 – 5/5-17) 
- Saken skal være ferdigskrevet innen 16. Mars 2017. 
- Styret behandler strategien 23. Mars 2017 
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- Rep skap behandler strategien 5. Mai 2017 
Strukturelementer for ståstedsanalysen 

 
1. Strategiske områder for vurdering 
Etter innledende møter med Bedriftskompetanse er følgende områder pekt ut som fokus 
som bør/skal bearbeides i forbindelse med en ståstedsanalyse: 

 

Strategisk område Strategisk segment Kategori 

Økonomi Kostnadsutvikling A 

Investering og finansiering  

Effektivitet  

Benchmark – andre tilsvarende  

Eierstyring Hensiktsmessige vedtekter  

Rep skap rolle  

Styret rolle  

Samarbeid Samvirke kommuner og nødetater  

Integrasjon med kommunene  

Interaksjon i praksis – lokal trening  

Struktur Administrativ organisering  

Stasjonsstruktur  

Fullmakter  

Omdømme Internt  

Eksternt  

Kompetanse Styring, strategi og ledelse  

Personal og økonomiforvaltning  

Brannfaglige ferdigheter  

Bygg- og materiellforvaltning  

Materiell Utrykningskjøretøy  

Grunn- og spesialutrustning  

Verneutstyr  

Tjenesteleveransen Hendelseshåndtering  

Forebygging  

Kontroll  

Nødmeldetjenesten  

RITS  

Digitale tjenester  Sosiale media (FB, Insta og twitter)  

Hjemmeside  

Digitale tjenester på nett (min side)  

Arbeidsmiljø Trivsel og motivasjon  

HMS  

Ambisjoner Målbilde  

Rolleforståelse  

Formidlingsevne  

 



 

SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no, Org.nr: 990 565 325 

I tillegg til disse tema vil det være naturlig at det også gjøres en kvalifisert og ekstern 
vurdering av metoden PESTEL, SWOT og VRIO av konsulentselskapet. 
 
Selskapet utarbeider de spørsmål som er relevante for de ulike strategiske områdene samt 
segmenter i samarbeid med bedriftskompetanse. Dette arbeidet omtales som fase 1, med 
frist til 19. Sep. 2016. Styret holdes orientert om dette – løpende. Det gis en mer fullverdig 
underveis rapport til styret, 20. Okt. 2016. 
 
2. Interessenter 
Etter innledende møter med Bedriftskompetanse er følgende kategorier av interessenter 
pekt ut som kommunikasjonspunkt som bør/skal involveres i forbindelse med 
ståstedsanalysen: 
 

Interessent Rolle Navn Kategori 

Eierkommuner Ordfører  A 

Beredskapsansvarlig   

Rådmann   

Formannskap??   

Økonomisjef   

Teknisk sjef (hvorfor)   

Nødetater Politi  B 

Helse (AMK og ambulanse)   

Sivilforsvar   

HRS (N)   

Forsvaret FOH (brann/sikring)  C 

330, 339, 337 SQ   

Kystvakten   

Luftfarten Avinor drift i Bodø  D 

Bodø havn KF Daglig leder og driftsleder  E 

IRIS IKS Daglig leder   

HMTS Daglig leder   

DSB Direktør DSB  F 

Brannansvarlig ALR   

Hans Matsen   

Brannskolesjefen   

MARPART   

BARENTS RESCUE   

RITS   

Medarbeidere Ledere  G 

Medarbeidere   

Næringsaktører BRUS  H 

Bodø næringsforum   

FAUNA   

Andre næringsselskaper   

Nord universitet Borch, Hagenes, Rasmussen  I 
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Publikum På ”facebook” eller scanfact  J 

Rep skapet Alle deltagere  K 

Styret Alle deltagere  L 

FMNO Direktør for beredskapsavdeling og 
Solberg 

 M 

NFK Beredskapsansvarlig (Adm)  N 

Ansvarlig fylkesråd   

110-aktører Alle brannsjefer (50 – 9)  O 

Rådmenn (50-9)   

Ordfører (50-9)   

 
De viktigste interessentene skal delta i kvalitative prosesser etter at den kvantitative 
kartleggingen er gjennomført, disse er uthevet i tabellen. Øvrige interessenter får utkast til 
strategi til gjennomlesning før den skal vedtas – da kan selskapet eventuelt justere innhold 
basert på tilbakemelding. 
 
Alle interessenter skal motta link for kartlegging. Respondentoversikten skal lages i excel og 
skal kategoriseres med bokstavkode. Det skal være informasjon vedrørende; 1) Navn, 2) 
rolle, 3) mobilnr og 4) epostadresse. 
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Spørsmål til kvantitativ kartlegging 
 
Utgangspunktet for kartleggingen er at det vil bli stilt ulike spørsmål innenfor ulike tema og 
tilhørende segment til ulike målgrupper. Spørsmålene formuleres som påstander eller som 
lukkede spørsmål. På slutten av hvert spørsmål gis det anledning til å tilføye fritekst for å fange 
opp eventuelle meninger som ikke kommer til uttrykk gjennom forhåndsdefinerte spørsmål og 
svar. Påstandene scores på en scala fra 1 til 5, hvor 1 er uenig og 5 er helt enig og alt i mellom 
utgjør da det som er i mellom. Lukkede spørsmål besvares med ja eller nei. 
 
Økonomi 
 
Kostnad 

 

 Strategisk segment Spørsmål/påstand Kategori 

Økonomi Kostnadsutvikling Nivå, årlig økning, kommunetabell 
som innledning, ift tabell +/-, 
hvordan lavere kost, færre 
stasjoner, mindre folk, billigere 
utstyr 

A 

Investering og 
finansiering 

Inv grad - vedtekter, type materiell, 
risiko, fondsgrad og reserver,  

 

Effektivitet Lite sløsing, verdiskapning som 
forventet ift ressursbruk 

 

Benchmark – andre 
tilsvarende 

Kostnadsnivå ift andre brannetater, 
eller IKSèr 

 

Eierstyring Hensiktsmessige 
vedtekter 

Harmoni med eierstrategier, klarhet 
i plikter,  

 

Rep skap rolle Aktiv styring iht strategi, 
delaktighet, passivitet, bare 
proforma, ønsket situasjon – jfr 
vedtekter 

 

Styret rolle Aktiv styring, reell påvirkningskraft, 
fokus på strategi og rammer, intern 
kontroll jfr vedtekter 

 

Samarbeid Samvirke kommuner 
og nødetater 

Felles beredskapsambisjoner 
mellom kommuner, kontaktmøter 
med SB på adm nivå, orientering og 
informasjon til politikere, kunnskap 
om SB organisering, kapasiteter og 
andre overordnede områder, gode 
forventningsavklaringer 

 

Beredskapsplaner Felles ROS og tiltak mellom 
kommuner som hører naturlig 
sammen, tilgang til hverandres ROS 
og planer, størrelse og kvalitet på 
egen brannordning. 

 

Integrasjon med Planverk er harmonisert, rådmann  
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kommunene er oppdatert, kunnskap om roller 
og funksjoner i SB og kommuner, 
beredskapsleder, kriseledelse i 
praksis, informasjon ved større 
hendelser 

Interaksjon i praksis – 
lokal trening 

Koordinerer øvelser lokalt mellom 
SB og kommuner, kriseledelsen 
samøver med SStasjonsstrukturB 
kriseledelse, SB trener på dette 
rette 

 

Struktur Administrativ 
organisering 

Kunnskap adm organisering, 
kommunikasjonsstruktur 

 

Stasjonsstruktur Kunnskap om struktur, forståelse 
for struktur, org type 110 og trening 

 

Fullmakter Fond, innkjøp, salg,   

Omdømme Internt Enhetlig bedriftskultur, 
fremsnakker, Stolt av SB 

 

Eksternt   

Kompetanse Styring, strategi og 
ledelse 

Overordnet plan iht 
hendelsesmønster, differensiert, 
felles i bunn, ulikt på topp, sentral 
styring eller ikke. 

 

Personalforvaltning Tydelig arbeidsgiverpolitikk, 
formaliteter, rekruttering, utvikling 
og avvikling, sykefraværsoppfølging 

 

Økonomiforvaltning Økonomistyringsindeksen  

Brannfaglige 
ferdigheter 

OBBO,   

Bygg- og 
materiellforvaltning 

  

Materiell Utrykningskjøretøy Moderne og tilpasset kjøretøy med 
rett tilpasning for vanlige hendelser 

 

Grunn- og 
spesialutrustning 

  

Verneutstyr   

Tjenesteleveransen Hendelseshåndtering Samvirke på tvers, 2KI, Alle 
stasjohendelsestyper, 
hendelsesomfang,  

 

Forebygging   

Kontroll   

Nødmeldetjenesten Utkalling, informasjonsplikt, 
dokumentasjon 

 

RITS   

Dykkertjeneste   

Marpart   

Barents Rescue   

Digitale tjenester  Sosiale media (FB, Kunnskap om siden, mening om  
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Insta og twitter) siden, ønskemål om siden, finne det 
man søker etter 

Hjemmeside Kunnskap om siden, mening om 
siden, ønskemål om siden, finne det 
man søker etter 

 

Digitale tjenester på 
nett (min side) 

  

 Webmøteteknologi   

Arbeidsmiljø Trivsel og motivasjon   

HMS   

Relasjonshåndtering BIQ internt   

Forventningsavklaring BIQ   

Kultur BIQ   

Strategi og planer BIQ   

Publikum/nødstilte BIQ   

Segment 



 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4a 

0484 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Samfunnssikkerhets-

avdelingen 

 

Saksbehandler 

Vibeke Bildøy 

22 24 54 26 

vibeke.bildoy@jd.dep.no 
 

 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Postboks 2014 

3103 TØNSBERG 

 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
2015/7742/GIES 15/630 - VB 04.10.2016 

 

Oppdrag - dimensjoneringsforskriften  

 

Oppdragsbrev nr.  14 Tillegg nr.   

 

Oppdrag: Revisjon av dimensjoneringsforskriften 

Frist for tilbakemelding: 1. november 2017 

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 451 

 

 

 

Bakgrunn for oppdraget 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) utarbeidet et beslutningsgrunnlag for ny organisering 

av brann- og redningsvesenet, som ble oversendt departementet 1. desember 2015. 

DSB peker i beslutningsgrunnlaget på behovet for å revidere forskrift om organisering 

og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften). 

 

Regjeringen har besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og 

redningspersonell, som skal erstatte ordningen vi har i dag. Den nye modellen vil bestå 

av en offentlig to-årig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell og en 

høyere utdanning på bachelornivå for utdanning av ledere til brann- og 

redningsvesenet. JD mottok 15. september 2016 DSBs rapport fra planleggingsfasen for 

etablering av ny fagskole. Rapporten peker på at det er behov for å tilpasse dagens 

kompetansekrav i dimensjoneringsforskriften til den fremtidige utdanningsmodellen for 

brann- og redningspersonell. 

 



2/3 

DSB har på oppdrag fra JD utarbeidet en rapport om redningsdykkerberedskap. I 

rapporten, som ble oversendt til JD 2. juni 2016, peker DSB på at det blant annet bør 

utredes nærmere om det er behov for å pålegge alle kommuner å tilby 

overflateredningsberedskap. DSB viser til at en slik vurdering kan gjøres i forbindelse 

med en revisjon av dimensjoneringsforskriften. 

 

 

Beskrivelse av oppdraget 

Det er en målsetting å utvikle et enda bedre brann- og redningsvesen enn det vi har i 

dag. DSB bes om å utarbeide forslag til revidert regelverk for organisering og 

dimensjonering av brann- og redningsvesenet, som er tilpasset større brannsamarbeid, 

bedre samvirke og ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell. 

 

DSB skal i revisjonen av dimensjoneringsforskriften blant annet vurdere:  

 etablering av brann- og redningsvesendistrikter med de samme yttergrensene som 

de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler 

 plikt til å etablere (ett eller flere) brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til 

de nye brann- og redningsvesendistriktene 

 krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen 

forebygging og beredskap 

 krav om å etablere fag- og kompetansemiljøer som gir bred erfaring og god 

kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med 

andre beredskapsaktører 

 kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om 

brannforebygging 

 krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og 

redningspersonell 

 innføring av begrepet responstid, som samtidig sikrer at dagens krav til innsatstid 

opprettholdes  

 krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og 

brukes nasjonalt dersom det er behov for det 

 krav om at Enhetlig ledelsessystem (ELS) skal benyttes av alle brann- og 

redningsvesen 

 en plikt for kommunene til å utkalle den relevante brann- og redningsressursen som 

ved behov kan komme raskest til et hendelsessted 

 å gi brannsjefen som utpekes til å sitte i redningsledelsen i lokal redningssentral 

(LRS), ansvar for og myndighet til å kunne koordinere brann- og 

redningsvesenressurser innen ansvarsområdet til vedkommende LRS 

 å pålegge kommunene å tilby overflateredningsberedskap 
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Føringer for revisjonen av forskriften 

DSB skal gjennomføre arbeidet med revisjon av dimensjoneringsforskriften i tråd med 

utredningsinstruksen av 19. februar 2016. 

 

DSB skal involvere kommunesektoren/KS i arbeidet. 

 

Kravene i forslag til nytt regelverk skal kunne gjennomføres innenfor dagens 

kostnadsramme og ressursbruk hos de kommunale brannvesenene, med unntak av et 

eventuelt nytt krav om overflateredningsberedskap. 

 

 

Frister 

Det avholdes et oppstartsmøte mellom JD og DSB om oppdraget og arbeidet med nytt 

regelverk 28. oktober 2016.  

 

DSB skal rapportere om status og fremdrift i arbeidet i møter med departementet  30. 

mars 2017 og 14. september 2017. 

 

JD ber om å motta forslag til ny forskrift innen 1. november 2017. 

 

DSB skal gjennomføre oppdraget innenfor eksisterende budsjettramme. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øistein Knudsen jr. (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Vibeke Bildøy 

seniorrådgiver 
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1 Innledning 

I Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014-15)) har regjeringen besluttet å samlokalisere 110-sentralene og 

politiets operasjonssentraler (112). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fattet vedtak 

om nye 110-regioner1. Disse sammenfaller med de nye politidistriktene. I vedtaket fremkommer at sentralene 

skal samlokaliseres. Politidirektoratet (POD) og DSB, med bidrag fra Direktoratet for nødkommunikasjon 

(DNK) har i oppdrag (brev av 25.03.2015 og 26.03.2015) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) fått 

oppgaven med å tilrettelegge for gjennomføring av samlokalisering. Samlokalisering vil inkludere de 

akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) i de regioner der det er regional enighet om det2. 

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) utredet i perioden 2013-2014 forbedringer for Norsk 

nødmeldetjeneste.3 Utredningen anbefaler at det igangsettes tverretatlige forprosjekt for å planlegge 

forbedringer innenfor bla følgende områder: kapasitet, kompetanse, teknologi og organisering. 

Samlokalisering for nødmeldetjenesten er i tråd med anbefalingene fra NNP innenfor området for 

organisering. 

2 Om dokumentet 

Dette dokumentet beskriver aktiviteter som skal gjennomføres for å sikre gevinstrealisering av 

samlokalisering for samvirke, informasjonsdeling og samhandling.  

Dokumentet er utarbeidet i fellesskap mellom POD og DSB, basert på erfaringer, bidrag og innspill fra 

referansegruppen sammensatt av representanter fra fagmiljøene 110 og 112 (Nordland, Møre og Romsdal, 

Innlandet, Sør-Øst og Oslo).    

Primærmålgruppene for dokumentet er ledere, fagutviklere og medarbeidere i samlokaliserte 

nødmeldingssentraler. Det er utarbeidet et mandat4 og et styringsdokument5 for arbeidet med gevinster av 

samlokalisering.  

Det foreliggende dokumentet omhandler de samvirkefremmende aktivitetene i tillegg til informasjon om 

bakgrunn og målsetninger. I det videre vil det bli utarbeidet vurderingskort til aktivitetene og tiltakskort. 

Neste versjon av dokumentet vil bli utvidet med beskrivelse av overordnet systematikk for innrapportering, 

metode og målekriterier. Det vil bli utarbeidet et spørreskjema for innrapportering og et opplegg for analyse 

av resultater.  

 

3 Om gevinster av samlokalisering i nødmeldingstjenesten 

3.1 Bakgrunn og beskrivelse av leveransen 

Når nødmeldingssentraler lokaliseres i samme bygg, møtes også ulike kulturer innenfor 

nødmeldingstjenesten. Organisasjonene er bygget opp ulikt, med ulike arbeidsprosesser, bakgrunn og fagfelt. 

For å oppnå et tettere samarbeid og bedre samhandling må organisasjonene øke kunnskapen om hverandre 

og de arbeidsprosessene som ligger til grunn for de respektive organisasjonenes håndtering av hendelser. Det 

er fordelaktig at man i prosessene søker å bygge opp en ny felles kultur, der arbeidsprosessene blir tilpasset 

hverandre eller erstattes av nye, felles måter å håndtere hendelser på.  

                                                      
1 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, 15.03.2016.  
2 Rapporten "Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene" (2016) gir ingen sentrale føringer for 

fysisk samlokalisering av 113 med 110 og 112.  
3 Sluttrapport. Anbefalinger – en forbedret Norsk nødmeldetjeneste, Nasjonalt nødmelingsprosjekt (2014) 
4 Mandat utarbeidet av POD og DSB, datert 30.06.2016 
5 Styringsdokument utarbeidet av POD og DSB, innspill fra referansegruppen, oktober 2016 
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Samlokalisering skaper et fysisk rom og et felles arbeidssted for de samlokaliserte fagmiljøene. Det er stilt 

tydelige forventninger om positive virkninger av samlokaliseringen. Samtidig er det enighet om at økt 

samvirke, bedre og hyppigere informasjonsdeling og forbedret felles hendelseshåndtering ikke oppnås 

automatisk når sentralene lokaliserer seg i samme areal. Det må derfor iverksettes målrettede aktiviteter for å 

sikre realisering av de forventede positive virkningene. Aktivitetene skal videre bidra til at 

nødmeldingstjenesten oppfattes som en nasjonal enhetlig tjeneste og at kvalitet og effektivitet oppfattes likt 

fra alle landets sentraler.  

Dette dokumentet beskriver hva organisasjonene, menneskene i sentralene skal iverksette og gjennomføre 

innenfor den muligheten samlokalisering skaper. Aktivitetene vil gi sentralene et bidrag til å skape positive 

gevinster i de samlokaliserte sentralene innenfor dagens teknologi, organisering og system. 

Aktivitetene er basert på innspill og erfaringer fra fagmiljøet. Aktivitetene beskrives på en slik måte at 

minimum følgende informasjon fremkommer: 

- Hva består aktiviteten i  

- Hvilken virkning og eller overordnet målsetning aktiviteten kobles til  

- Hvilken effekt forventes ved gjennomføring av aktiviteten   

- Anbefalinger om gjennomføringsmetode og beskrivelse av systematikk for å sikre kontinuitet i 

gjennomføringen 

- Beskrivelse av roller, ansvar 

- Beskrive eventuelle koblinger til andre pågående prosesser  

- Hvordan skal effekten måles, hva skal utvikling måles i forhold til, hvordan skal det sikres at 

erfaringer bevares og brukes til forbedring av aktivitetene  

3.2 Målsetninger 

Samlokalisering i nødmeldingstjenesten gjennomføres for å skape en forbedret tjeneste gjennom økt 

samvirke, bedre informasjonsdeling og forbedret hendelseshåndtering.  

 

Følgende overordnede positive virkninger forventes oppnådd av samlokalisering i nødmeldingstjenesten6:   

- Den tverretatlige/tverrfaglige kompetansen forbedres 

- Samvirke på tvers av etatene forbedres 

- Utveksling av informasjon mellom etatene både før, under og etter hendelser blir enklere 

- Lokaler og andre felles ressurser utnyttes mer kostnadseffektivt 

- Det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles på operativt nivå  

- Tverretatlig koordinering på ledelsesnivå forbedres 

Hovedmål er å sikre uttak av gevinster fra samlokaliseringen ved å identifisere konkrete tiltak for å fremme 

samhandling. 

Effektmålene er å bidra til at nødmeldingssentraler settes i stand til å realisere gevinstene av samlokalisering 

gjennom at identifiserte aktiviteter igangsettes. 

Resultatmålet er en rapport som beskriver konkrete samvirkefremmende aktiviteter og bidrar til å sikre 

gevinster av samlokalisering.  

Rapporten skal utgjøre et effektivt arbeidsverktøy for gjennomføring av aktiviteter i sentralene. 

Andre virkninger 

Det er også identifisert mulige negative virkninger7 av samlokalisering i nødmeldingstjenesten. Det er pekt 

på at det kan være en fare for at den etatsspesifikke strategiske utviklingen ikke ivaretas godt nok. Det er 

også fremmet bekymring for at økt avstand til egne operative styrker reduserer sentralenes fagkompetanse, 

og at samlokalisering svekker evnen til å utføre etatsspesifikke oppgaver.  

                                                      
6 Sluttrapport. Anbefalinger – en forbedret Norsk nødmeldetjeneste, Nasjonalt nødmelingsprosjekt (2014) 
7 Ibid. 
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3.3 Suksessfaktorer for å oppnå gevinster i samlokaliserte sentraler 

For å kunne oppnå gevinster av samlokaliseringen er følgende suksessfaktorer sentrale  

- Gode samarbeidsrelasjoner mellom samlokaliserte fagmiljøer. 

- Gjennomføring av aktiviteter må prioriteres og følges opp av i fagmiljøenes ledelse. 

- Aktivitetene må gjennomføres systematisk og jevnlig.  

- Rapportering av gjennomføring og vurdering/beskrivelse av oppnådd effekt må utføres.  

- Erfaringer fra gjennomføring må dokumenteres og benyttes til videreutvikling av aktivitetene.  

3.4 Organisering og ansvar 

Arbeidet med denne rapporten er ledet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra POD og DSB. 

Fagmiljøene, fra fem 110- og 112-sentraler, har vært involvert i arbeidet gjennom deltagelse i en 

referansegruppe. Referansegruppen har gitt innspill og bidrag basert på sine erfaringer og faglig ståsted. 

Representanter fra AMK-sentralene har bidratt med sine innspill gjennom samarbeid med 110 og 112 i noen 

av regionene/distriktene. Arbeidet har vært organisert som en delleveranse av det tverretatlige arbeidet med 

samlokalisering av 110 og 112. I POD har arbeidet vært eid av linjeorganisasjonen. I DSB har arbeidet vært 

organisert som en egen arbeidsprosess i samlokaliseringsprosjektet. Informasjon til Program for forbedringer 

for nødmeldetjenesten (PFN) har vært ivaretatt av direktoratenes deltagere i PFN. 

 

Ansvaret for gjennomføring av fremtidige samvirkefremmende aktiviteter fremkommer i tabellen under  

 

Rolle Kommentar 

Nødmeldingssentraler - Gjennomføre aktiviteter. 

Ledelse i nødmeldingssentraler - Prioritere gjennomføring av aktivitetene. 

Fagutviklere / tilsvarende rolle - Legge til rette for gjennomføring av aktiviteter. 

- Sørge for lokale tilpasninger hvis behov. 

- Rapportering av gjennomføring og virkning. 

POD / DSB - Bistå med avklaringer knyttet til gjennomføring. 

- Gjennomgang av innrapportert materiale, evaluering av 

aktivitetene, revurdering, initiere forbedringsarbeid basert på 

erfaringer fra gjennomføringen. 

3.5 Måling av gjennomføring av aktiviteter og vurdering av effekter  

Virkningene av aktivitetene skal måles og erfaringer fra gjennomføring skal dokumenteres. De 

samlokaliserte nødmeldingssentralene skal rapportere til respektive direktorater om gjennomføring, vurdere 

effekter og beskrive erfaringer. Rapporteringen av effektene vil både være kvalitativ og kvantitativ alt etter 

hva som er hensiktsmessig for hver enkel aktivitet.  

Rapporteringen fra distriktene skal bidra til kontinuerlig tjenesteforbedring og erfaringslæring.  

POD og DSB vil i fellesskap utarbeide et spørreskjema for rapportering av gjennomføring av aktiviteter og 

vurdering av effekter. Spørreskjema sendes ut på e-post, og det skal rapporteres tre ganger årlig (februar, 

juni, oktober). Rapporteringen baserer seg på måleindikatorer som fremkommer i tiltakskortene. Basert på 

erfaringer vil rapporteringsmetode, innhold i spørreskjema og rapporteringshyppighet vurderes etter en 

periode.  

Etter hvert, når flere sentraler samlokaliseres, vil det innrapporterte materialet gi et bedre og overordnet bilde 

på gevinstrealiseringen av samlokalisering, begrenset til de aktivitetene sentralene selv gjennomfører. 

Effekten av andre forbedringsaktiviteter for nødmeldingstjenesten vil kunne påvirke samvirke, 

informasjonsdeling og hendelseshåndtering, men må spesifikt måles gjennom andre initiativ.  

I neste fase i arbeidet med gevinster av samlokalisering vil det blant annet bli utarbeidet vurderingskort, 

tiltakskort, overordnet systematikk for innrapportering, metode, målekriterier og spørreskjema.  
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3.6 Avgrensninger 

Gjennomføring av samlokalisering er en av flere pågående tiltak for forbedring av nødmeldetjenesten. Det 

pågår utredninger blant annet innenfor området for teknologi og kompetanse, som vil føre til gevinster for 

nødmeldingstjenesten. Leveransene fra disse pågående utviklingsprosessene vil påvirke de samlokaliserte 

sentralene i stor grad, men inntil dette kan leveres må de samlokaliserte sentralene igangsette konkrete 

aktiviteter som sikrer at gevinster av samlokaliseringen realiseres.  

For gjennomføring av aktiviteter for å oppnå gevinster av samlokalisering i nødmeldingstjenesten gjelder 

følgende avgrensninger:  

- Aktivitetene skal gjennomføres innenfor dagens (den til enhver tid gjeldende) teknologi og 

organisering.  

- Andre forbedringer for nødmeldingstjenesten vil komme i tillegg, og aktivitetene beskrevet i dette 

dokumentet vil måtte tilpasses disse til enhver tid.  

- Aktivitetene er utviklet for gjennomføring ved sentraler som er i gang med samlokalisering og for 

sentraler som allerede er samlokalisert. For sentraler der samlokaliseringen ligger noe lenger frem i 

tid, kan aktivitetene fungere som inspirasjon til arbeidet med forbedret samhandling.  

- Måling/rapportering tar kun for seg gjennomføring av aktivitetene og vurdering av aktivitetenes 

effekter, ikke utvikling i andre måleparametere for nødmeldingstjenesten. 

- Aktivitetene er ikke utviklet for å motvirke eventuelle negative virkninger av samlokalisering. For å 

redusere eventuelle negative effekter kan fagmiljøene iverksette spesifikke tiltak for å hindre at 

eventuelle ulemper oppstår.  

3.7 Risiko 

Nedenfor beskrives risikoene knyttet til gjennomføring av aktiviteter for å fremme samvirke i samlokaliserte 

nødmeldingssentraler.  

 

Risiko Konsekvens  S* K* Tiltak 

Gjennomføring av 

aktivitetene prioriteres ikke 

lokalt. 

Samvirkeeffekter og andre 

gevinster av 

samlokaliseringen kan utebli.  

2 5 Rapportering fra regionene vil 

synliggjøre regionale 

prioriteringer. Direktoratene 

følger tett opp og bidrar med 

veiledning og avklaringer der 

det er behov.  

Aktivitetene lar seg ikke 

gjennomføre grunnet uklar 

eller manglende beskrivelse.  

Samvirkeeffekter og andre 

gevinster av 

samlokaliseringen kan utebli. 

3 5 Kommunikasjon mellom 

samlokaliserte sentraler og 

direktorater for å løse opp i 

uklarheter. Revisjon av 

aktivitetene gjøres hvis 

nødvendig. 

System for rapportering 

fungerer ikke etter hensikten. 

Manglende oversikt over 

gjennomføring og hvilke 

effekter dette fører med seg. 

Manglende mulighet til 

erfaringslæring og 

forbedringer. 

3 4 Kommunikasjon mellom 

samlokaliserte sentraler og 

direktorater for å løse opp i 

uhensiktsmessig eller vanskelig 

rapportering. Revisjon av 

rapport/system gjøres hvis 

nødvendig. 

Rapportering prioriteres ikke 

lokalt. 

Manglende oversikt over 

gjennomføring og hvilke 

effekter dette fører med seg. 

Manglende mulighet til 

erfaringslæring og 

2 4 Kommunikasjon mellom 

samlokaliserte (ledelse) 

sentraler og direktorater. 

Direktoratene bidrar med 

veiledning og avklaringer der 
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forbedringer. det er behov. 

Revidering av aktivitetene 

blir ikke prioritert på 

direktoratsnivå.  

Aktivitetene kan ikke 

gjennomføres etter hensikten, 

eller vil ikke få optimal 

effekt. 

2 4 Tilstrekkelige og riktige 

ressurser må fremskaffes. 

Omfang må beskrives. 

Det tar lenger tid å se 

resultatet av aktivitetene enn 

rapporteringshyppigheten 

krever.  

Det tar tid før innholdet i 

rapportene får konstruktivt 

innhold.  

4 2 Vurderingen må kommuniseres 

tydelig i rapporten slik at ikke 

"ikke enda oppnådd virkning" 

feiltolkes som "ingen effekt". 

Flere rapporteringsrunder må 

gjennomføres før eventuell 

revurdering av aktivitet. 

Manglende involvering av 

AMK i arbeidet med 

utforming av aktivitet. 

Utfordringer for 

gjennomføring av aktivitet 

etter leveransen. 

4 1 AMK må involveres regionalt 

der endringer påvirker 

samvirket med AMK. 

Utfordringen er adressert i egen 

aktivitet. 

* Sannsynlighet (S) og konsekvens (K) vurderes på skalaen 1-5. 

 

 

4 Aktiviteter for å fremme samvirke i samlokaliserte 
nødmeldingssentraler 

4.1 Felles oppstartsmøte  

Beskrivelse 

Ved oppstart av et samlokaliseringsprosjekt i en region/distrikt, eller på annet egnet tidspunkt, gjennomføres 

et felles informasjonsmøte for å bli kjent med hverandre og for å sette opp felles målsetninger med arbeidet. 

Deltagere i møtet er fagmiljøene fra 110 og 112, samt AMK-sentralen der de også er samlokalisert. Der 

AMK-sentralen ikke er samlokalisert, skal de også inviteres til møtet som en sentral aktør innenfor 

samarbeidet i nødmeldingstjenesten. POD og DSB kan også delta i møtet dersom det er ønskelig.  

Felles oppstartsmøte må inkludere følgende temaer  

- Bakgrunn og begrunnelse for beslutning om samlokalisering 

- Forventede overordnede gevinster 

- Fagmiljøenes roller og ansvar 

- Overordnet plan for gjennomføring 

- Overordnet prosess for arbeidet med løsningsforslag eller endelig løsning der det foreligger, 

muligheter løsningen skaper for økt samvirke 

- Aktiviteter for å fremme samvirke i endelig samlokalisert sentral 

- Etablere felles målsetning med arbeidet. 

Det vil i tillegg være aktuelt å ta opp andre problemstillinger som er aktuelle i de enkelte regionale 

prosjektene. DSB og POD utarbeider materiale som kan brukes i gjennomføringen (begrunnelse og bakgrunn 

for beslutningen om samlokalisering, forslag til presentasjon som kan benyttes eller tilpasses regionens 

behov). 

Målsetning 

Denne aktiviteten vil kunne føre til bedre gjennomføringsprosesser og bedre samarbeid om gjennomføringen. 

Videre forventes økt tverretatlig kompetanse, samvirke og informasjonsutveksling mellom etatene. 
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Aktiviteten vil også kunne føre til at det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles på flere nivåer i 

organisasjonen.  

Forventet effekt 

Møtet vil kunne bidra til at fagmiljøene etablerer felles mål og deler forventninger til prosess og resultat. Et 

slikt felles grunnlag vil bidra til godt samarbeid om gjennomføring av samlokaliseringen. I tillegg vil det 

skape et godt grunnlag for godt samarbeid, bedre samvirke og positive gevinster for fremtiden etter at den 

fysiske samlokaliseringen er gjennomført. 

Gjennomføring 

Møtet gjennomføres i startfasen for de regionale samlokaliseringsprosjektene, eller på annet egnet tidspunkt. 

Det er ikke til hinder for gjennomføring av et slikt møte at prosessene allerede er igangsatt. Det er 

hensiktsmessig at møtet gjennomføres i bygget/lokalene som skal huse fremtidig samlokalisert sentral – der 

det er mulig.   

Roller og ansvar 

Fagmiljøene for 110 og 112 planlegger og gjennomfører møtet sammen. DSB og POD kan bidra og/eller 

delta hvis det er ønskelig. AMK-sentralene inviteres til å delta. 

Andre pågående prosesser og avgrensninger 

Møtearenaen videreføres gjennom andre jevnlige felles møtepunkt (0 og 4.3). POD og DSB vil gjennomføre 

andre møter med de respektive fagmiljøene i forbindelse med oppstart av samlokaliseringsprosessene.  

Måling av effekt 

Måling av gjennomført møte. Fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd effekt. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt fra møtet brukes til egen læring og erfaringsdeling 

med andre regioner gjennom rapportering til POD og DSB. 

4.2 Felles fagmøter  

Beskrivelse 

Felles fagmøter er en arena der fagmiljøene kan møtes for å blant annet øke den tverretatlige kompetansen, 

øke og utvikle felles kompetanse og drøfte felles problemstillinger. Møtene vil være en arena der 

fagmiljøene i fellesskap kan dele informasjon om og utvikle tilpassede eller felles prosedyrer og rutiner. 

Felles fagmøter skal gjennomføres av og for 110 og 112. AMK-sentralen skal inviteres med i denne 

møtearenaen. 

Følgende temaer skal være gjenstand for gjensidig informasjonsdeling og felles kompetanseheving på 

fagmøter i løpet av det første kalenderåret i de samlokaliserte sentralene.  

- Fagmiljøenes organisasjon, roller, ansvar, forhold til operative styrker. 

- Fagmiljøenes prosedyrer og rutiner knyttet til håndtering av ulike hendelsestyper.  

- Fagmiljøenes forhold til og håndtering av krav til taushetsplikt. 

- Fagmiljøenes erfaringer og rutiner for evaluering og erfaringslæring.  

- Fagmiljøenes synspunkter knyttet til fagoppdatering for nødmeldingsfaget og andre relevante 

fagområder. 

- Felles erfaringsdeling, utfordringer eller annet knyttet til bruk av teknisk utstyr (nødnett).  

- Gjennomgang av krav til sikkerhet i samlokaliserte sentraler, forståelse for krav, håndtering og 

videreformidling av informasjon.  

- Gjennomgang, planer og status på aktiviteter for å fremme samvirke i samlokaliserte sentraler.  

For påfølgende kalenderår gjennomføres fagmøter med de temaene som vurderes nyttige for å skape økt 

samvirke.  

Målsetning 
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Gjennomføring av denne aktiviteten vil kunne føre til forbedret tverretatlig kompetanse, samvirke og 

informasjonsutveksling mellom etatene. Aktiviteten vil også kunne føre til at det tverretatlige 

nødmeldingsfaget videreutvikles på operatør- og ledelsesnivå.  

Forventet effekt 

Gjennomføring av felles fagmøter vil kunne bidra til at fagmiljøene, gjennom økt tverretatlig kompetanse, 

samarbeider og samvirker bedre i håndtering av hendelser. Økt samvirke og forbedret hendelseshåndtering er 

sentrale positive gevinster det forventes at samlokalisering vil gi.  

Gjennomføring 

Felles fagmøter gjennomføres jevnlig. Plan for gjennomføring av disse møtene må etableres i samarbeid 

mellom de samlokaliserte sentralene.  

Roller og ansvar 

Ansvar for planlegging og gjennomføring kan rullere. Ledelsen og fagutvikler (eller tilsvarende rolle) har et 

overordnet ansvar for gjennomføringen. Fagmiljøene for 110 og 112 skal delta i møtene, AMK-sentralen 

skal inviteres til å delta.  

Andre pågående prosesser og avgrensninger 

Jevnlige felles fagmøter er en videreføring av felles oppstartsmøte (4.1). Gjennomføring av felles fagmøter 

forutsetter ikke at felles oppstartsmøte er gjennomført.  

Måling av effekt 

Måling av antall gjennomførte møter i henhold til oppsatt plan. Fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd 

effekt av opplegg, tematikk og konkrete resultater (f. eks. utviklede felles rutiner/prosedyrer). 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt fra møtet brukes til egen læring og videreutvikling av 

møtene. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre regioner.   

4.3 Felles informasjonsmøter 

Beskrivelse 

Felles jevnlige informasjonsmøter for samlokaliserte sentraler er en arena der fagmiljøene kan møtes for å 

dele informasjon og diskutere temaer knyttet til samvirke og organisering av den samlokaliserte sentralen. 

Informasjonsmøtet kan avholdes som en del av et felles fagmøte, eller som en egen møtearena - alt etter 

behov.  

På informasjonsmøtene kan temaer relatert til drift, logistikk, felles bruk av arealer og sosiale soner tas opp. I 

tillegg vil det være relevant å bruke arenaen til å diskutere ulike formelle og ikke minst uformelle 

samvirketiltak, kulturelt og organisatoriske betingede forskjeller og hvordan man i fellesskap håndterer disse 

på en best mulig måte. 

Målsetning 

Gjennomføring av denne aktiviteten vil kunne føre til større kjennskap og forståelse på tvers av fagmiljøene. 

Aktiviteten vil også kunne føre til at det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles.  

Forventet effekt 

Møtearenaen vil gi et rom for disse daglige og viktige temaene, noe som vil bidra til å skape et tettere 

samhold i de samlokaliserte sentralene. Resultatet av dette vil bidra til økt samvirke, bedre 

informasjonsdeling og håndtering av hendelser på tvers.  
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Gjennomføring 

Felles informasjonsmøter må gjennomføres jevnlig. Plan for gjennomføring av disse møtene må etableres i 

samarbeid mellom de samlokaliserte sentralene.  

Roller og ansvar 

Ledelsen i sentralene har ansvar for å sette opp en plan for disse møtene, samt å sørge for gjennomføringen.  

Andre pågående prosesser og avgrensninger 

Jevnlige felles informasjonsmøter sees i sammenheng med felles fagmøte (4.2) og felles oppstartsmøte (4.1).  

Måling av effekt 

Måling av antall gjennomførte møter i henhold til oppsatt plan. Fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd 

effekt av opplegg, tematikk og konkrete resultater. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt fra møtet brukes til egen læring og videreutvikling av 

møtene. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre regioner.   

 

4.4 Felles trening og øvelser 

Beskrivelse 

Samlokaliserte sentraler skal i fellesskap planlegge og gjennomføre øvelser. Øvelsene må ha et primærfokus 

på å øve nødmeldingssentralene i momenter som er sentrale for ytelse, håndtering, kvalitet og resultat i 

tjenesten. Øvelsene må bygge på relevante øvelsesmomenter for nødmeldingssentralene, som for eksempel:  

- Håndtering av mottak på sentralene 

- Samband 

- Kommunikasjon mellom 110, 112 og AMK-sentralene 

- Kommunikasjon mellom sentralene og operative styrker ute 

- Ledelse 

- Samhandling 

- Varsling 

- Informasjonsdeling 

- Koordinering ved større hendelser 

Sentralenes felles øvelser må sees i sammenheng med og koordineres med regionens/distriktets øvingsforum 

eller tilsvarende. AMK-sentralen må inkluderes i arbeidet med og gjennomføring av øvelsene.   

Følgende anbefalinger legges til grunn for utvikling av felles øvelser: 

- Innhold som favner alle nødetater 

- Øvelsene må lages i fellesskap slik at øvelsene blir like relevante og nyttige for de tre fagmiljøene 

- Øvelsene bør gjennomføres sammen med de enkelte etatenes operative styrker.  

- Det bør utvikles øvelser som også har elementer av samarbeid på tvers av regioner, og øvelser med 

nasjonal karakter.   

Målsetning 

Gjennomføring av denne aktiviteten vil kunne føre til at det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles. 

Aktiviteten vil også kunne føre til forbedret tverretatlig kompetanse, samvirke og informasjonsutveksling 

mellom fagmiljøene både før, under og etter hendelser. 

Forventet effekt 

Gjennomføring av felles øvelser kan bidra til at fagmiljøene samarbeider og samvirker bedre i håndtering av 

hendelser i det daglige og ved større hendelser. Nødmeldingsfaget utvikles.  
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Gjennomføring 

Gjennom felles utarbeidelse av plan (f. eks. øvelseshjul) for de felles øvelsene sikres kontinuitet og 

prioritering av gjennomføringen. Planen bør inneholde hyppighet, omfang, deltagelse (både interne og 

eksterne aktører) og temaer/øvingsmål for øvelsene. 

Roller og ansvar 

Ledelsen og fagutvikler (eller tilsvarende rolle) kan ha et overordnet ansvar for planlegging og 

gjennomføring av felles øvelser. Alle nødetatenes sentraler må delta i øvelsene.  

Måling av effekt 

Måling av antall gjennomførte øvelser i henhold til oppsatt plan. Fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd 

effekt av øvelsene og konkrete resultater. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt fra møtet brukes til egen læring og videreutvikling av 

møtene. Gjennomgang og evaluering av felles øvelser må gjennomføres i fellesskap med alle deltagende 

aktører. Evalueringsmøter etter øvelser bør legges inn i planen for gjennomføring av øvelsen. Det bør 

etableres rutiner for at erfaringene tas tilbake som forbedringspunkter for neste øvelse. Gjennom rapportering 

til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre regioner. 

4.5 Trippelvarsling 

Beskrivelse 

Når meldingen om en hendelse mottas av nødmeldingssentralene, er den enkelte sentral ansvarlig for å 

iverksette trippelvarsling. Trippelvarsling skal primært være en konferansekoblet telefonsamtale. Melderen 

kan om nødvendig bli konferansekoblet i kontakt med de øvrige nødmeldesentralene. 

Viser for øvrig til: 

- Reglement for sambandstjenesten for etatene. 

- Nasjonal prosedyre, nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). 

Her omtales trippelvarslingsrutinen spesifikt. Det gjøres oppmerksom på at behovet for å tilpasse og 

samkjøre fagetatenes rutiner/prosedyrer også gjelder for andre rutiner/prosedyrer enn trippelvarslingsrutinen.   

Målsetning 

Gjennomføring av denne aktiviteten vil kunne føre til forbedret samvirke ved innhenting og utveksling av 

informasjon mellom etatene både før, under og etter en hendelse. Trippelvarsling i konferanse mellom 

etatene med melder vil gi etatene en mulighet til etatsfaglig utspørring, som også vil kunne føre til at det 

tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles. 

Forventet effekt 

Etatene kan få et raskere felles situasjonsbilde og en felles situasjonsforståelse av hendelsen. Aktiviteten vil 

også kunne føre til raskere utalarmering, riktigere prioritering av hendelse, riktigere valg av ressurstype og 

mer effektiv bruk av etatenes ressurser. 

Gjennomføring 

Innhenting av opplysninger for rask identifisering av situasjonen og dens utviklingspotensial. 

Ved innkommet melding til nødmeldingssentralene (110, 112 eller 113) er det avgjørende at operatøren 

hurtig identifiserer om det er en situasjon som vil utløse trippelvarsling og hvor hendelsen finner sted. 

Operatøren må få best mulig situasjonsforståelse og forsøke å se utviklingspotensialet i situasjonen. Hurtig 

trippelvarsling og utalarmering/varsling av innsatsenheter og fortløpende informasjonsdeling mellom 

involverte nødetater. 

Roller og ansvar 

Roller og ansvar er i henhold til etatenes enhver tid gjeldende regelverk. 
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Andre pågående prosesser og avgrensninger 

Andre forbedringer for nødmeldingstjenesten vil komme i tillegg, og aktivitetene beskrevet i dette 

dokumentet vil måtte tilpasses disse til enhver tid. Trippelvarsling er tema i eget prosjekt knyttet til 

kompetanseutredningen i PFN. 

Måling av effekt 

Fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd effekt av trippelvarsling etter endring. I tillegg kan måling av 

tidsforbruk i ulike faser måles, som for eksempel responstidsmåling. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt fra evalueringer brukes til egen læring og 

videreutvikling. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre regioner.   

4.6 Erfaringslæring - Evaluering 

Beskrivelse 

Samlokaliserte sentraler skal gjennomføre felles evaluering av håndtering av hendelser og øvelser. 

Gjennomføring av systematisk felles evaluering etter felles hendelseshåndtering vil kunne gi stor effekt og 

forbedringer av tjenesten. Evaluering skal gjennomføres ihht avtaler gjort mellom nødmeldingssentralene. 

Evalueringene skal basere seg på både negative og positive erfaringer. Det er viktig at erfaringer gjort i 

forbindelse med øvelser eller etter hendelser blir gjort kjent i etaten og på tvers av etatene.  

Målsetning 

Gjennomføring av felles evaluering og erfaringslæring vil kunne føre til videreutvikling av 

nødmeldingsfaget. Fellesskap rundt denne aktiviteten vil kunne føre til forbedring av nødmeldingstjenesten 

gjennom forbedrede rutiner og hendelseshåndtering. Aktiviteten vil også kunne føre til forbedret tverretatlig 

kompetanse, samvirke og informasjonsutveksling mellom fagmiljøene både før, under og etter hendelser.  

Forventet effekt 
Felles evaluering og/eller deling av etatsvise læringspunkter vil være nyttige arenaer for samarbeid og 

utvikling av samvirke. En målsetning av samarbeidet bør være at det skal resultere i økt kunnskap om 

hverandres fagmiljøer, om håndtering, læring for forbedrede eller mer samkjørte rutiner og prosedyrer. 

Læringspunkter fra evalueringsarbeidet vil være viktige input til videreutvikling av felles øvelser.    

Gjennomføring 
Det bør etableres ett felles system for gjennomføring av evaluering for å sikre kontinuitet i gjennomføring og 

oppfølging. Det bør gjøres felles avtaler om hvilke hendelser som skal evalueres i fellesskap (alle, et visst 

omfang, et visst antall deltagende aktører, osv.). Det bør benyttes én evalueringsmetode og samme skjema.  

Roller og ansvar 
Evalueringene og erfaringsutvekslingen bør gjennomføres på tvers av etatene. Ledelsen og fagutvikler (eller 

tilsvarende rolle) kan ha et overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av felles evaluering etter 

hendelser. Alle fagmiljøene som har vært deltagende i hendelsen eller øvelsen må delta i evalueringen.  

Måling av effekt 

Måling av antall gjennomførte evalueringer i henhold til avtale. Fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd 

effekt av evalueringene og konkrete resultater. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt brukes til egen læring og videreutvikling av tjenesten, 

rutiner og prosedyrer. Det bør etableres rutiner for at læringspunktene tas tilbake som forbedringspunkter for 

f. eks. rutiner og prosedyrer. Mange av erfaringene bør også kunne brukes ved opplæringen av mannskapene 

på Politihøgskolen og ved Norges Brannskole. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles 

erfaringene til andre regioner. 
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4.7 Ledelseskoordinering 

Beskrivelse 

For å bidra til optimalt samvirke på alle nivåer, skal det etableres regelmessige faste møter for ledelsen i 

fagmiljøene ved de samlokaliserte sentralene. Møtearenaen skal bidra til informasjonsdeling om pågående og 

relevant aktivitet. Møtene gir anledning til å rette oppmerksomhet på utvikling av samvirke og 

samvirkefremmende aktiviteter.  

Målsetning 

Etablering av systematikk for koordinering og informasjonsdeling på ledelsesnivå i samlokaliserte sentraler 

vil kunne føre til forbedret samvirke ved håndtering av hendelser. Økt tverrfaglig kunnskap vil også kunne 

utvikles og ha positiv effekt på styring, strategi og organisering av sentralene.  

Forventet effekt 

En bedre koordinert og informert ledelse vil kunne føre til økt og bedre samarbeid, bedre kjennskap på tvers 

på alle nivåer, sikre prioritering av tverretatlige aktiviteter og kompetansehevende tiltak.  

Gjennomføring 

Det må etableres enighet på tvers om hensiktsmessig hyppighet for gjennomføring av møtene. 

Roller og ansvar 

Ledelsen i begge fagmiljøene har ansvar for etablering av møtearena og gjennomføring i henhold til avtale. 

Måling av effekt 

Måling av gjennomføring i henhold til avtale. Ledelsen i fagmiljøene beskriver kvalitativt opplevd effekt av 

møtene og konkrete resultater. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Ledelsens beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt fra ledelsesmøtene brukes til læring og revurdering av 

opplegg, avtale og hyppighet. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre 

regioner. 

4.8 Hospitering  

Beskrivelse 

For å oppnå økt forståelse for arbeidet innenfor de andre etatene innenfor nødmeldingstjenesten skal det 

gjennomføres hospitering på tvers. Hospitering er en kompetansehevende og samvirkefremmende aktivitet. 

Operatører deltar/observerer aktivitet og håndtering i annet fagmiljø innenfor nødmeldingstjenesten (110, 

112 og 113) enn sitt eget. Varighet kan variere, avhengig av kapasitet og behov. Avtaler om hospitering bør 

legges inn som faste aktiviteter i løpet av året. Forhold rundt håndtering av informasjon, taushetsplikt og 

lignende må avklares på forhånd. Som forberedelse bør det utvikles felles opplegg for hospiteringene, temaer 

for gjennomgang og evaluering. Hospitering skal gjennomføres på tvers av nødmeldingstjenesten mellom 

110, 112 og AMK-sentralene. Hospitering innenfor egen etat mellom regioner/distrikter kan også gi stor 

nytteeffekt.  

Målsetning 

Gjennomføring av hospitering vil kunne føre til forbedret tverretatlig kompetanse og at det tverretatlige 

nødmeldingsfaget videreutvikles på operativt nivå. Aktiviteten vil også kunne føre til forbedret samvirke og 

informasjonsutveksling mellom fagmiljøene. 

Forventet effekt 

Gjennomføring av hospitering kan bidra til at fagmiljøene samarbeider og samvirker bedre i håndtering av 

hendelser i det daglige og ved større hendelser. Nødmeldingsfaget utvikles i samarbeid med de andre 

nødetatene.  
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Gjennomføring 

Gjennom felles utarbeidelse av en plan for gjennomføring av hospitering sikres kontinuitet og prioritering av 

gjennomføringen. Planen bør inneholde hyppighet og eventuelt temaer for hospiteringene. Plan revideres 

etter behov. 

Roller og ansvar 

Ledelsen bør ha et overordnet ansvar for å etablere avtaler og gjennomføring av hospitering. Alle 

fagmiljøene må motta og avgi hospitanter. Dersom ikke AMK-sentralen er samlokalisert, er det særlig 

hensiktsmessig å etablere avtaler med aktuell (-e) AMK-sentral vedrørende hospitering.   

Måling av effekt 

Måling av antall gjennomførte hospiteringer i henhold til plan/avtaler. Fagmiljøene beskriver kvalitativt 

opplevd effekt og konkrete resultater. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt av aktiviteten brukes til egen læring og 

videreutvikling av konseptet. Hospitantenes erfaringer videreformidles kollegaer for økt erfaringslæring.   

Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre regioner.   

4.9 Fag og opplæring  

Beskrivelse 

Sentralene skal etablere en funksjon/rolle for å dekke behovet for kompetanse- og fagutvikling av ansatte ved 

sentralene. En fag- og opplæringsansvarlig vil kunne være et sentralt bidrag inn i det strategiske arbeidet på 

nødmeldingssentralen. En fag- og opplæringsansvarlig vil arbeide med fagutvikling og opplæring innenfor 

sentralen og i samhandling med de andre nødmeldingssentralene, for å skape og videreutvikle 

nødmeldingsfaget. Rollen vil også utgjøre en viktig funksjon for å ivareta systematisk, kunnskapsbasert 

erfaringslæring innenfor nødmeldingstjenesten. 

Ansvarsområder 

- Utvikle strategisk kompetanseutvikling for nødmeldingssentralene 

- Bidra i et nasjonalt nettverk og være et nasjonalt kontaktpunkt for fagutvikling og opplæring 

innenfor nødmeldingssentralene 

- Systematisk innhenting av erfaringslæring, bearbeiding og presentasjon av læringspunkter, samt 

skape fagmiljø, ivareta kommunikasjon og sikre erfaringsutveksling mellom POD, DSB og 

nødmeldingssentralene 

- Utarbeide nye metoder basert på erfaringer og "beste praksis" for nødmeldingssentralene 

Målsetning 

Ved å opprette en fag- og opplæringsansvarlig rolle vil den tverretatlige/tverrfaglige kompetansen forbedres 

og vil gi en samvirkeeffekt på tvers av etatene. Utveksling av informasjon mellom etatene både før, under og 

etter hendelser forenkles og det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles på operativt nivå. Den 

tverretatlige koordinering på ledelsesnivå vil bli involvert og forbedret. 

Forventet effekt 

Gode samarbeidsrelasjoner mellom de samlokaliserte fagmiljøene. Gjennomføring av aktiviteter prioriteres 

og følges opp av fagmiljøenes ledelse og aktivitetene må gjennomføres systematisk og jevnlig. Etablering av 

rolle som fag- og opplæringsansvarlig ved sentralene vil bidra til å etablere/utvikle strategisk 

kompetanseutvikling og systematisk, kunnskapsbasert erfaringslæring (KEL). 

Gjennomføring 

Rollen etableres på et hensiktsmessig tidspunkt. De enkelte sentralene vurderer selv behovet for hel eller 

delvis rolle, kombinasjon med andre roller.  
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Roller og ansvar 

I henhold til en stillings eller funksjonsbeskrivelse. 

Andre pågående prosesser og avgrensninger 

Rollen skal være involvert i/ha ansvar innenfor blant annet følgende aktiviteter: 

Fagmøter/informasjonsmøter, erfaringslæring/evaluering, hospitering, felles øvelser. I regi av PFN er det 

igangsatt en utredning vedrørende utvikling av kompetanse for nødmeldingstjenesten. Denne 

rollen/funksjonen er en del av dette og utvikling må sees i sammenheng med resultatene av dette arbeidet. 

Måling av effekt 

Måling av rolle opprettet.  Kvalitativ rapportering og vurdering/beskrivelse av oppnådd effekt og konkrete 

resultater (f. eks: gjennomføring av felles fagmøter, utvikling av felles prosedyrer, kompetanseheving). 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Systematisk, kunnskapsbasert erfaringslæring. Erfaringer fra gjennomføring må dokumenteres og benyttes til 

videreutvikling av aktivitetene. 

4.10 Felles kultur og sosiale aktiviteter 

Beskrivelse 

Etablering av samlokaliserte sentraler i form av fysisk og teknisk tilrettelegging gjennomføres i regi av 

samlokaliseringsprosjektet. Bruk av felles sosiale soner, arealer for pauser og måltider blir viktig for å bli 

bedre kjent. Etablering og bruk av slike fellesarealer vil bidra til bedre samvirke mellom fagmiljøene. AMK-

sentralene bør også inviteres med på sosiale aktiviteter når det arrangeres.   

Godt samarbeid på tvers i arbeidet med utforming av de samlokaliserte sentralene, danner grunnlaget for 

fremtidig samarbeid og samhandling.   

Målsetning 

Etablering, bruk og utnyttelse av fellesarealer for å fremme tverretatlig kjennskap, også på andre felter enn 

det rent faglige, vil fremme samvirke mellom fagmiljøene. Lokaler og andre felles ressurser vil også kunne 

utnyttes mer kostnadseffektivt.  

Forventet effekt 

Bedre kjennskap på tvers av fagmiljøene forbedrer samarbeid, informasjonsdeling og samvirke i daglig 

hendelseshåndtering og ved håndtering av ekstraordinære hendelser. 

Gjennomføring 

Samarbeid rundt etablering av samlokaliserte sentraler er viktig. Fokus på å skape en felles kultur, også 

sosialt, må adresseres aktivt. Aktiviteter og tilpasning av daglige rutiner gjennomføres med hensiktsmessig 

hyppighet. 

Roller og ansvar 

Fagutvikler (eller tilsvarende rolle) kan ha et særlig ansvar for å gjennomføre kulturfremmende aktiviteter. 

Måling av effekt 

Kvalitativ rapportering og vurdering/beskrivelse av oppnådd effekt og konkrete resultater.  

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Fagmiljøenes beskrivelse av kvalitativt opplevd effekt knyttet til utvikling av felles kultur brukes til egen 

læring og videreutvikling. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene og 

informasjon om konkrete aktiviteter eller opplegg til andre regioner.   
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4.11 Forbedret samvirke med AMK-sentralene 

Beskrivelse 

I utredningene knyttet til nasjonalt nødmeldingsprosjekt (2013-2014) fremkommer tydelige anbefalinger om 

at virkningene av samlokalisering er større jo flere etater som samlokaliseres. Dette gjelder både for de 

kvalitative effektene på samvirke og for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten8. I pågående og planlagte 

samlokaliseringsprosjekter (pr desember 2015) er det bare en sentral (Nordland) der samlokaliseringen 

inkluderer alle nødetatene (110, 112 og 113). Dette betyr at det i de fleste regioner vil være en samlokalisert 

sentral med 110 og 112, og at AMK-sentralen er lokalisert et annet fysisk sted.  

For 110-sentralen gjelder kravet om at "etablering og drift skal samordnes med øvrige 

nødalarmeringssentraler for helse og politi"9. I Politiets beredskapssystem del I10 er et godt samarbeid 

mellom nødetatene beskrevet som en viktig forutsetning for samfunnets samlede evne til å håndtere et bredt 

spekter av hendelser. Politiloven11 beskriver ansvaret ytterligere.   

AMK-sentralene er en sentral del av nødmeldingstjenesten, uavhengig av samlokalisering. Det påhviler alle 

etater å organisere seg på best mulig måte for å sikre optimalt samvirke. Alle forbedringer gjennomført og 

implementert av de samlokaliserte 110- og 112-sentralene vil påvirke AMK-sentralene og samvirke i 

tjenesten. De samlokaliserte 110- og 112-sentralene må således involvere AMK-sentralene i arbeidet med 

forbedringer og gjennomføring av aktiviteter beskrevet i dette dokumentet. 

Målsetning 

Involvering av AMK-sentralene i forbedringsarbeidet vil kunne føre til forbedret samvirke, 

informasjonsutveksling og felles hendelseshåndtering i nødmeldingstjenesten. Fortsatt, eller forbedret 

samarbeid med AMK-sentralene vil også kunne føre til at det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles 

på operativt nivå.  

Forventet effekt 

Aktiviteten kan bidra til forbedret samarbeid og samvirke, samt forbedret håndtering av hendelser.  

Gjennomføring 

Involvering av AMK-sentralene i forbedringsarbeidet skal gjøres i alle aktivitetene som vil påvirke 

samvirket.  

Roller og ansvar 

Ledelsen og fagutvikler (eller tilsvarende rolle) har et overordnet ansvar for å følge opp denne aktiviteten.  

Andre pågående prosesser og avgrensninger 

AMK kan være med i regionale samarbeidsprosesser vedrørende samlokalisering med 110 og 112. I disse 

tilfellene vil samvirkeprosessene ikke kreve egne aktiviteter for å inkludere AMK. 

Måling av effekt 

Måling av antall gjennomførte aktiviteter der AMK-sentralene er involvert i. Beskrivelse av konkret resultat 

og opplevd virkning. 

Erfaringslæring og kontinuerlig forbedring  

Innrapportert informasjon om konkret resultat og opplevd virkning brukes til egen læring og videreutvikling 

av involveringen/samarbeidet. Gjennom rapportering til POD og DSB videreformidles erfaringene til andre 

regioner.   

 

 

                                                      
8 Samfunnsøkonomisk analyse av forslag til ny organisering av nødmeldingstjenesten, Analyse & Strategi (2014) 
9 LOV-2002-06-14 Brann- og eksplosjonsvernloven, § 16.Nødalarmeringssentral. 
10 PBS I, Politiets beredskapssystem del I, Retningslinjer for politiets beredskap, 2011, kapittel 5 Samvirkeaktører 
11 LOV-2016-06-17 Lov om politiet (politiloven), § 27. Ulykkes- og katastrofesituasjoner.  



Område: Økonomi

1 2 3 4 5 6 7
Salten Brann IKS har en forsvarlig og 
nøktern driftsøkonomi 4,5 0 4 4 4,83 4 4,63

Den årlige kostnadsøkningen til Salten 
Brann er ikke mer enn den normale 
kommunale utvikling

3,75 0 2,5 2,29 5,33 2,33 4

Kostnadsnivå for 110-
nødmeldetjenesten (brann) er lavere 
enn landsgjennomsnitt

4,5 0 3 4 4,6 3,5 4,8

Selskapet har en forsvarlig 
økonomistyring 4,81 0 5 4,2 4,67 4,43 5,07

Andelen felleskostnader for den enkelte 
kommune er rettferdig og ikke for høy 4,17 0 4,5 2,67 5 3,13 4,4

Totalt 4,35 0 3,8 3,43 4,89 3,48 4,58
Svarende 34 3 2 7 6 12 16

Salten Brann investerer mindre enn det 
selskapsvedtektene gir anledning til 4,47 0 4,5 3 5,33 3,6 4,38

Årsaken til at det investeres mindre enn 
vedtektenes ramme er at eierne ikke 
ønsker å investere mer

3,19 0 4 4 3 4 2,86

Salten Brann burde foreslå å investere 
mer i moderne og mer egnede bi ler og 
utstyr

3,76 0 2,5 3,6 4,17 3,29 3,83

I de kommuner hvor det mangler 
slokkevann skal Salten Brann anskaffe 
tankbil betalt av gjeldende kommune

3,74 0 4,5 3,4 4,17 3,71 3,57

Totalt 3,79 0 3,88 3,5 4,17 3,65 3,66
Svarende 34 3 2 7 6 12 16

Selskapet burde sette av mer penger 
på ulike fond til bruk ved investeringer 3,58 0 2,5 4,2 3 3,71 3,77

Salten Brann har dårligere 
finansieringsavtaler enn 
eierkommunene har

3,56 0 4 5 3 4,67 3

Totalt 3,57 0 3,25 4,6 3 4,19 3,38
Svarende 34 3 2 7 6 12 16

Salten Brann utnytter ressursene på en 
optimal måte 4,78 0 5 4,2 4,33 4,43 5,14

Salten Brann skaper verdier som 
forventet med tilgjengelige ressurser 4,86 0 5 4,29 4,5 4,44 5,29

Kostnadsnivået for branntjenesten ville 
vært rimeligere dersom den var 
organisert i kommunen

2 2 2,5 2,29 1,2 2,3 2,08

Det er samfunnsmessige fornuftig at 
selskapet har dykkertjeneste selv om 
den ikke er lovpålagt

5,17 4 5 4,8 5 4,75 5,47

Totalt 4,2 3 4,38 3,89 3,76 3,8 4,49
Svarende 33 3 2 7 6 12 15

1 Total 2 Økonomisjef 3. Ordfører 4. Rådmann 5. Styremedlem 6 Adm. ledelse og ordfører 7 Rep skapet
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Område: Eierstyring

1 2 3 4 5 6 7

Selskapets vedtekter framstår 
som hensiktsmessige 4,84 0 4,5 4,33 4,83 4,4 5

Vedtektene er et 
styringsdokument som 
justeres fortløpende iht 
eiernes behov

4,48 0 5 3,67 3,83 4,2 4,86

Eierne forholder seg til 
vedtekene på en lik og 
uniform måte

4,48 0 4,5 4 4,2 4,2 4,73

Delegering av makt og 
myndighet til de ulike rollene 
framstår som hensiktsmessig

4,62 0 5 4 4,33 4,33 4,86

Vedtektene er tilpasset 
eiernes eierstrategi som er 
forankret i kommunestyrene

4,52 0 5 4,33 4,5 4,6 4,5

Salten Brann har tydelige 
visjoner, mål og strategier å 
styre etter

4,65 0 5 4,33 3,33 4,6 5,2

Totalt 4,6 0 4,83 4,11 4,17 4,39 4,86
Svarende 30 3 2 4 6 9 15

Representantskapet (RS) 
utøver aktiv eierstyring 3,77 0 3 3,33 3,83 3,2 3,93

RS er opptatt av at vedtektene 
er tilpasset selskapets 
situasjon og ønsket utvikling

4,16 0 4 4 3,67 4 4,43

RS har reell påvirkningskraft 
på de valg selskapet foretar 
seg

4,04 0 3,5 3,67 4 3,6 4,2

RS har primært fokus på 
selskapets utvikling gjennom 
formulering av visjoner, mål 
og strategier

4,32 0 4,5 4,33 3,67 4,4 4,57

Alt i alt så gjør RS en god 
jobb som selskapets 
eierrepresentanter

4,35 0 4 4 4 4 4,6

RS holder kommunens 
politiske organer med ordfører 
godt orientert

4,18 0 3 4,33 3,5 3,8 4,54

Totalt 4,14 0 3,67 3,94 3,78 3,83 4,38
Svarende 30 3 2 4 6 9 15

Styret utøver en aktiv og 
målrettet styring og kontroll av 
selskapets ledelse

5 0 5 4 4,83 4,4 5,29

Styret har primært fokus på 
selskapets utvikling gjennom 
formulering av visjoner, mål 
og strategier

4,46 0 4 4 3,67 4 4,93

Styret iverater eiernes 
interesser på en 
tilfredsstillende måte

4,72 0 4,5 4 4,67 4,2 4,93

Alt i alt så gjør styret en god 
jobb med å styre og lede 
selskapet i ønsket retning iht 
RS forventninger

4,76 0 5 4 4,5 4,4 5

Styreleder holder RS og leder 
av RS løpende orientert 
vedrørende prinsipielle 
utfordringer

4,52 0 2,5 4 4,6 3,25 4,92

Totalt 4,69 0 4,2 4 4,45 4,05 5,01
Svarende 29 3 2 4 6 9 14

Salten Brann ledes og styres 
på en tilfredsstillende måte 5,04 0 5 4,5 4,67 4,67 5,36

Selskapets ledelse forbereder 
politiske saker på en 
tilfredsstillende måte

4,86 0 5 4 4,67 4,5 5,09

Selskapet holder styret 
løpende orientert 4,75 0 4 4 4,67 4 5,14

Selskapets ledelse holder tett 
og god kontakt med 
eierkommuene

4,26 0 4 4,25 4,17 4,17 4,36

Styrevedtak følges opp og 
gjennomføres iht 
forventninger

5,1 0 5 4 5,17 4,5 5,3

Totalt 4,8 0 4,6 4,15 4,67 4,37 5,05
Svarende 29 3 2 4 6 9 14

1 Total 2 Økonomisjef 3. Ordfører 4. Rådmann 5. Styremedlem 6 Adm. ledelse og ordfører 7 Rep skapet
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Område: Samarbeid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Selskapet har systematiske 
samarbeidsmøter med kommunens 
rådmenn/beredskapsleder

3,8 0 2 3,5 3,2 3,2 4,8 3,6 3 5,5 3 3 5,5

Selskapet har systematiske 
informasjonsmøter med 
kommunestyrene

3,7 0 3,5 4 3 3,8 4 2,9 3 5 2,4 2,5 5

Selskapet gir systematisk 
informasjon om kapasiteter, 
organisering og fokusområder

4 0 3,5 3,5 3,8 3,5 4,3 3,3 3 4,8 2,6 2,7 4

Totalt 3,8 0 3 3,7 3,3 3,5 4,4 3,3 3 5,1 2,7 2,7 4,8
Svarende 27 3 2 4 6 9 12 19 5 6 8 9 10

Salten Brann samvirker godt med 
tilhørende nødtetater ved hendelser 5,1 0 5 4,3 5,5 4,6 5,2 5,1 5 5,3 4,7 5,3 5

Salten Brann samvirker godt med 
overordnet ledelsesnivå i nødetatene 
og sivilforsvar

5 0 5 4,7 5 4,8 5,1 4,4 4 4,5 4,5 5 4,2

Salten Brann koordinerer sine egne 
øvingsplaner med andre nødetater 
og sivilforsvar

4,3 0 5 4 4 4,3 4,7 3,1 3 3,2 0 5 2,8

Selskapet gjennomfører 
systematiske forventningsavklaringer 
med nødetatene

4,3 0 0 4 3,6 4 5,3 3,8 4 3,7 0 5 3,6

Totalt 4,7 0 5 4,3 4,5 4,4 5,1 4,1 4 4,2 4,6 5,1 3,9
Svarende 27 3 2 4 6 9 12 18 5 6 7 8 10

Eierkommuner og Salten Brann har 
eget samt felles planverk som er 
godt koordinert og oppdatert

3,2 0 3 2,7 3 2,8 3,8 3 3 4 2,8 2,8 4

Eierkommunene har oppdatert 
beredskapsplan som følge av 
oppdatert ROS analyse

3,8 0 5 4 3,4 4,4 3,6 3,7 4 4,3 3,3 3,6 4

Eierkommunene kjenner til egne 
beredskapsplaner og har oppdaterte 
øvingsplaner

3,5 0 4,5 3 3,2 3,6 3,7 4,2 3,5 4 4,5 4,6 3,3

Eierkommunenes kriseledelse er 
kjent med beredskapsplaner og egen 
brannordning

4,1 0 5 4 3,2 4,4 4,4 4,2 3 4 4,7 4,6 3,5

Totalt 3,7 0 4,4 3,4 3,2 3,8 3,9 3,8 3,4 4,1 3,8 3,9 3,7
Svarende 26 3 2 4 6 9 11 18 5 6 7 8 10
Salten Brann kjenner til 
kommunenes beredskapsplaner og 
trener regelmessig på dette

3,6 0 0 2,5 3,5 2,5 4,2 3,7 2 5 3 2,8 4,4

Salten Brann Kjenner til kommunens 
kriselederfunksjon 4 0 0 3,5 3,8 3,5 4,3 4,3 3,5 5,3 3 3,7 4,6

Eierkommunene kjenner til Salten 
Branns stasjonsansvarlige og 
utrykningsledere i kommunen

4,5 0 5,5 4,3 3,5 4,8 5,1 5,1 5 5,3 5 5 5,3

Eierkommunene mottar informasjon 
og rapporter fra Salten Brann ved 
større hendelser

4,1 0 4,5 3 3,3 3,8 5 3,6 3 4,5 3,4 3,3 4,5

Totalt 4,1 0 5 3,3 3,5 3,6 4,7 4,2 3,4 5 3,6 3,7 4,7
Svarende 26 3 2 4 6 9 11 18 5 6 7 8 10
Salten Brann og eierkommunene 
koordinerer overordnet 
øvelsesplaner

3,3 0 4 3 3,4 3,4 3,2 3,7 3,5 4 3,7 4 3

Salten Brann og eierkommunene 
gjennomfører felles øvelser for å 
trene på krisehåndtering

3,2 0 3 3 2,4 3 3,9 3,8 4 4,5 3,3 3,8 3,7

Salten Brann trener jevnlig på 
relevante brannobjekter som del av 
kommunens ROS

3,9 0 4 2,5 3,8 3,3 4,4 3,6 2,5 5 2 2,3 4,4

Eierkommunene gjennomfører egne 
brannøvelser og dokumenterer disse 
iht egen ROS

3,6 0 4 3 3,5 3,4 4 2,9 2,5 5 2,5 2,6 3,5

Totalt 3,5 0 3,8 2,9 3,3 3,3 3,9 3,5 3,1 4,6 2,9 3,2 3,6
Svarende 26 3 2 4 6 9 11 18 5 6 7 8 10

1 Total A 2 Økonomisjef 3. Ordfører 4. Rådmann 5. Styremedlem 6 Adm. ledelse og ordfører 7 Rep skapet 8 Total B 9 HRS/AMK etc 10 Politi/lensmann 11 Teknisk sjef/leder 12 Kommune/fylke: 13 Nødetater: 
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Område: Struktur

2 3 4 5 6 5
Selskapet har en hensiktsmessig 
organisering 4,85 0 5 4,5 4,17 4,75 5,3

Selskapet har tilstrekkelig 
ledelseskapasitet 4,85 0 5 4,5 4 4,75 5,4

Selskapet burde ha egen 
økonomisjef 3,5 0 3 4 3,75 3,5 3,25

Selskapet burde ha egen ressurs 
i stab til brannsjef som jobber 
med overordnet ROS 
koordinering

4,14 0 3 4 5 3,33 3,6

Omgivelsene rundt Salten Brann 
kjenner til selskapets 
organisering

3,61 0 3 3,67 3,5 3,4 3,86

Totalt 4,19 0 3,8 4,13 4,08 3,95 4,28
Svarende 26 3 2 4 6 9 11

1 Total 2 Økonomisjef 3. Ordfører 4. Rådmann 5. Styremedlem 6 Adm. ledelse og ordfører 7 Rep skapet

Snitt A B C-D F-I

Salten Brann har en 
hensiktsmessig stasjonsstruktur 4,58 4,67 4,54 4,67 4,45

Omgivelsene kjenner til Salten 
Branns stasjonsstruktur 4 4,2 4,54 3,33 3,91

Stasjonsstrukturen til Salten 
Brann er et resultat av godt 
interkommunalt samarbeid

4,51 4,48 4,77 4,67 4,13

Stasjonsstrukturen kan 
effektiviseres dersom 
kommunene samarbeider om 
brannordningene

5,06 4,9 4,9 6 4,44

Salten Brann burde foreslå 
konkrete forslag til endringer i 
stasjonsstruktur

4,84 4,74 4,63 5,67 4,33

Antall respondenter 234 26 18 5 185
A: Administrasjon i kommunene, representant skap og styre B: Nødetater, beredskaps-ansvarlige, NFK C. Forsvaret  
D: Avinor, Bodø Havn, Iris og HMTS F: Ledere heltid G: Medarb. heltidH: Ledere deltid I: Medarb. Deltid

F G H I
Salten Brann har generelt enkle 
og godt dokumenterte 
retningslinjer

3,6 3,43 4,52 4,28

Salten Brann har et tydelig og lett 
tilgjengelig verdigrunnlag 4,07 4,14 4,78 4,38

Salten Brann har etiske 
retningslinjer som er i takt med 
samfunnet for øvrig som fremmer 
ytring

4,43 4,55 4,91 4,82

Salten Brann har en 
velfungerende arbeidsgiver- og 
lønnspolitikk som fremmer 
attraktivitet

3,53 3,25 4,27 3,82

Salten Brann har tydelige 
personal retningslinjer som 
fokuserer muligheter for individet

3,4 3 4,24 3,9

Salten Brann har 
arbeidsreglement som har 
tydelige forventninger til 
arbeidstager

4,2 3,84 4,68 4,31

Totalt 3,87 3,7 4,57 4,25
Svarende 15 44 23 95
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Område: Omdømme

Snitt F G H I
Jeg prater varmt om Salten Brann 
overfor andre 5,26 5,4 5,18 5,3 5,26

Jeg er stolt av å jobbe i Salten Brann 5,29 5,43 5,18 5,26 5,33

Salten Brann er en viktig del av 
identiteten min 4,55 4,8 4,5 4,91 4,44

Salten Brann håndterer hendelser 
profesjonelt 4,8 4,4 4,52 5,13 4,92

Salten Brann er vennlig og yter god 
service 5,15 4,79 4,89 5,43 5,26

Totalt 4,96 4,85 5,21 5,04
Svarende 175 15 44 23 93

F: Ledere heltid G: Medarb. heltidH: Ledere deltid I: Medarb. Deltid

Snitt A B C-D E F-I J K L
Salten Brann har et godt omdømme 
lokalt 5,1 5,6 5,1 5 5,3 5 5,4 4,7 5,1

Salten Brann har et godt omdømme 
regionalt og nasjonalt 5 5,5 4,6 5 5,1 5 5,3 4,5 4,9

Innbyggerne i Salten regionen 
kjenner til Salten Brann 4,9 5,1 4,8 5 5 4,9 5 4,2 5,1

Salten Brann håndterer hendelser 
profesjonelt og er til å stole på 5,1 5,3 4,9 4,8 5 5 6 4,7 5,1

Salten Brann framstilles på en god 
måte i media 5 5,2 4,6 5,3 5,1 4,8 5,2 4,7 4,9

Salten Brann er vennlig og yter god 
service 5,1 5,4 5,1 5,3 5,2 5,1 5 4,7 5,2

Salten Brann er en beredskapsaktør 
som blir lyttet til 5,1 5,4 4,9 5,3 5,3 5,1 5,5 4,6 5,1

Antall respondenter 691 26 18 5 8 175 5 18 436
A: Administrasjon i kommunene, representant skap og styre B: Nødetater, beredskaps-ansvarlige, NFK C. Forsvaret  D: Avinor, Bodø Havn, Iris og HMTS 
F: Ledere heltid G: Medarb. heltidH: Ledere deltid I: Medarb. Deltid
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Område: Kompetanse

Total A Representantskap Økonomisjef Ordfører Rådmann Styremedlem F G H I

Ledelsen i Salten Brann tar 
ansvar for utvikling av 
beredskap og 
samfunnssikkerhet regionalt

5,2 5,3 0,0 5,5 5,3 4,8 4,2 4,0 4,8 4,5

I Salten Brann legger ledelsen 
til rette for at medarbeiderne 
skal gjøre en god jobb

5,1 5,5 0,0 5,0 5,5 4,3 3,9 3,6 4,8 4,4

Hendelser i ansvarsområdet til 
Salten Brann ledes og styres 
profesjonelt

5,1 5,2 0,0 5,5 5,3 4,7 4,1 3,9 5,0 4,6

Ledelsen legger til rette for 
evaluering og læring av 
hendelser for å kvalitetssikre 
rutiner og prosedyrer

4,6 5,3 0,0 5,0 5,5 3,3 3,6 2,9 4,6 4,4

Salten Brann samarbeider 
godt med kommunene 
vedrørende byggforvaltning 
av stasjonene

4,5 4,5 0 4 4,67 4,5 3,17 3,71 3,17 3,62

Ledere i Salten Brann har 
kompetanse til å samarbeide 
med kommunenes 
byggforvaltning

4,81 5,17 0 5 4,5 4,5 4 3,79 3,92 4,12

Medarbeiderne i Salten Brann 
har kompetanse til å ta vare 
på beredskapsmateriellet

5 5,25 0 5 4,5 4,83 4,21 4,5 5,05 4,74

Selskapet har gode 
vedlikeholdsrutiner som 
medarbeiderne kjenner til

4,85 5,6 0 4 4,5 4,4 3,64 3,76 4,4 4,16

Lederne tilrettelegger for at 
det settes av tilstrekkelig med 
tid for å ta vare på materiellet

4,6 5 0 5 4 4,4 4 3,49 4,35 3,88

Totalt 4,75 5,1 0 4,6 4,43 4,53 3,8 3,85 4,18 4,1
Svarende 26 11 3 2 4 6 15 43 23 86

F G H I
Salten Brann annonserer og 
tiltrekker seg dyktige 
medarbeidere

4,62 4,28 4,63 4,47

Salten Brann gjennomfører 
gode ansettelsesprosser med 
høy grad av kvalitet

4,21 4,13 4,47 4,45

Salten Brann gjennomfører 
systematisk 
kompetanseutvikling for alle 
medarbeidere

3,4 2,56 4,43 4,12

Selskapet har tett dialog med 
sine medarbeidere ved 
sykefravær og legger til rette 
for restarbeidsevne

4,47 4,03 4,09 3,79

Selskapet følger opp formelle 
prosesser ved langtidsfravær 
på en samvittighetsfull måte

4,4 3,85 4 3,78

Selskapet avvikler uønskede 
ansettelsesforhold ved bruk 
av verdige og gode formelle 
prosedyrer

3,57 2,64 4,38 3,96

Totalt 4,11 3,58 4,34 4,1
Svarende 15 43 23 89

Total A Kommune: Økonomisjef Ordfører Rådmann Styremedlem Total B Kommune/fylke: Nødetater: Total C-D Andre: Forsvaret: Total E DSB: FMNO: F G H I
Alle medarbeidere har 
nødvendig brannfaglig 
formalkompetanse

4,23 4,4 0 0 5 3,6 4 5 3,33 4,67 4,5 5 3 3 0 3,93 3,76 4,26 4,05

Alle stasjoner i Salten Brann 
må ha den samme 
kompetansen

3,7 3,78 0 4 4 3,33 3,55 4 3,17 3 2 5 2,83 3 2,5 3,07 3,34 4,48 4,17

Stasjoner i Salten Brann har 
differensiert kompetanse 
basert på vurdering av lokal 
risiko av hendelser

4,8 4,89 0 4 5,33 4,67 4,5 4,75 4,25 4,67 5 4 5 4 5,5 4,07 4,29 4,42 4,4

Utrykningsledere i Salten 
Brann har tilstrekkelig 
kompetanse

4,63 5 0 5 5 4 4,86 5 4,8 5 5 5 5,5 5 6 3,5 3,91 4,1 4,45

Utrykningspersonell i Salten 
Brann har kompetanse til å 
håndtere større 
naturkatastrofer

4,07 5 0 4 4,67 3,17 4 4,67 3,5 4,33 4,5 4 5,25 5,33 5 2,92 3,07 3,59 4,02

Totalt 4,28 4,61 0 4,25 4,8 3,75 4,18 4,68 3,81 4,33 4,2 4,6 4,32 4,07 4,75 3,5 3,68 4,17 4,22
Svarende 26 11 3 2 4 6 18 8 10 5 3 2 7 5 2 15 43 23 89
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Område: Tjenesteleveranse

Total  A Kommune: Økonomisjef Ordfører Rådmann Styremedlem Total B Kommune/fylke: Nødetater: Total E DSB: FMNO: F G H I

Salten Brann håndterer hendelser på en 
tilferdsstillende og proefsjonell måte 5,09 5,27 0 5,5 5 4,67 4,73 4,67 4,78 5,75 5,5 6 4,33 4,44 5,13 4,91

Salten Brann samarbeider aktiv  med andre 
nødetater på skadestedet 5,23 5,27 0 5 5 5,33 5,23 5,5 5,11 5,5 5,5 5,5 4,62 4,9 5,26 5,21

Salten Brann kooridnerer aktivt mot 112 og 
113-nødsentralene (politi og AMK) 5,27 5,27 0 5 5 5,5 5,08 4,67 5,2 6 6 6 4,38 4,86 5,18 5,18

Salten Brann kommer stort sett først til en 
hendelse 4,5 4,71 0 4 4,5 4,4 4,27 4,75 4 4,5 4 5 4,08 3,77 4,58 4,28

Totalt 5,02 5,13 0 4,88 4,88 4,97 4,83 4,9 4,77 5,44 5,25 5,63 4,35 4,49 5,04 4,9
Svarende 26 11 3 2 4 6 18 8 10 7 5 2 15 43 23 85

Total A Kommune: Økonomisjef Ordfører Rådmann Styremedlem Total E DSB: FMNO: F G H I
Salten Brann leverer forebyggende 
tjenester av høy kvalitet 4,75 5,11 0 5 4,67 4,17 5,67 5,5 6 4,42 4,37 5,12 4,69

Forebyggende tjeneste i Salten Brann er 
tilgjengelig for sine offentlige og private 
aktører

5 5,22 0 5 4,67 4,83 5,33 5 5,5 4,5 4,48 4,93 4,77

Salten Brann bruker informasjon aktivt for å 
forebygge hendelser 4,48 4,8 0 5 4,33 3,83 5 5 5 3,5 4,06 4,75 4,55

Salten Brann forebygger hendelser 
gjennom god kontakt og dialog med sine 
omgivelser

4,33 4,7 0 4,5 4,33 3,67 4,67 5 4,5 3,79 4,09 4,6 4,55

Salten Brann er til stede på relevante 
arrangementer for å drive 
informasjonsarbeid

4,47 5 0 4,5 4,5 3,83 4,5 4,5 0 3,79 4 4,42 4,45

Totalt 4,61 4,97 0 4,8 4,5 4,07 5,03 5 5,25 4 4,2 4,76 4,6
Svarende 26 11 3 2 4 6 7 5 2 15 43 23 85

Feiertjenesten varsler feiing i god tid og 
kommer som avtalt 5,04 5,18 6 5 4,25 5,17 6 0 6 4,92 4,98 4,91 4,68

Feiertjenesten varsler ved hjelp av sms, e-
post, sosiale media og andre digitale 
verktøy

3,56 3,38 0 5 3,5 3,6 1 0 1 2,6 2,73 2,94 3,34

Det er enkelt å få endret avtale om feiing 4,86 4,71 0 0 5 5 0 0 0 5,27 5,31 4,62 4,81

Salten Brann uitfører feiing på en 
profesjonell måte 5,13 5,09 6 5,5 4,5 5,33 5,5 5 6 5,38 5,26 5,27 5,17

Feiertjenesten gir gode brannforebyggende 
råd ved hjemmebesøk 5,11 5,33 6 5 4 5 5,5 5 6 5,07 5,25 5,19 4,85

Totalt 4,74 4,74 6 5,13 4,25 4,82 4,5 5 4,75 4,65 4,71 4,59 4,57
Svarende 26 11 3 2 4 6 7 5 2 15 43 23 85

Total A Kommune: Økonomisjef Ordfører Rådmann Styremedlem Total B Kommune/fylke: Nødetater: Total E DSB: FMNO: F G H I J M
Salten Brann leverer 110 nødmeldetjeneste 
med høy grad av fagkyndighet til din 
kommune

5,11 5,25 0 5 4,67 5,17 4,6 4,67 4,57 5,5 5,33 6 3,93 4,29 5,05 4,93 4,8 4,67

110-nødmeldetjenesten samvirker godt 
med nødmeldetjenesten til helse (113) og 
politi (112)

5,11 5 0 5 5 5,33 4,92 5 4,89 5,5 5,33 6 4,42 4,74 5,1 4,97 5 3,92

Salten Brann holder kommunene orientert 
om hendelser gjennom periodiske rapporter 4,33 5,5 0 3 4,33 3,5 3 3 0 5 5 0 3,22 3,82 4,86 4,79 0 3,15

Salten Brann gjennomfører systematiske 
hendelsesanalyser for brannregion 
Nordland

4,27 5 0 0 5 3,4 4 3 5 5 5 0 3,5 3,31 4,78 4,79 0 2,71

Salten Brann og 110 nødmeldetjenesten 
formidler læring til beredskap og 
forebyggende

4,62 5,2 0 5 5 4 4,38 3,75 5 5,33 5,5 5 2,91 2,65 4,6 4,51 4,5 3,11

Totalt 4,69 5,19 0 4,5 4,8 4,28 4,18 3,88 4,87 5,27 5,23 5,67 3,6 3,76 4,88 4,8 4,77 3,51
Svarende 26 11 3 2 4 6 18 8 10 7 5 2 15 43 23 85 5 15
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Område: Digitale tjenester

Total A Kommune: Økonomisjef Ordfører Rådmann Styremedlem Total B Kommune/fylke: Nødetater: Total C -D Andre: Forsvaret: Total E DSB: FMNO: F G H I J Total K Akademiker Brannsjef L

Salten Brann IKS har mange følgere på facebook 3,57 3,33 0 0 0 3,75 5 5 5 4 4 0 5 5 0 4,54 3,96 4,33 4,16 4,33 3,75 0 3,75 4,15

Salten Brann har relevant og oppdatert 
informasjon facebook 3,73 4 0 0 4 3,4 4,25 4,5 4 4,5 5 4 5 5 0 3,71 3,78 4,64 4,14 5 3,2 4 3 4,37

Selskapet legger ut informasjon om hendelser på 
facebook 3,36 3,25 0 0 4 3,33 4,25 4,5 4 4 0 4 5 5 0 3,43 3,11 3,7 3,61 5 3 0 3 3,79

Salten Brann IKS har mange følgere på Twitter 3,33 0 0 0 0 3,33 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3,75 3,77 2,67 4,44 0 3,67 0 3,67 3,46

Salten Brann har relevant og oppdatert 
informasjon Twitter 2,67 0 0 0 0 2,67 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3,38 3,9 3 4,33 0 3,5 0 3,5 3,73

Selskapet legger ut informasjon om hendelser på 
Twitter 3,75 0 0 0 0 3,75 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3,75 4,26 2,67 4,3 0 3,6 0 3,6 3,85

Totalt 3,4 3,53 0 0 4 3,37 4,5 4,67 4,33 4,17 4,5 4 5 5 0 3,76 3,8 3,5 4,17 4,78 3,45 4 3,42 3,89
Svarende 26 11 3 2 4 6 18 8 10 5 3 2 7 5 2 15 43 23 85 5 18 2 16 410

Salten Brann IKS har egen hjemmeside på 
internett 5,53 5,71 0 6 5,33 5,33 5,75 5,63 6 5,75 5,67 6 5,5 5,33 6 4,29 4,65 5,26 5,17 5 4,64 4,5 4,67 4,99

Salten Brann har relevant og oppdatert 
informasjon hjemmesiden 4,14 5,33 0 0 4,5 2,83 4,3 4,29 4,33 5 5 5 5 5 5 2,21 2,66 4,23 4,33 5 3,5 3,5 3,5 4,32

Jeg finner det jeg har behov for på hjemmesiden 4 4,83 0 0 5 2,83 4,3 4,29 4,33 5 5 5 5,33 5 6 2,71 2,93 4,23 4,31 4 3,25 2,5 3,5 4,31

Hjemmesiden inneholder ulike digitale skjema for 
tjenester som publikum kan benytte 4,3 5,5 0 0 5 3,2 3,4 4 2,5 5 5 0 5 5 0 3,38 3,32 4,38 4,82 0 3,25 0 3,25 4,33

Det er enkelt å finne fram (navigere) på 
hjemmesiden 4,13 4,67 0 0 4,67 3,33 4,11 4,33 3,67 4,33 5 3 5,33 5 6 3,29 3,49 4,18 4,47 4 3,57 3 3,8 4,41

Hjemmesiden har hensiktsmessig struktur og 
layout 4 4,67 0 0 4,67 3 4,13 4,4 3,67 4,5 5 3 4,67 5 4 2,86 3,24 4,16 4,38 5 3,71 3,5 3,8 4,3

Totalt 4,35 5,12 0 6 4,86 3,42 4,33 4,49 4,08 4,93 5,11 4,4 5,14 5,06 5,4 3,12 3,38 4,41 4,58 4,6 3,65 3,4 3,75 4,44
Svarende 26 11 3 2 4 6 18 8 10 5 3 2 7 5 2 15 43 23 85 5 17 2 15 395
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Område: Arbeidsmiljø

F G H I
Salten Brann har et godt organisert HMS 
system 2,47 2,36 3,95 3,91

HMS systemet er lett å finne på 
selskapets intranett 2,38 1,91 3,82 3,87

Jeg vet hvor jeg skal levere 
avviksmeldinger i HMS systemet 3,69 2,08 3,72 3,4

Det gjennomføres vernerunder i 
selskapet iht plan 4,07 3,53 4,33 3,67

Selskapet tar HMS seriøst og setter det 
foran alle andre hensyn 3,64 2,97 4,21 4,14

Selskapet har integrert HMS systemet inn 
i alle treningsmomenter og øvelser 3,29 2,66 3,89 4,19

Totalt 3,26 2,59 3,99 3,86
Svarende 15 43 23 84

Jeg setter klare grenser 4,73 4,4 4,87 4,74
Jeg fokuserer på de oppgavene i jobben 
jeg liker 4,07 4,21 4,45 4,44

Jeg gjør det jeg er best til hver dag på 
jobben 4,13 4,24 4,68 4,45

Jeg klarer å observere meg selv utenfra 4,54 4,42 4,5 4,35

Jeg er på vakt mot mine selvpålagte 
begrensninger 4,36 4,51 4,76 4,53

Jeg klarer å snu mine negative 
innstillinger 4,27 4,71 4,77 4,83

Totalt 4,35 4,42 4,67 4,56
Svarende 15 43 23 84

Jeg vet hva som forventes av meg på 
jobben 4,4 4,81 5,17 4,9

Jeg har nylig fått anerkjennelse for godt 
utført arbeid 4 3,4 3,9 3,96

Mine meninger blir lyttet til 4,2 3,74 4,73 4,54
Jeg får alltid hjelp og støtte av de rundt 
meg på jobb 4 4,67 4,74 5,04

Jeg lærer og utvikler meg hver dag på 
jobb 4,2 4,07 4,65 4,64

Min nærmeste leder går foran som et 
godt eksempel 3,93 4,02 4,5 4,68

Totalt 4,12 4,12 4,62 4,63
Svarende 15 43 23 83

Jeg snakker til andre – ikke om andre 4,67 4,56 4,96 4,94

Jeg fram snakker kollegaer og 
samarbeidspartnere 4,8 4,77 4,95 4,95

Jeg søker nye løsninger 5,07 4,65 4,82 4,93
Jeg skaper resultater i samspill med 
kollegaer i andre avdelinger 4,67 4,07 4,38 4,6

Jeg bidrar positivt til klima i min egen 
arbeidsgruppe 4,73 5 5,09 4,94

Jeg tar selv ansvar og skylder ikke på 
andre 5,07 5,12 5,26 5,07

Totalt 4,83 4,69 4,91 4,9
Svarende 15 43 23 82

Salten Brann leverer som avtalt 4,54 4,41 4,96 4,83
Publikum opplever at Salten Brann også 
gjør det lille ekstra 4,77 4,56 5,05 4,83

Alt i alt er publikum/kunder fornøyd med 
vår service 4,86 4,82 5 5,03

Vi tilrettelegger for samspill mellom 
publikum/kunder 4,46 4,11 4,84 4,67

Publikum/kunder snakker varmt om 
Salten Brann til andre 4,83 4,44 4,84 4,82

Salten Brann er med på å skape en 
attraktiv byregion for innbyggerne 4,45 4,42 5,05 4,75

Totalt 4,65 4,46 4,96 4,82
Svarende 15 43 23 82

Jeg kjenner til og forstår planene i Salten 
Brann 4,14 3,27 3,76 3,34

Jeg er entusiastisk over målene og 
ambisjonene til Salten Brann 4,43 3,95 4,26 4,22

Jeg bidrar daglig til å realisere planene til 
selskapet 4,46 3,82 4,24 3,62

Jeg har det jeg trenger for å gjøre en god 
jobb 4,13 3,86 3,91 4,04

Jeg er stolt over å fortelle at jeg jobber i 
Salten Brann 5,13 5,07 5,17 5,34

Jeg forsøker stadig ut bedre måter å 
gjøre jobben min på 5,2 4,84 4,91 4,91

Totalt 4,58 4,13 4,38 4,25
Svarende 15 43 23 82
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Ekstrakt survey Salten Brann oktober 2016 Side 1 
 

Ekstrakt survey Salten Brann IKS 4.- 27. oktober 2016 
 
1. Økonomi 
 
1.1 Kostnadsutvikling 

• Ordfører, rådmann samt administrativ ledelse scorer gjennomgående lavere rundt spørsmål om 
kostnadsøkning/-nivå og andel felleskostnader 

 
1.2 Investering 

• Ingen sterke/tydelige tilbakemeldinger om investeringsnivå og – behov 
 

1.3 Finansiering 
• Ingen sterke/tydelige tilbakemeldinger om avsetning til fond   
• Rådmenn mener at eierkommunene har bedre finansieringsavtaler enn Salten Brann, men styret og 

representantskapet er uenig i dette 
 
1.4 Effektivitet 

• Tydelig og omforent enighet fra alle om at kostnadsnivået ville været høyere dersom denne var 
organisert i de enkelte kommuner 

• Gjennomgående stor enighet om at Salten Brann driver effektivt og med god ressursutnyttelse 
 
 

2. Eierstyring 
 
2.1 Vedtekter 

• Styret scorer lavt på at Salten Brann har tydelige visjoner, mål og strategier å styre etter, mens 
representantskapet scorer høyt på samme spørsmål. 

• For øvrig er det gjennomgående stor enighet og høy score på de øvrige tema under vedtekter. 
 
2.2 Representantskapets rolle 

• Gjennomgående lav score på at representantskapet driver aktiv eierstyring 
• For øvrig gjennomgående høy score 

 
2.3 Styrets rolle 

• Høy score på at styret utøver en aktiv og målrettet styring og kontroll av selskapets ledelse 
• Også gjennomgående høy score på de øvrige tema, med høyest fra representantskapet og lavest fra 

rådmenn 
 
2.4 Selskapets ledelse 

• Høy score på at Salten Brann ledes og styres på en tilfredsstillende måte 
• Også gjennomgående høy score på de øvrige tema, med høyest fra representantskapet og lavest fra 

rådmenn 
 
  



   

Ekstrakt survey Salten Brann oktober 2016 Side 2 
 

3. Samarbeid 
 
3.1 Samvirke med kommuner 

• Relativt lavt score gjennomgående på systematiske samarbeidsmøter med rådmenn og 
kommunestyrene 

• Dette gjelder også informasjonsutveksling 
 

3.2 Samvirke med nødetater 
• Gjennomgående høy score på samvirke med nødetater 
• Noe lavere score/snitt på koordinering av øvelsesplaner og systematiske forventningsavklaringer 

 
3.3 Planverk 

• Gjennomgående lav score på at eierkommunene og Salten Brann her et felles planverk som er godt 
koordinert og oppdatert 

• Lavest score fra rådmenn og administrativ ledelse 
• Også relativt lav score på tema rundt oppdaterte og kommuniserte ROS-analyser, beredskapsplaner og 

øvingsplaner 
 
3.4 Interaksjon med kommuner 

• Relativt lav score på at Salten Brann kjenner til kommunens beredskapsplaner og trener regelmessig 
på dette 

• Lavest score fra rådmenn og administrativ ledelse 
 

3.5 Koordinering av øvelser 
• Totalt lav score på de enkelte utsagn/tema 
• Gjelder spesielt på koordinering og gjennomføring av felles øvelser mellom eierkommunene og Salten 

Brann 
 
 

4. Struktur 
 
4.1 Administrativ organisering 

• Lav score på at omgivelsene kjenner til selskapets organisering 
• Lav score på selskapet burde ha en egen økonomisjef, og at selskapet burde ha en egen ressurs i stab 

til brannsjefen som jobber med overordnet ROS koordinering 
 
4.2 Stasjonsstruktur 

• Gjennomgående høy score på utsagn om stasjonsstruktur 
• Relativt lav score på at omgivelsene kjenner til Salten Branns stasjonsstruktur 

 
4.3 Policy og retningslinjer 

• Gjennomgående lav score på alle utsagn 
• Lavest score på at Salten Brann har tydelige personal retningslinjer, at Salten Brann har en 

velfungerende arbeidsgiver- og lønnspolitikk samt at Salten Brann har generelt enkle og godt 
dokumenterte retningslinjer 

• Gjennomgående lavere score på heltids ledere og ansatte vs. deltids personell 
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5. Omdømme 
 
5.1 Internt 

• Gjennomgående høy score på alle utsagn 
• Ingen større forskjeller mellom heltids personell vs. deltids personell 

 
5.2 Eksternt 

• Gjennomgående høy score på alle utsagn 
• Kun små nyanser mellom ulike respondenter 
• Godt samsvar mellom publikum (nettundersøkelse) og øvrige respondentgrupper 

 
 

6. Kompetanse 
 
6.1 Ledelse og styring 

• Gjennomgående høy score på alle utsagn 
• Noe lavere score fra heltids personell på at i Salten Brann legger ledelsen til rette for at 

medarbeiderne skal gjøre en god jobb 
• Lav score fra heltids ansatte på at ledelsen legger til rette for evaluering og læring av hendelser for å 

kvalitetssikre rutiner og prosedyrer 
 
6.2 Bygg- og materialforvaltning 

• Gjennomgående høy score på alle utsagn 
• Noe lavere score fra heltids og deltids personell på at Salten Brann samarbeider godt med 

kommunene vedr. byggforvaltning 
 
6.3 Personalforvaltning 

• Gjennomgående middels høy score på utsagn 
• Relativt lav score på at Salten Brann gjennomfører systematisk kompetanseutvikling og at Salten Brann 

avvikler uønskede ansettelsesforhold ved bruk av verdige og gode formelle prosedyrer.  
• Her scorer heltids personell lavere enn deltids personell, og med heltidsansatte vesentlig lavere enn 

heltids ledere 
 
6.4 Brannfaglige ferdigheter 

• Gjennomgående middels høy score på utsagn 
• Relativt stor enighet i at ikke alle stasjoner i Salten Brann må ha samme kompetanse, men hvor deltids 

personell har et sterkere ønske om dette enn heltids personell 
• Heltids personell scorer lavere enn deltids personell på at alle medarbeidere har nødvendig 

brannfaglig formalkompetanse, og det samme gjelder vedr. at utrykningsledere har tilstrekkelig 
kompetanse 
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7. Tjenesteleveranse 
 
7.1 Hendelseshåndtering 

• Gjennomgående høy score på alle utsagn 
• Litt lavere score på at Salten Brann stort sett kommer først til en hendelse 

 
7.2 Forebygging 

• Gjennomgående relativt høy score på alle utsagn 
• Noe lavere score fra styremedlemmer og heltids ledere på utsagn om informasjonsarbeid, kontakt og 

dialog 
 
7.3 Feiing 

• Gjennomgående relativt høy score på alle utsagn 
• Lav score på bruk av digitale medier for varsling 

 
7.4 110 nødmeldingssentralen 

• Gjennomgående høy score på alle utsagn 
• Relativt lav score fra heltids ledere og ansatte på forhold vedr. rapportering til kommuner, 

systematiske hendelsesanalyser samt formidling av læring til beredskap og forebygging 
 
 

8. Digitale tjenester 
 
8.1 Sosiale medier 

• Gjennomgående lav score på alle utsagn 
 
8.2 Hjemmeside 

• Middels høy score på alle utsagn (høy score på at Salten Brann har egen hjemmeside) 
• Mest kritisk til hjemmesidene er styremedlemmer og heltids personell 

 
 

9. Arbeidsmiljø 
 
9.1 HMS systemer 

• Relativt lav score på alle utsagn, lavest på utsagn om at Salten Brann har et godt organisert HMS 
system samt at HMS systemet er lett å finne på selskapets intranett 

• Gjennomgående lavere score fra heltids personell vs. deltids personell 
 
9.2 Selvledelse 

• Middels høy score på alle utsagn 
• Ingen større forskjeller mellom heltids personell vs. deltids personell 

 
9.3 Relasjoner 

• Middels høy score på alle utsagn 
• Relativt lav score fra heltids personell på anerkjennelse for godt utført arbeid og at meninger blir lyttet 

til 
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9.4 Verdi og kultur 

• Relativt høy score på alle utsagn 
• Ingen større forskjeller mellom heltids personell vs. deltids personell 
 

9.5 Publikum/kunder 
• Relativt høy score på alle utsagn 
• Ingen større forskjeller mellom heltids personell vs. deltids personell 

 
9.6 Strategi og plan 

• Middels høy score på de fleste utsagn, men høyere score på at man er stolt over å fortelle at man 
jobber i Salten Brann samt at man stadig forsøker bedre måter å gjøre jobben på 

• Gjennomgående lavere score fra heltids og deltids ansatte vs. heltids og deltids ledere 
 
 
 



  
  
   

   

SALTEN BRANN – SURVEY – KOMMENTARER FRITEKST  
 
Økonomi 
 
Hvilket forslag til justering mener du det er relevant å peke på? (maks 300 tegn)  
Kommune  
• Bør baserer på faktiske kostnader i den enkelte kommune  
• Det er en grei fordeling slik det er nå. Det betyr at Bodø om største kommune "sponser" de 

minste kommunene.  
• Ønsker en evaluering av fordelingen av kostnadene på de enkelte kommunene. Det synes som at 

Bodø betaler en uforholdsmessig stor andel av kostnadene.  

  
Økonomisjef  
• Teknisk enhet har sikkert et forhold til prisnivå, jeg vet ikke.  

  
Rådmann  
• IKS'et bør forholde seg til eiernes økonomiske situasjon, og styre etter tildelt ramme.  
• Andelen felleskostnader bør være etter innbyggertall ETTER at det er lagt en likelydenede sum på 

bordet som dekker basisutgifter som vil være like for alle kommuner uansett.  
• Vi må se på kostnadsfordelingen mellom kommunene. En fordeling kun basert på "pr innbygger" 

er ikke lengre fornuftig. Det samsvarer ikke med den kompensasjonen hver kommune får fra 
staten for å dekke også brann. Bodø kommune tar dette opp.  

  
Sett fra din side - hvilke ressurser burde selskapet investere mer i? (maks 300 tegn)  
Kommune  
• Opplæring, øvelser, tankbiler  

  
Rådmann  
• Fokuser på primæroppgavene  

  
Styremedlem  
• Utdanning og opplæring av egne mannskaper.  
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Eierstyring 
 
Hva skulle du ønske at RS gjorde mer av? (maks 300 tegn) 
Kommune: 
• Mer aktiv eierstyring gjennom gode temamøter 

 
Hva skulle du ønske at styret gjorde mer av? (maks 300 tegn) 
Styremedlem 
• Sett sjøl i styret og føler at vi som annsatterepresentant ikke blir hørt eller tatt på alvor. 

 
Hva skulle du ønske at selskapets ledelse gjorde mer av? (maks 300 tegn) 
Styremedlem 
• Få opp kompetanse på egen stasjon og ute i distriktene, alt fokus ligger på utvikling, ikke en dritt 

på daglig drift og oppfølging av mannskaper. ELENDIG!!! 
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Samarbeid 
 

Hvilke forbedringspunkter ser du ift Salten Branns samvirke med eierkommunene? (maks 
300 tegn) 
Styremedlem 
• Tettere kontakt med kommunene. 

 
Er det andre områder ift planverk som ikke allerede er belyst? (maks 300 tegn) 
Kommune: 
• Det er vanskelig å uttale seg om eierkommunene, for eget vedkommende vil svarene vet ikke 

ligge på 5 

 
Hvilke forbedringspunkter ser du ift Salten Branns øvelseshåndtering sammen med 
eierkommunene?  
Styremedlem 
• Må få på plass leder beredskap som kan ta tak i dette med øvelser, dær er vi dårliger i dag enn for 

noen år siden. 

 
Hvilke forbedringspunkter ser du ift Salten Branns samvirke med eierkommunene? (maks 
300 tegn) 
Kommune/fylke: 
• Mer regelmessige møter med eierkommunene. En gang per år blir for skjelden 
• Salten Brann IKS bør få et tettere samarbeidsansvar opp mot sine eiere, herunder forebyggende 

arbeid og opplæring av personell i kommunal regi. Herunder nevnes for eksempel 
brannvernlederopplæring eller andre opplæringsbehov. 

• Samarbeidet med kommunene hva gjelder kommunal ROS og sivil beredskap må systematiseres. 
Brannmannskapene vil mange steder være første innsatsstyrke ved store hendelser som flom, 
ras, forurensing m.v. Organisering har skapt stor avstand mellom IKSét og 
kommuneadministrasjon med overordnet ansvar for sivil beredskap. 

 
Hva skulle du ønske at Salten Brann gjorde mer av? (maks 300 tegn) 
Kommune/fylke: 
• Har ikke grunnlag for å kjenne til dette. 
• Mer informasjon ut til kommunenes befolkning om Salten Branns virkeområde, kapasiteter og 

hva de står for 

 
Nødetater: 
• Hva skulle du ønske at Salten Brann gjorde mer av? (maks 300 tegn) 
• Bruke trippelvarsling med innringer i hendelser der det kan komme innringer til gode at helse 

veileder og gir råd. 
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• Flere samarbeidsøvelser - gjerne Table top.... 
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Struktur 
 
Hvilke fordeler og ulemper ser du ift dagens stasjonsstruktur? (maks 300 tegn) 
Andre: 
• Salten Brann er de som har kompetanse, og jeg tror kommunene vil lytte mer etter hva Salten 

Brann sine råd i dag. 

 
Hvilke fordeler og ulemper ser du ift dagens stasjonsstruktur? (maks 300 tegn) 
F 
• enkelte stasjoner kunne med fordel slås sammen for å få et mere slagkraftig resurs 
• Fordeler: Tilstedeværelse i alle kommuner, opplevd lokal trygghet hos innbyggerne, lokal 

forankring av Salten Brann. 
• Ulemper: Uforutsigbar operativ kapasitet på stasjoner uten vaktfunksjoner, utfordrende å tilføre 

og vedlikeholde tilstrekkelig kompetanse og øvelse innenfor stillingsstørrelse, deltidsansatte har 
utfordringer i forhold til hovedstilling knyttet til uttrykninger i arbeidstiden. 

• lavere antall brannfolk, mere profersjonelle brannfolk på vakt, fremskutte enheter med tankbil 
støtte, personell som kan utdannes og trenes likt og rulere på alle stasjoner for økt fleksibilitet. 

• Ulemper: Enkelte plasser kan det være mer hensiktsmessig med færre stasjoner og heller gå over 
til heltidsstasjoner. 

 
G 
• Endringer i stasjonsstruktur bør ikke skje uten at en ny ROS er utarbeidet. Utrykninstid er 

avgjørende 
• Fordeler, større slagkraft, omdisponering av ressurser. 
• Ulemper mindre fokus på hovedstasjon pga kompetanseheving og utstyrsavvik i distrikt 
• Fordeler: Høy beredskap og kort innsatstid. Ulemper: Uforholdsmessig store 

kostnader/ressursbruk som følge av mangel på godt samarbeid/samhandling på tvers av 
brannvesen i ytterområder med dertil stasjonsstruktur som ikke er tilpasset geografiske forhold 
og en helhetlig ROS, men kun den enkelte kommunes/brannvesens ROS. 

• Nygårdsjøen fungerer ikke. 
• Slå sammen Fauske og Sørfold. Det trengs profesjonell ledelse av utestasjonene. Ledelse n som 

har ansvar i dag er ikke skikket til jobben 
• Strukturen er pr. i dag er rimelig dårlig, utfra det som er gjort anser jeg som bra men d er alt for 

mye som ikke får prioritet eller blir tatt tak i. for ås som må jobbe der mye er halvgjort blir d mye 
frustrasjon. eventuelle endringer: Ta dette opp med de ansatte og søke kompetanse å deligere 
dette videre. 

 
H 
• Det er viktig med lokalkunnskaper, nærhet til hendelser og kort responstid. 
• Det må ikke bli lengre mellom stasjonene . det må ikke gå utover responstid. det må tildeles 

utstyr etter endring og mannskaper må oppgraderes 
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• Det ville vært en fordel om Salten Brann hadde ansvar for stasjoner og bygninger. Som vi 
opplever det i utkantstrøk så holder Salten Brann et tipp topp utstyr for oss mannskaper. Så er 
det slik at de tar/har ikke ansvar for stasjonsbyggningen som kan være små/trang og falleferdig. 
Det virker som at kommunene ikke er sitt ansvar bevist ang dette med gode forhold på 
stasjonene. Og Salten Brann burde vise dette ovenfor eiere (kommunene) 

• Fare for at Salten brann blir "topptung" 
• Fordel at vi har lik utdanning og mål for kompetanseheving. Kan samhandle på tvers av stasjoner.  
• Satsing på utstyr er også meget bra! 
• mangle gamle stasjoner og for små enheter på mange plasser,stasjoner som ikke er etter dagens 

krav til størrelse og HMS 
• Ser ut til å fungere bra som det gjør 
• Som forvalter av brannordningen i regionen må en være tydelig på hva som må/kan forbedres. 

Nærhetsprinsippet er en av bærebjelkene i beredskapsarbeidet for brann. Fordel, dette er den 
eneste beredskaps resursen som kan aktiveres kjapt(verktøy for kommunen), samfunnet føler 
trygghet , ulempe/utfordring, SB trenger bedre styringsverktøy for å ivareta mangfoldet i 
brannordningene 

• StasjonsStukturen er pr idag arv fra tidligere kommunalt brannvesen, burde kanskje vært vurdert 
i de områder der tettsteder utvides, Flere små enheter som det finnes i andre byer 

• Eks, det er langt fra bodø til tverrlandet 
• Vedlikehold bør bli bedre 

 
I 
• Det er store områder som beredskapen skal dekke og ved for få (og større) stasjoner vil 

beredskapen kunne bli dårligere! 
• Enkelte mindre tettsteder er det ikke beredskap, tar litt lengre tid å komme frem til disse. Kanskje 

lokal lagring av "førsteinnsatsutstyr" kan hjelpe. 
• flere øvelser der kommunene går sammen på en felles øvelse. 
• For lite folk dårlig vaktordning .kun en mann som har vakt i beiarn.burde ha vært flere vet ikke 

om brannbil kommer ut . 
• Fordeler: publikum kjenner den godt. Mulig OK i forhold til hensiktsmessig plassering. 
• Ulemper: gamle, dårlige, slitte bygg som er uegnet og ikke støtter opp om profesjonalisering av 

tjenesten. 
• Fordeler; relativt kort avstand mellom stasjonene, kort tid for å få fram utstyr til en hendelse 
• Ulemper; små stasjoner med få hendelser får for lite reelle hendelser å "øve" på 
• Lokalkjente mannskaper og kort responstid 
• Nærhet til brukere 
• Slik kommunen er geografisk er det ikke mulig med endret stasjonsstruktur uten at responstiden 

blir radikalt økt. 
• En samordning av staskonsstrukturen der jeg bor og arbeider vil føre til økt responstid på 30 min 

om det legges til Halsa og omvendt. I kommunen er det 100 km fra nord til sør. I tillegg har Meløy 
mange øyer. 

• Tror det kunne vært færre stasjoner med større kompetanse og slagkraft. 
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• Ulempen er de store avstandene, og utfordringer med vær ift tilgjengelighet. Fordelene med et 
interkommunalt samarbeid er at det går an å gjøre kompetanseheving og samarbeid lettere over 
kommunegrensene. 

• Utdanning og utstyrssamarbeidet er en fantastisk oppgradering. Men kanskje bær det tas hensyn 
til at deltidsmannskaper og stasjoner jobber litt annerledes enn kasenerte, og legges opp etter 
dette. 

• Vi er i dag i en situasjon der selskapet har vokst raskt. Det er derfor naturlig at strukturen endres, 
men dette må selvsagt skje gradvis og etter en gjennomtenkt og drøftet plan. Dette er noe vi bør 
ha stort fokus på fremover. 

• Vi har kunn en bil, det er ikke bra. Vi har bra sammarbeid med fauske. 

 
Er det andre tema/områder i selskapet som burde være regulert og forventningsavklart? 
(maks 300 tegn) 
F 
• per i dag er vi ikke et selskap (bare på papir) vi omtaler våre folk som de, dem og dokker og ikke vi 

og oss. 
• Etter selskapet ble opprettet er det mye som er Bodø Brannvesen ennå i ledelse strukturen. 
• Ledelsen i Bodø ser seg selv som en storebror som vet best, og har et oven fra og ned syn på 

distriktet. 
 
G 
• Arbeidsreglement blir ikke fulgt når det gjelder oppgaver og stillingsinstruks. Ofte har  

stillingsinstruks andre oppgaver og ansvarsforhold enn det som står i 
instruksen.Informasjonsflyten er alt for dårlig i selskapet. 

• HMS, kommunikasjon innad mellom avdelinger ogansvarsområder, felles velfungerende verktøy. 
Ikke mange verktøy 

• Kompetansekrav og kompetanseheving hos de ansatte. Forutsigbar personalpolitikk med fokus på 
rekruttering til lederstillinger. Hvilke forventinger har Salten Brann til sine ledere på alle nivå? 

• Lønn er preget av at det over år har vært en utstrakt bruk av tilleggsordninger og 
overtid/ekstravakter på beredskap og 110. Ledelsesnivået trekker ut betydelige ekstra goder 
gjennom pensjonsordning (ved å definere seg inn i 57-årsordningen), deretter tillegg og til dels 
overtid. Beredskap og ledere har i hovedsak 57 års særaldersgrense for pensjon. Samlet medfører 
de reelle lønnsutbetalinger og framforhandlede pensjonsrettigheter at det er uaktuelt å avansere 
eller rekruttere på tvers i organisasjonen fra lang linje (les beredskap) til forebyggende arbeide. 
Samtidig medfører lavt fastlønnsnivå til svak rekrutteringsevne på ingeniør/forebyggende side. 
Kvalifisert forebyggende personell på ingeniør/bachelornivå er vanskelig å rekruttere. Systemet 
føles urimelig, urettferdig og er demotiverende. 

• Retningslinjer for håndtering av personalsaker er inne tydelig kommunisert ut. Konflikter, 
mobbing etc. 

• Salten brann har etiske retningslinjer, men ledelsen følger dem ikke.. Retningslinjene er basert på 
"whats in it for me" Den enkelte tenker på relasjonsbygging for å fremme seg selv, ikke yte maks 
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til samfunnet. Dette er lett å se dersom det blir gjort en grunndig ekstern granskning av 
konsernet. 

• vet ikke 

 
H 
• bedre informasjonsflyt ut til de ansatte. Organiseringen fører til stor avstand fysisk mellom den 

enekelte arbeidstaker og ledelsen og det burde vært lagt til rette for feks intranett med inlogging 
hvor det var tilgang til skjema arbeidsdokumenter, øvelser planer osv. Rapportering inn til 
selskaper må også gjøres mange ganger for hver ansatt fordi det ikke er god nok samordning på 
feks. pårørendelister, telefonnumer epost og ligninde. 

• Et ønske som har vært fremmhevet er personalmapper og hms. systemet med rapporterings 
systemer 

• Hva skal leveres til eiere utover forvaltning av brannordning (øvelser, opplæring osv.) Hva er det 
mulig å levere?(trenger kartlegging). Samarbeid i forebyggende perspektiv er ikke forankret. 

 
I 
• De nye terminalene er for store og for dårlig bayteri kappasitet for åss deltids folk 
• Det burde sees nærmere på lønnsgodtgjørelser for utrykningslederne. Sånn som det er i dag er 

det ikke verdt å ta det utvidede ansvaret dette medfører i forhold til tilegget etter min mening. 
• Det bør vurderes å bedre lønnsvilkårene etter at nye terminaler er tatt i bruk da disse gir en 

vesentlig mere "tungvint" hverdag for deltidsmannskaper som må bære denne hele tiden. 
Kompensasjon står ikke i forhold til ulempe. 

• Det er slik at mange oppfatter at det er for utydelige retningslinjer for hvordan man skal utvikle 
seg videre i jobben. Dette gjelder både hvis man har ønsker om å komme seg oppover i 
strukturen, eller man simpelthen ønsker å utvide kompetansen for å gjøre en best mulig jobb der 
man er. 

• Etter at vi fikk de nye radioene er belastninga blitt mye større for oss som er i fult arbeid i tillegg 
til å være brankonstabel den tar mye mere plass og er i veien eller også lett å gleme hvis man 
bytter kjøretøy flere ganger om dag. Man kan overhode ikke sammenligne den med 
personsøkeren den merket man jo ikke at man hadde på. så jeg mener at den kompensasjonen 
for å bære radioen i forhold til personsøkeren er alt for liten tenker jeg. 

• Ja hva man har krav på av bekledning som deltidsbrannmann 
• må få et HMS system som virker.. som avik, oppløring. 
• Salten brann har: En manglende personal-oppfølging. Et ikke fungerende HMS-system. 
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Omdømme 
 

Har du synspunkter vedrørende omdømmet til selskapet? (INTERNT) 
F 
• Personavhengig, mange flotte folk, lite struktur og målsetting hvem skal vi være og hvilket 

produkt skal leveres 
• Ikke i takt med samfunnet forøvrig, flyter på gammelt godt omdømme om brannvesnets rolle i et 

historisk perspektiv. 
 
G 
• 110 fremstår utad som uorganisert, tverydig og inkonsekvent i mange sammenhenger. 1 spørsmål 

kan gi 3 forskjellige svar. Service og profesjonalitet er personavhengig. 
• Ansatte i Salten Brann skal være gode ambassadører for selskapet, og bidra til et fortsatt godt 

omdømme ved å være serviceinnstilte, profesjonelle og faglig kunnskapsrike samt 
positive/vennlige overfor kunder, innbyggere i Salten og Nordland samt samarbeidspartnere. 

• her synes jeg feierne skulle fått mer heder og ære ettersom det er dem som er vårt største ansikt 
utad, uten at det legges så stor merke til. 

• Mangler profesjonalitet 
• Omdømmet til selskapet er bygd opp over tid, og er bra. For å vedlikeholde og forbedre 

omdømmet, må det kontinuerlig investeres i både ansatte og utstyr, slik at vi kan fremstå som en 
profesjonell aktør. Deltidsansatte er den største personellressursen i selskapet, og i så måte viktig 
å følge opp. 

• Omdømmet til selskapet ute hos publikum kan i stor grad ses i sammenheng med at 
brannvesenet generelt er høyt respektert i samfunnet, mer enn at vi nødvendigvis løser alle 
oppgaver profesjonelt. Vi kan bli enda bedre dersom vi fokuserer mer på kompetanseheving hos 
den enkelte ansatte og investerer i bedre og mer moderne utstyr. 

• ut fra mitt syn så har befolkningen et godt inntrykk av salten brann. vi har absolutt et 
forbedringspotensial der ut, der er enkelt hendelser som med enkle grep som kunne hvert 
unngått.. dette er ting som er styrt fra ledelsen. 

• for å utype d, så går d på svak kunnskap om hva som skjer på beredskapen. også evnen og 
muligheten for å få hevet kompetansen å muligheten for å trene/øvelser. dette er et kostnads 
spørsmål. 

• Utad  har salten brann et svert godt omdømme når det gjelder profesjonalitet og 
gjennomføringsevne.Innad i selskapet er det ikke alltid slik. 

 
H 
• Brann har godt omdømme som beredskapsaktør i samfunnet, nærhet er i så måte en faktor 
• Har vært med på en utvikling i selskapet som har vært utrolig givende 
• Tror det er bra 

 
I 
• Hvis det skal starte en prosess med endringer i strukturen som gir lengre innsatsvei til utkantene, 

så vil omdømme og påliteligheten til Salten brann bli satt på prøve. 
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• Profesjonell arbeidsgiver. 
• Som "ansatt" på en liten stasjon under 1% stilling så har jeg liten kjennskap til Salten Brann. 
• Stor avstand til ledelse er en utfordring.  
• Sjelden at vi som mannskap møter ledelsen. Bør bli bedre. 
• Syns det er for dårlige muligheter for opplæring utenom det vi har lokalt på de få øvelsene vi får 

tildelt. utover det blir opplæring dugnadsbasert. Er for dårlig at det ikke er flere plasser nasjonalt 
på brannskolene slik at vi i distriktene skal være de som ikke får nødvendig utdanning og blir 
stående i kø over lengre tid. Vi har et ønske om å vær best i det vi holder på med, men det stiller 
store krav nasjonalt if.t å tidlig kunne gi oss opplæring slik at vi kommer på nivå. Skal det være et 
fremtidig problem bør det bevilges midler, samt opprettes grupper som kommer rundt på 
stasjonene og øver/veileder oss. Er også viktig at vi har en arbeidsgiver som vi føler støtter oss 
utad hvis hendelser skulle oppstå. 

• Utad er mitt inntrykk at SB har et godt omdømme, noe på grunn av at en redningstjeneste er noe 
de fleste forbinder med noe positivt. 

• Vi har mye å gå på når det gjelder å håndtere hendelser, dette på grunn av en viss stillstand i 
kompetansehevingen i den senere tid. 

• Utover dette er det helt klart at man i det daglige stort sett møter bare positive tilbakemeldinger i 
samfunnet og jeg tror vi høster stor tiltro blant folk generelt. 

 
Har du synspunkter vedrørende omdømmet til selskapet? (EKSTERNT) 
F 
• Personavhengig, mange flotte folk som tar ansvar langt utover hva selskapet står for. 
• Her er det tilfeldig hva som blir levert, alt fra karakter 6 til 1 

 
G 
• Omdømmet uttad oppfattes å være godt, både i forhold til eierkommunene og andre 

regionale/statlige aktører. 
 
H 
• Satsing på utstyr gir godt omdømme 

 
I 
• Enkelte saker kunne vært oppfulgt i media. f.eks brannen i Saltdal 

 
Styremedlem 
• Det hele er et luftslott, vi framstår som så sykt go og proff, men sannheten er at vi er langt under 

pari på basik brannkunnskap og håndtering av utstyr. dette skyldes elendig ledelse av 
beredskapsavdelingen over flere år. 

 
Nødetater: 
• Har blitt mer og mer profesjonell og er alltid positive til å bidra. 

 
Andre: 
• Har skapt seg et meget godt ry, både blant eierne og blant innbyggerne. 
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Publikum (L) 
• Bedre nettside 
• Bør vurdere større synlighet i sosiale media. Hvorfor ikke lage en snapchat konto? Facebook er så 

2012. 
• De får ikke 6 på service fordi de skal redde liv, ikke selg meg bukser.  Og feierkontoret har åpent 

telefontid mellom 1100-1125 en dag i uken. Det er som å vinne i lotto. 
• Det bør gjennomgåes annsettelse politikken ute i små kommunene!der kompis faktor overgår 

kompetanse 
• Det er ikke bra for omdømmet til Salten brann at brannsjefen går ut i media å sår tvil om 

kompetansen til utrykkningsledere og mannskapene i deltidsstyrkene. 
• Det tar seg dårlig ut at brannkonstabler fra Salten Brann i en av Nord-Salten kommunene sitter på 

pub og drikker øl med nødnett sambandet stående på bordet. 
• Det tar seg særs dårlig ut når selskapets brannmenn leker elektriker og brannalarmselger på 

fritiden. Atpåtil opereres det i en juridisk grå sine i forhokd til å drive bigeskjeft. 
• Distriktet har dårlig omdømme i avisen og for inbyggerne da de ikke har med rett utstyr og ikke er 

rett bemannet 
• Forebyggende arbeid blant barn og unge, skolebesøk på stasjon, kalender, imøtekommende og 

synlig. 
• Gjør lite ut av seg, man ser dem ikke før de rykker ut en sjelden gang.. 
• Glad de er i nærheten og kan rykke ut hvis nødvendig. Det gir en god trygghet! Glad på deres 

vegne at de har fått ny og flott stasjon! 
• Har bare positive erfaringer med Salten Brann. Alltid hyggelige folk på åpen dag om høsten, og 

også ved hjemmebesøk da jeg hadde bruk for dem. 
• Har bare registrert fin omtale 
• Har had med di å gjøre gjennom jobb på Norlænningen.. og gutta er fantastisk.. blid, hjelpsom og 

service instilt 
• Har sendt mail til Salten brann ang. spørsmål om en evt brannøvelse i stort borettslag. Men ikke 

svar å få! 
• Har slektninger som har hatt god hjelp fra Salten brann i mange år. De kommer med godt humør 

for å hjelpe. Er aldri negativ. Bruker de selv av og til hvor jeg trenger deres hjelp. Aldri nei fra 
dem. Er en flott gjeng som passer på. Kun positivt. 

• Hjelpsom og blid, og raskt på plass uansett hva d måtte være. Fra svane som har frøse fast i isen, 
til hyggelige besøk av barnehager, til de mere alvorlige hendelser. Fantastisk folk og jobb de gjør. 

• Ingen aning da æ ikke kjenner til Salten Brann. 
• Leder i brannvesenet på Fauske burde ikke bruke sin stilling og tittel til å kontakte yngre 

kvinnelige innbyggere på sosiale medier. 
• Dette fører til svekket omdøme. 
• meget bra, og folk skenerelt  tar Brannfolk seriøst når de er på ett åsted . 
• Måtte 5 forsøk til for å nå gjennom til alarm på rådhuset! 
• Salten brann bør fremme forslaget om å ta større ansvar innen "kommunal beredskap" . Utvikle 

porteføljen "akutte helsetjenester" dere har beredskapen og kan utgjøre en forskjell dersom en 
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innbygger er livstruende skadet eller syk. Det er kommunens oppgave jfr. Helse og 
omsorgstjenesteloven. 

• Salten brann trenger å markere seg lokalt, (og regionalt) kommunikasjonsmessig. Få den berørte 
avdeling frem "i lyset", når relaterte hendelser skjer. Relaterte til f eks: beredskap, 110, utrykning 
osv... Dermed får også Salten Brann en mulighet til å virkelig vise frem både utfordringer og 
hvordan dagene kan utarte seg. Gjerne i flere mulige komm.kanaler, enn det Salten Brann velger 
å bruke idag. 

• Selskapet er ikke profesjonelt drevet. Beredskapen mangler kompetanse og det er få som fyller 
sin rolle. De ansatte klager på ledelsen som har hatt beslutningsvegring, men glemmer sin plikt 
ovenfor selskapet og samfunnet og dermed ikke fyller sin stilling og sine oppgaver. 

• Synes de e fantastiske. Hjelpsomme hele gjengen 
• Total mangel på en felles plattform, tilfeldig hvordan hendelser og henvendelser blir håndtert, lite 

utadvendt , noe som er nødvendig for å fange opp hva som rører seg i samfunnet. Selvbildet vårt 
er for godt, basert på egne vurderinger av oss selv, et tydelig gap mellom samfunnet og 
brannvesenet. Vi må bygge et solid fundament å bygge Salten brann sine verdier og holdninger 
på. 

• Tror ikke befolkningen i regionene som tilhører salten brann er klar over at det ikke er alle 
Brannkostabelene er utdannet nok til og utføre jobben sin, tenker da på røykdykking, det er også 
flere stasoner som ikke har røykdykking i tjenesten. Lite øvelser, lite forebyggende i distriktene. 
Deltid styrken trenger ett stort løft... 

• Tror negativ omtale er basert på siste tids hendelse, der brann blusset opp og bil borte og null 
vann.. Er nok ikke slik i bodø med full beredskap 24/7. 

• Vet egentlig ikke så mye om Salten Brann. 
• Vet svært lite. Å d er jo bra, for da har det ikke vært brann her � 
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Kompetanse 
Er det brannfaglige kompetanser som du mener Salten Brann har for lite av? (maks 300 
tegn) 

Styremedlem 
• Ledelsen i Salten Brann har for lite kunnskap og fokus på det vi faktisk er satt til og gjøre, 

nemlig og være god på brann og redning, alt skal handle om videreutvikling av selskapet og bli 
størst mulig. 

Nødetater: 
• Usikker på kompetanse på brann ombord i båter/på sjøen. 

Andre: 
• Jeg er usikker på hvilken kompetanse Salten brann har innenfor de ulike områdene. 

F 
• Store spenn på heltid og deltid, i teorien burde deltid og heltid være sidestilt, men her er det 

store spenn fra 1 til 6. 
• Uheldig at kommunene bestemmer sin brannordning og SB skal levere det kommunene 

beslutter i sin ROS analyse,da tenker jeg på antall på vakt. her bør det ligge en tyngre mere 
helhetlig vurdering av hele brannordningen på tvers av kommunene ikke lokale avgjørelser 

G 
• Alle må ha lik brannfaglig grunnkompetanse. Salten Brann som selskap har bred brannfaglig 

kompetanse, men denne kompetanse må fordeles og differensieres i større grad enn nå - da 
hendelser og utfordringer kan variere mye fra stasjon til stasjon. 

• Dette har jeg utdypet tidligere, men for å lede beredskapen må kunne sette seg inn i arbeids 
oppgavene til de som jobber på beredskapen. dette er et ledd som ikke fungerer i dag. 

• Faglig påfyll, kurs, eksterne kurs, fokus på nye reddningsoppgaver, savner deltagelse fra 
overbefal på øvelser. 

• For lite øvelser på heltids mannskap. Øvelser satt i system. 
• Alle stasjonene i Salten Brann kan ikke ha den samme kompetansen, men det er et mål å 

strekke seg etter. 
• I 2015 ble det sendt en stor styrke til Finland for deltagelse i internasjonal øvelse i 

naturkatastrofer. I ettertid er det ikke kommet noe rapport det har heller ikke vært noen info 
til mannskaper som ikke deltok på denne øvelsen.Denne øvelsen var svert dyr for Salten brann 
og det synes som midlene som ble brukt var helt  bortkastet. Konsekvensen ble , ferre øvelser 
lokalt og ferre ble sendt på etterutdanning/kompetanseheving. 

• Mange deltidsmannskaper har ikke nødvendig kompetanse og noen heltidsansatte har ikke 
nødvendig kompetanse/kurs. Kapasitet på Brannskolen et problem, samt økonomien i 
selskapet muligens. Røykdykkerkurs/utrykningslederkurs for deltid og røykdykkerlederkurs 
heltid. 

• Vi har for lite tilrettelegging og fokus på øvelser til å opprettholde en optimal brannfaglig 
kompetanse hos de ansatte. Ressurser og midler brukes ikke på kompetanseheving. 
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H 
• Ja, tunnel, farlig gods 
• Mannskapene er arbeidsomme personer som tar alle utfordringer , og utfører oppdragene 

etter beste skjønn 
• Ute i distriktet er det vanskelig å si at kompetansen er tilstrekkelig. Vi jobber selvsagt for å 

inneha kompetanse, men få hendelser og oppdrag av varierende alvorlighetsgrad, gir kanskje 
ikke god nok selvsikkerhet. Vi prøver!!! 

• utrykkningsledere har for lite utdanning/oppfølging av kompetanse 

I 
• formell kompetanse kan kanskje være på plass, men det er så få hendelser at deltidspersonell 

nærmest til enhver tid er for dårlig trent etter min mening. 
• Hvordan skal  man vite dette stort sett kjenner man sin egen stasjon? 
• Ja, helt klart. Vi har mye å hente de aller fleste plasser. Vi har svært få større hendelser å dra 

erfaring fra, slik at når disse oppstår, bør vi utnytte dette til det fulle i form av 
erfaringsutveksling istedet for å legge lokk på ting vi bør evaluere oss selv på. Når det er sagt, 
er det helt klart at vi har mange svært dyktige og erfarne medarbeidere, så det handler mest 
om å kunne utnytte potensiale til å bli mye bedre. 

• Kan bli bedre på opplæring og oppfølging av ledere 
• På vår stasjon har nesten halvparten ikke tilstrekkelig kompetanse. Ingen røykdykkere er det 

heller. 
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Tjenesteleveranse 
 
Er det forhold innen hendelseshåndtering som du ønsker var annerledes? (maks 300 tegn) 
• bedre kursing av politi pga. at brann yter skadestedsledelse på skadestad før politi er på plass og 

det kan gå 2-3 timer før politi er der hvis de kommer da 
• Får vår del er det rett og slett flaut å komme sist til et skadested som ligger 5 km fra stasjonen. 

Grunnen er at det ble sendt ut folk først for å bedømme situasjonen før alarmen gikk. Dette og at 
det ikke blir sendt ut varsel uansett på mobil i tillegg er veldig uheldig.. 

• har vært på flere hendelser der vi har blitt kaldt ut sist. blant annet var det en gang bergingsbil ble 
tilkalt 20 min før oss. ikke bra. var også på akutt hendelse der vi fikk utkalling ei god stund etter 
amk. 

• I distrikter med store avstander, der gjerne brann, ambulanse og politi er stasjonert på 
forskjellige plasser er det i stor grad avhengig av hvor hendelsen finner sted. I vår kommune er 
stort sett brann og ambulanse likt, mens politiet alltid kommer lenge etter da de har stasjon i 
nabokommune 

• Liten grad av kvalitets kontroll , person avhengig, lite felles struktur. 
• med mer hurtig trippelvarsling ville det vært spart mye tid uansett hvem som kommer først. 
• Når vi blir enda bedre på aktivt bruk av nødnett, er dette en flott ressurs for å samarbeide med 

andre etater i en tidligst mulig fase (Baps). Dette har vært et stort løft. 
• Ønsker en større grad av tilstedeværelse av politi ved hendelser (politireformen), spesielt ved 

trafikkulykker. 
• Det er ønskelig (og tidligere kommunisert etter slike hendelser) at tungbilredning utkalles tidlig av 

110/112 ved ulykker med tyngre kjøretøy involvert. Spesielt er dette viktig med lengre avstander 
til ressurser, dvs. utenfor tettbygde strøk. 

• ønsker medisinsk oksygen og opplæring i bruk 
 
Er det andre måter du mener Salten Brann bør drive forebyggende arbeid på? (maks 300 
tegn) 
• Det virker som fårebyggende gjør en utmerket jobb og brannstatistikken går kraftig nedover. 
• Har en følelse av at tilsyn med risikoobjekt i kommunen er blitt dårligere etter at kommunen ble 

med i Salten brann. 
• I langt større grad enn nå jobbe direkte opp mot offentlig helsetjeneste, flyktningetjeneste, 

bygningseiere, NAV og andre aktører for å forebygge brann hos sårbare grupper (ref. Trygg 
hjemme). Forebygge gjennom andre. Skape forståelse hos kommunene som tjenesteleverandør 
at forebygging på generelt grunnlag må prioriteres langt høyere enn hva som er realiteten i dag. 

• Media. 
• Salten Brann deltar for lite i samfunnsdebatten som angår vårt område.  
• Burde komme med innlegg/synspunkt i avisene ang. ting som kan påvirke oss. 
• Salten brann har en nettside som ikke blir oppdatert. bevistgjøring eller holdnings forebydende 

arbeid er en ny måte å tenke på som etaten ikke har tatt i bruk. der alt fokuset blir brukt på å 
bygge videre på et IKS/norland brann. 

• Stort ubenyttet potensiale 
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• Tettere dialog med eierkommunene gjennom ROS arbeidet, helse, eiendom, skjenkekontor, 
brukerkontor, hjelpemiddelsentral 

• Vi bør utarbeide et opplegg for å nå ut til barn/ungdom i form av konsepter som "Bjørnis" eller 
lignende som de har i Trondheim. Dette er noe forebyggende bør se på slik at vi får det 
implementert som et standard opplegg. 

• Vi har deltatt og vært synlige på arrangement, men ofte i siste liten av de som er på vakt uten 
tilstrekkelig tid til å sette sammen et ordentlig opplegg av kvalitet. Får beskjed på kort varsel. 

 
Er det tjenester innen feiertjenesten du mener bør utvikles? (maks 300 tegn) 
• De bør stille strengere krav til huseiere  om å forholde seg til krav og lovverk- de bør ha 

myndighet til å sette tiltak , som å stenge bruk som ikke er ok 
• Det er blitt en endring i opplevelsen av hvor mye det betyr for den lokale feieren forholdet til den 

enkelte innbygger. (Nytt personell) 
• Det feies ikke ofte nok! 
• Feiertjenesten bør ta i bruk elektroniske løsninger for bedre og enklere kommunikasjon med 

kundene. 
• Feiertjenesten i salten brann har en utmerket og hyggelig ledelse og hyggelige medarbeidere som 

er godt likt. 
• Feievesenet varsler med å legge en lapp i postkassen. Feieren kommer med dato henvisning. 
• Jeg er stolt av vår feiiertjeneste! 
• Tettere samarbeid/samhold i det daglige 
• UMS/SMS varsling, folk har ikke lengere "postkasse", i så fall er den digital. De bør utstyres med 

røykvarslere og batterier for å avhjelpe mennesker som ikke er i stand til å håndtere dette selv. 
Oppfølging av avvik er mangelfull/de går igjen fra år til år, dette krever mye tid, bør vel se på nye 
systemer, 

• Varslingsrutiner og måter kan bli langt bedre. 
• Mer tilrettelagt registreringsprogrammer for å få best mulig oppfølging av objekter. 
• Bedre saksoppfølging. 

 
Er det tjenester fra 110-nødmeldetjeneste du mener må etableres? (maks 300 tegn) 
• Det er ansatt flere opreatører som ikke har brannfaglig bakgrunn, dette resulterer ofte i uklare 

meldinger og opreatørene kan ikke være den resursen de er ment å være for utrykkningsleder og 
vaktlag, det er en uheldig utvikling. 

• Det må jobbes for å utvikle en bedre kartløsning/-tjeneste til bruk både under aksjoner 
(beredskap) og til forebyggende arbeid. 

• Det oppleves som noen ansatte på 110 sentralen har manglende lokalkunnskaper til vårt område 
lokalt. 

• Person avhengig,  på fagsentralen blir stadig mindre fagfolk ansatt 
• Profesjonalitet, Brannfaget må prioriteres 
• Tettere samarbeid/samhold i det daglige  
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Digitale tjenester 
 
Har du synspunkter til hvordan selskapet bør bruke og utvikle hjemmesiden? (maks 300 
tegn) 
F 

• Hjemmesiden er ikke satt i drift. 
• Ikke fungerende hjemmeside utdatert og mangelfull 

 

G 

• Bør utvikles slik at kunder og innbyggere finner relevant informasjon der. Selvbetjeningsbiten 
utvikles videre. 

• Denne hjemmesiden er ikke oppdatert eller noe jeg profilerer videre. har fått mange 
henvendelser der jeg skulle ønske jeg kunne referere til denne siden men av bakgrunn av ingen 
oppdatering og ufullstendig innhold ikke kan det. skulle ha hvert tatt tak i. 

• Hjemmesiden til salten brann er en stor skam og jeg sjemmes av at vi ikke har klart å opprette en 
skikkelig hjemmeside. Her må det gjøres en storjobb. 

• Nei 
• Selskapet har fått ny hjemmeside. Siden fremstår som ufullstendig. Forsiden preges av bilder som 

i hovedsak viser materiell og utstyr (biler). Hovedfokus bør etter min mening være knyttet til 
Forebyggende tiltak - "hvordan kan jeg innrette meg for å unngå brann, og hva gjør jeg hvis det 
begynner å brenne". Bilder av biler og aksjoner (brann, trafikkulykke m.m.) kan gjerne brukes for 
å illustrere beredskap sin rolle og oppgaver, men ikke som "headline". 

 

H 

• Vi må ha en ansvarlig for hjemmesiden/redaktør/informasjonsmedarbeider 
 

Publikum (L) 

• Ante ikke at dere var hverken her eller der... 
• Bruke nettside og sosiale medier strategisk ifht hva innbyggerne har behov for, vi trenger vel mer 

info om forebyggende tiltak,  kampanjer enn store bilder av brannbiler (vi vet jo om det). Jeg 
trenger å vite om feiing, brannslokking, hvorfor skal ungdommen i huset unngå å lade mobilen 
om natten. Det som berører oss i dagliglivet. 

• Bruker ikke facebook så aktivt ellet andre sosiale media 
• Bruker ikke Twitter. Skal søke opp på Facebook 
• Bør bli flinkere til å varsle om hendelser på twitter 
• Dersom alle hendelser blir lagt ut (som kan legges ut), så blir det plasse å se til når man vet at 

brannbilen har rykket ut. Kontinuitet. 
• Det første som må komme på plass er en fungerende nettside 
• Er superaktiv på fb, og har venner på deltidsstillinger hos dere, men aldri sett noen annonser eller 

delte aktiviteter om Salten Brann... 
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• For meg som twitterbruker er det gull med info som kommer. Kommer på en måte fortere ut til 
oss via twitter en fb. Fortsett og legg ut små og store hendelser på begge media. 

• Har aldri tenkt over at de var på fb. Bruker vikan/iris på fb mye. Det funker bra for dem. 
• Har ikke registrert... 
• Har ikke Twitter selv. 
• Har ikke twitter så kan ikke svare for det. Ønsker litt mer informasjon om de lokale kontorene 

rundt omkring i kommunene og ikke bare hovedkontoret i Bodø. 
• Har ikke vært oppdatert på nevnte sider. 
• Her er det tilfeldig hva som blir skrevet og delt, mangel på felles målsetting og visjon. 
• Ikke  definert hva målet er ved å dele informasjon. 
• Kan bruke sosiale medier mye mere. 
• Kan legge ut mer aktivt rettet mot skoler, barn og sikkerhet, inn mot den enkelte skole, 

mobilladere erc 
• Legge ut hendelser, slik dere gjør på twitter 
• Mener at salten brann burde ha flere opplysninger på hjemme sidene til kommunenene i 

distriktene. 
• Salten brann trenger å markere seg lokalt, (og regionalt) kommunikasjonsmessig. Få den berørte 

avdeling frem "i lyset", når relaterte hendelser skjer. Relaterte til f eks: beredskap, 110, utrykning 
osv... Dermed får også Salten Brann en mulighet til å virkelig vise frem både utfordringer og 
hvordan dagene kan utarte seg. Gjerne i flere mulige komm.kanaler, enn det Salten Brann velger 
å bruke idag. 

• Synes de er flink, hvor mye de kan legge ut begrenser seg selv pga, taushetsplikta. 
• Synes dem burde send ut info pr post. Ikke alle som har data.  
• Synes dem bør legge ut allmenn informasjon 
• Twitter var en kamp å få til innen Salten brann IKS.. Fb og Twitter bør brukes mer for å vise den 

reelle driften av selskapet.. Salten brann er mye mer en brannbiler 
• Veldig fornøyd med facebook bruken til salten brann. Især sammenlignet med andre brannvesen! 
• Viste ikke at de var på FB/twitter. Har heller ikke tenkt over at de er på sosiale medier. 
• Viste ikke de var på sosiale medier. 
• Har du synspunkter til hvordan selskapet bør bruke og utvikle hjemmesiden? (maks 300 tegn) L 
• Aktiv spørre-svar tjenester etc 
• Aldri besøkt sidene..hvem vet de eksisterer før man spesifikt googler dere ? 
• Aldri sett den, det har holdt med facebook. 
• Aldri sett dere hjemmeside 
• Den gamle siden til Salten brann var faktisk bedre en den nye 
• Den har vært ute sv drift en periode 
• Det må jeg si... ut aldri vært inne på hjemmesiden. Kanskje starte en liten kampanje om hvordan 

synliggjøre dere?? Eneste jeg har tenkt på er æ dra på åpen stasjon slik at jentene kunne se, men 
har aldri fått gjort d. Nå er de store. 

• Få bedre fram hjemmesida i media slik at alle vet hvor de finner siden . 
• Har aldri vært innom hjemmesiden 
• Har ikke vært inne på hjemmesiden 
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• Har ikke vært innom hjemmesiden, kun sette på FB. 
• Har nettopp besøkt hjemmesiden, og synes den var ustrukturert. Ikke lett å finne informasjonen 

jeg var ute etter. 
• Hjemmesiden er ikke oppdatert, bedre uten en leve med ei dårlig utdatert side 
• Hjemmesiden kunne gjerne fått seg en oppfrisking :) jeg finner relevant informasjon , men da må 

jeg også lete litt . Ting jeg kanskje burde fått informasjon om men ikke vet at jeg søker kommer 
ikke fram . Så dere kan gjerne fylle på med mer informasjon (selvfølgelig ikke for mye) for 
eksempel : fortell litt om hvilke oppdrag dere har , standard og utenom det vanlige . Brannfeller i 
hjemmet , hvordan gjennomføre brannøvelse hjemme /hvor ofte . Tilbakemeldinger : har du 
skjekket ditt pulverapparat (de som svarer nei Jan få tilbud on skjekk /henvises til hvor man 
kjøper nytt), høst og bål = brannfare (åpen ild i naturen/åpent landskap ) 

• Hjemmesiden virker utdattert 
• Ikke vært inne på denne siden. Har ikke tenkt på det. Kanskje det blir ei ordning her etter. � 
• Jar ikke sett hjemmesiden 
• Prøvde engang å finne noe om bålregler på nettsida. Fant det ikke så sendte de en epost. 
• Regner med de har hjemmeside, men er tilfreds med de andre kanalene for å få hjelp når en 

trenger det. 
• Siden burde oppgraderes. Spesielt hvor stasjonene er i distriktene, kartet er alt for dårlig. Info om 

personell  som har annsvar i distriktene. Generelt  alt for lite om deltid styrken. Virker som de blir 
glemt av på hjemmesiden. Det  

• er ikke bare bodø som er i salten brann 
• Viste ikke at de har hjemmeside og er aktive i sosiale media 
• Viste ikke at det finnes en hjemmeside........ 

 

Kommune: 

• Eierskapet er dårlig synlig på hjemmesiden 
 

Nødetater: 

• Fant ikke særlig med skjema 
 
Har du synspunkter til hvordan selskapet bør bruke og utvikle sosiale media? (maks 300 
tegn) 
Andre: 

• Skal bli følger på facebook :-) 
 

Har du synspunkter til hvordan selskapet bør bruke og utvikle hjemmesiden? (maks 300 
tegn) 
Andre: 

• har ikke hatt behov for å bruke hjemmesiden. 
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F 

• Kun 110-sentralen som er på Twitter. Salten Brann bør også bruke Twitter. 
 

G 

• bli flinkere og få et ansikt utad mot den yngre del av befolkningen, som også er den som slurver 
mest med brannsikkerhet. Kanskje gi ansvar til en på hver avdeling og oppdatere f.eks 
facebooksiden med relevant og faglig stoff eller morsomme saker fra hverdagen 

• Mange ansatte er ikke på facebook , de får da ikke all info de burde ha fått og har krav på.Mail 
hadde kansje vært en bedre infokanal og den ville nådd frem til alle ansatte. Facebook er en 
ypperlig infokanal for den uformelle og lette informasjonen. 

• Selskapet bør ikke ha favebook som eneste kommunikasjonsform med ansatte. Mange hendelser 
twittres ikke og informasjon om fyringsforbud osv til befolkningen twittres sjelden. 

• Selskapet mangler/har ikke en klar forankret strategi for bruk av sosiale og tradisjonelle medier. 
Aktiv og rett bruk av ulike medier er viktig for å kommunisere med befolkningen. Etterrettelig og 
god informasjon påkreves i kampen om oppmerksomhet. Dialog gjennom innbygger-chat kan 
være en løsning for å kommunisere bedre - spesielt med fokus på forebyggende arbeid. 

• Viktig men ha et nøkternt profesjonelt forhold til sosiale medier og bruke flere kanaler 
 

H 

• Bruker ikke facebook osv og forventer at info til ansatte formidles på annen måte 
 

I 

• Bruker ikke facebook eller twitter 
• Det burde vært en gjennomgang på enkelte av innleggene som legges ut på Facebook. Mulig en 

mere gjennomtenkt vinkling på noen av temaene burde vært en tanke? 
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Arbeidsmiljø 
 

Har du forslag til hvordan HMS systemet kan styrkes? (maks 300 tegn) 
F 
• Først og fremst ta innover seg de dokumenterte helse risikoer som vårt fag representerer. 
• HMS er ikke forankret i ledelsen, HMS blir fremmet nedenfra og opp i vårt system, med mye 

motstand i ledelsen 
• Økonomi er et argument mot utvikling av dagens HMS system 
• Dårlige rutiner i skarpe hendelser opp i mot gevinst, ansatte tar stor risiko for ingen gevinst ( et 

hus som brenner uten fare for liv)  ved Jysk brannen som eksempel. Stor fare med innvendig 
slokkeinnsats i et ustabilt hus, mange mannskaper inne uten oversikt og god kommunikasjon, 
denne hendelsen er ikke evaluert i vårt system. 

• SJA som element i alle øvelse og andre oppdrag 
 
G 
• Desikere ressurser til HMS 
• Ledelse: Vaktledere 110 har alt for mye makt i forhold til utdanning og kompetanse. 

Kompetansehevende tiltak er påkrevd både for å ivareta sikkerhet i 110-sentralens 
oppgaveløsning samt for å ivareta utvikling av sentralen faglig og relasjonsmessig i forhold til 
samarbeidende etater. Manglende kompetanse innenfor ledelse og menneskelige 
relasjoner/operativ psykologi er også ofte mangelfullt hos vaktledere. Dette går ut over 
oppdragsløsning, arbeidsmiljø og trivsel. 

• Her er det store mangler og hms systemet er lite tilljengelig og har vært slik i maaaaange år. 
• HMS arbeidet har blitt tatt tak i i det siste. En ansvarlig leder må utvikle det videre og gjøre det 

lett tilgjengelig for alle medarbeidere i Salten Brann. Engasjerte medarbeidere bør motiveres til å 
delta i utviklingen av og implementeringen av HMS-systemer. 

• HMS arbeidet må følges opp med ressurser. 
• HMS er rimelig ny tankegang for denne bedriften, dette er delegert til riktige personer innen 

bedriften og jobbes aktivt med. 
• Nei 
• Selskapet har ikke et fullverdig og funksjonelt HMS-system. HMS-tenkning er imidlertid en viktig 

del av beredskap sin jobb ved hendelser og øvelser. Dagens system er dog ikke tilpasset 
selskapets størrelse og mangfold. Valg av HMS-system må tilpasses og tilrettelegges slik at alle 
ansatte, også deltidsansatte (den største gruppen) får tilgang til systemet. 

• Syntes utrykningsledere kan få ansvar for å kunne utlevere personlig verneutstyr som feks 
hansker og lignende. Tenker at når de har et så stort ansvar ellers ,så viser man mistillit når de 
ikke kan betros noe så enkelt, det vil også lette tjenesten i det daglige å skal slippe plage ledelsen 
med slike enkle ting. 

 
H 
• Hvilket HMS system? er ikke kjent med at vi har et slikt system 
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• Vi utøver HMS gjennom øvelser, kunnskapsbygging på hendelser der man må ta konkrete 
vurderinger på en utrykning 

• og det er gjort stort fokus på å få opp kunnskapen til den eneklte medarbeider slik at han kan ta 
en god beslutning i hendelser som er alvorlige,  men mer generelt HMs arbeid virker en smule 
fraværende. dette går det an å bli bedre på. 

 
I 
• Det har tatt utrolig lang tid (mange år) å få implementert et HMS system i Salten Brann, men det 

virker som det er stort fokus på dette nå og det er meget bra. 
• flere av medarbeiderne må få et aktivt forhold til systemet, herunder rapportering av hendelser 

og forhold. Foreslår at det loddes ut en premie hvert halvår på hver stasjon der hver innmeldte 
rapport/avviksmelding anses som et lodd og så trekkes det. Premien må være av en slik art at det 
motiverer til rapportering (feks iPad, mobiltelefon etc.) 

• HMS sytstem funker ikke, det ser man på at det ikke er muligt eller enkelt og levere avik 
• eller følle de. 
• raportering av nestenulyker??? 
• driftsinstrukser på utstyr?? 
• sikker jobb analyser??  
• med mere. 
• Informasjon til alle medarbeidere, økt bruk av epost. 
• Medarbeidersamtaler. Verneombud på hver brannstasjon. Møter med mannskap/tillitsmenn, 

verneombud og HMS-ledelse 
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Dato Kommune Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse
05.01.2017 Gildeskål
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Kompetanse Høyt nivå personell (1)
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Kompetanse Kunnskapsorganisasjon (1)
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Geografi Bruk Nordland - ikke Nord
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Geografi Kommuner i Nordland
05.01.2017 Gildeskål Nord Legger merke til Geografi Geografisk
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Kvalitet/kapasitet Likheter for alle/trygghet (5)
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Kompetanse Mangler kompetanseAmbisjon/utvikling
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Kvalitet/kapasitet Trygg i nord - nært deg!
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Kvalitet/kapasitet Nordland Brann- og Redningsdistrikt (pilot) (mye bra, 

bevare den ydmyke tilnærmingen)
05.01.2017 Gildeskål Nord Legger merke til Marked Konkurransedyktig/effektiv
05.01.2017 Gildeskål Nord Legger merke til Nasjonale føringer Nasjonale føringer
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Samarbeid Samler nødetater (3)
05.01.2017 Gildeskål Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Framtidsrettet
05.01.2017 Gildeskål Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Proaktiv (i front)
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Ambisjon/utvikling Framtidsrettet (3)
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Ambisjon/utvikling Kan takle store oppdrag (2)
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Ambisjon/utvikling Kontinuerlig forbedring (3)
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Ambisjon/utvikling Høyt Ambisjon/utviklingsnivå (1)
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Ambisjon/utvikling Bruke samme begreper
05.01.2017 Gildeskål Nord Liker Økonomi Økonomieffektiv (4)
05.01.2017 Gildeskål Nord Endre Ambisjon/utvikling Bytte innovasjon med Ambisjon/utvikling
09.01.2017 Meløy
09.01.2017 Meløy Nord Liker Kvalitet/kapasitet Kvalitet/kapasitet/større møteplass/spesialisering

09.01.2017 Meløy Nord Liker Kvalitet/kapasitet Sterk enhet i nord (Kvalitet/kapasitet/beredskap, likhet)

09.01.2017 Meløy Nord Liker Kvalitet/kapasitet Liker lederstjerne: Trygg
09.01.2017 Meløy Nord Liker Kvalitet/kapasitet Likhet beredskap i nord
09.01.2017 Meløy Nord Liker Kvalitet/kapasitet Handlekraft store hendelser
09.01.2017 Meløy Nord Endre Kvalitet/kapasitet Trygghet = fellesbegrep
09.01.2017 Meløy Nord Endre Kvalitet/kapasitet Visjon: Brann og redning for Salten
09.01.2017 Meløy Nord Endre Kvalitet/kapasitet Faglige innspill/mening
09.01.2017 Meløy Nord Endre Kvalitet/kapasitet Målbarhet (type KPI) (abstrakt/sier for lite)
09.01.2017 Meløy Nord Liker Marked Ta ledende posisjon/rolle
09.01.2017 Meløy Nord Liker Nasjonale føringer Tilfredsstiller nasjonale krav
09.01.2017 Meløy Nord Liker Nasjonale føringer Følger/parallell til politireform (beredskap brann, 

stillinger)
09.01.2017 Meløy Nord Endre Nasjonale føringer Avvente formelle krav
09.01.2017 Meløy Nord Liker Samarbeid Bedre samhandling/helhetsperspektiv
09.01.2017 Meløy Nord Endre Organisasjon Svakere eierstyring
09.01.2017 Meløy Nord Endre Organisasjon Fare: for topp-tung
09.01.2017 Meløy Nord Endre Organisasjon Mindre kontrollerbar
09.01.2017 Meløy Nord Endre Organisasjon Organisering/struktur i fht. økonomi (konsekvens?), 

utfordring/omorganisering, ref. politi/helse (staten = 
eier), behov for endringer (sikre hver enkelt innbygger)

09.01.2017 Meløy Nord Endre Samarbeid Forankring/eierskap 110/LRS (dilemma/konsekvens)

09.01.2017 Meløy Nord Liker Ambisjon/utvikling Store vyer
09.01.2017 Meløy Nord Liker Ambisjon/utvikling Tilpasset endringer
09.01.2017 Meløy Nord Endre Ambisjon/utvikling Hovedmål = rydde/prioritere
09.01.2017 Sørfold
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Kompetanse Bred faglighet - kompetanse. Kompleks sak
09.01.2017 Sørfold Nord Endre Geografi Nærhetsprinsippet: Salten/Nord: Ledestjerne - Trygg i 

Nord - nær deg!
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Fokus på brann og redning
09.01.2017 Sørfold Nord Endre Kvalitet/kapasitet Spesielt de store hendelsene - også små hendelser

09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Marked Konkurransedyktige betingelser
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Dato Kommune Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Marked Kommersielle kunder
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Marked Mulighetsrom - posisjoner
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Organisasjon Robust organisasjon. Trusler. Fleksibilitet
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Samarbeid Sterk samhandling. Helhetlig tjenester - nye krav
09.01.2017 Sørfold Nord Endre Samarbeid Sterkere fokus på samhandling - kommunal beredskap 

(kompetanse)
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Organisasjon Stor organisasjon. Kontroll
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Samarbeid Samvirkebegrepet  - Kvailtet og trygghet
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Samarbeid Samhandling/samarbeid
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Ambisjon/utvikling Ambisjon/utvikling om å være i forkant - gode prosesser

09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Retningside
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Aktive prosesser - legger egne premisser. Eierskap. Ta 

posisjonen. SVV - Helse - Politi
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Endring av navn
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Ambisjon/utviklinger - Kvalitet/kapasitet
09.01.2017 Sørfold Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Ledende aktør - Nordland/Nasjonale føringer
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Ambisjon/utvikling Proaktivitet
09.01.2017 Sørfold Nord Liker Ambisjon/utvikling Ta styring
10.01.2017 Saltdal
10.01.2017 Saltdal Nord Endre Geografi Naturlig å bruke Nordland - ikke bare Nord
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Geografi Likhet mellom begge men tilpasset nord/salten
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kompetanse Økt kompetanse
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Kvalitet/kapasitet Trygghet for alle (1)
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Kvalitet/kapasitet Ansvarlighet
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Kvalitet/kapasitet Effektiv beredskap
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Kvalitet/kapasitet Kapasitet
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Kvalitet/kapasitet Skape gode tjenester for kommuner og innbyggere

10.01.2017 Saltdal Nord Liker Kvalitet/kapasitet Slagkraftig beredskap til havs
10.01.2017 Saltdal Nord Endre Kvalitet/kapasitet Ledestjerne: Trygg i Nord fra fjell til fjord
10.01.2017 Saltdal Nord Endre Kvalitet/kapasitet Hovedmål: Pkt. 2 Sløyfe "mer", sløyfe etter komma 

"spesielt". Pkt. 3 - ordet refleksjon endres til diskusjon. 
Pkt. 4 - Tilføye etter tilby: trygge brann og 
redningstjenester for innbyggere, kommuner og 
kommersielle kunder.

10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Allerede i førersetet i nord (1)
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Trygghet (2)
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Ansvarlig (3)
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Profesjonalisering
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Seriøs aktør
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Pålitelig
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet God service
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Forbedring
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Kvalitet/kapasitet  
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Effektivitet
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Marked Attraktiv
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Nasjonale føringer Nasjonal kapasitet
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Organisasjon Effektiv ledelse/struktur (3)
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Organisasjon Gode betingelser for eierne
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Samarbeid Positivt samarbeid med andre
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Samarbeid Tillitsskapende
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Samarbeid Samarbeid
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Samarbeid Dialog
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Samarbeid Allerede etablert samhandling
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Gode formuleringer
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Helhet
10.01.2017 Saltdal Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Framtidsrettet
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Ambisjon/utvikling Innovativ (2)
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Ambisjon/utvikling Offensiv
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Ambisjon/utvikling Proaktiv/foroverlent tenking
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Dato Kommune Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Ambisjon/utvikling Ryggrad for vekst
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Ambisjon/utvikling Ambisjon/utvikling
10.01.2017 Saltdal Nord Liker Ambisjon/utvikling Tidsriktig
10.01.2017 Saltdal Nord Endre Ambisjon/utvikling Forretningside: Salten Brann IKS skal:                                  

-  være en attraktiv nasjonal……                                     - 
levere beredskapstjenester …..                                                          
- Ha en effektiv enhetlig …….                                

10.01.2017 Saltdal Nord Endre Ambisjon/utvikling Verdier: Redelig byttes ut med ansvarlig
11.01.2017 Fauske
11.01.2017 Fauske Nord Liker Kompetanse Sterkere fagmiljø
11.01.2017 Fauske Nord Liker Kompetanse Nivåheving i Nord
11.01.2017 Fauske Nord Liker Kompetanse Salten som kompetansesenter
11.01.2017 Fauske Nord Endre Kompetanse Være ressurs/partner og bidra til Ambisjon/utvikling 

(ikke "sluke" andre regioner
11.01.2017 Fauske Nord Liker Kvalitet/kapasitet Bedre effektivitet - robuste enheter
11.01.2017 Fauske Nord Endre Kompetanse Spesialkompetanse fordelt ut i regioner
11.01.2017 Fauske Nord Endre Kvalitet/kapasitet Trygg i nord = Trygg i Salten/Trygg i Ofoten/ Trygg på 

Helgeland etc.
11.01.2017 Fauske Nord Liker Marked Flere å dele utgiftene på
11.01.2017 Fauske Nord Liker Nasjonale føringer Attraktivt Nasjonale føringer
11.01.2017 Fauske Nord Liker Nasjonale føringer Samme organisasjon geografisk som politiet
11.01.2017 Fauske Nord Endre Nasjonale føringer Likt som politi-distrikt
11.01.2017 Fauske Nord Liker Organisasjon Samordnet og enhetlig ledelse/styring
11.01.2017 Fauske Nord Endre Struktur Brann: 1 funksjonell driftsenhet (IKS) pr. region med 

felles overordnet ledelse (ref. konsern-modell)

12.01.2017 Hamarøy
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Ekspansivt
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Ambisjon/utviklingsfokus
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Ambisjon/utviklingsfokus/fokus utover (lokalt regionalt 

+ Nasjonale føringer/globalt)
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Visjonen
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Aktiv
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Geografi Udefinerbart -> grenser
12.01.2017 Hamarøy Nord Liker Kvalitet/kapasitet Profesjonalitet
12.01.2017 Hamarøy Nord Endre Marked Forretningside: Salten Brann skal framstå som en 

attraktiv nasjonal samarbeidspartner som leverer trygge 
beredskapstjenester til konkurransedyktige betingelser 
for eierkommuner og kommersielle kunder

12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Ansvar
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Kvalitet/kapasitet Effektivitet
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Marked Konkurransedyktig/markedsorientert
12.01.2017 Hamarøy Nord Liker Omdømme Lederstjerne: Trygg i Nord
12.01.2017 Hamarøy Nord Endre Omdømme Verdier: Redelig byttes ut med tillit
12.01.2017 Hamarøy Nord Liker Samarbeid Samarbeid
12.01.2017 Hamarøy Nord Liker Samarbeid Attraktiv nasjonal og regional samarbeidspartner
12.01.2017 Hamarøy Nord Endre Samarbeid Hovedmål: Skape en regional arena for dialog og 

refleksjon for kommunalt beredskapsamarbeid sammen 
med relevante beredskapspartnere innenfor 
yttergrensene til Nordland politidistrikt

12.01.2017 Hamarøy Nord Endre Samarbeid Hovedmål: Skape en bedre og mere effektiv beredskap 
sammen med Nordland politidistrikt og 
Nordlandssykehuset spesielt ved store hendelser

12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Omdømme Refleksjon: er Tillit underkommunisert i målbildet?

12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Organisasjon Ledelse
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Samarbeid Tverrsektoriell/samordning
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Samarbeid Samarbeidsfokus
12.01.2017 Hamarøy Nord Legger merke til Tjenester Fokus på store hendelser
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12.01.2017 Hamarøy Nord Liker Tjenester Tilby brann- og redningstjenester 

kommuner/kommersielle kunder
12.01.2017 Hamarøy Nord Liker Ambisjon/utvikling Framoverlent målbilde (ord og handling)
25.01.2017 Beiarn
25.01.2017 Beiarn Nord Endre Eierskap Endre ansvaret fra kommune til region (ref. 

politi/statlig)
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Mange prosesser "alle veier"
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Eierskap Mindre innflytelse fra hver kommune
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Eierskap Vanskelig å organisere kommunal styring
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Eierskap Når org. Er så stor, burde det være en regional tjeneste?

25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Geografi Åpent i fht. grenser
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Geografi Nok lokalkunnskap?
25.01.2017 Beiarn Nord Liker Kompetanse Fagkunnskap - utdanning; bredde
25.01.2017 Beiarn Nord Liker Kvalitet/kapasitet Positivt ved de største hendelser
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Nasjonale føringer Mer tilpasset dagens samfunnsAmbisjon/utvikling

25.01.2017 Beiarn Nord Liker Nasjonale føringer Økt innflytelse i fht. myndigheter
25.01.2017 Beiarn Nord Liker Nasjonale føringer Nasjonale føringer fyrtårn
25.01.2017 Beiarn Nord Liker Samarbeid Samordning med politi og helse
25.01.2017 Beiarn Nord Endre Tjenester Større fokus på primæroppgaver /brann/redning/ 

samfunnssikkerhet)
25.01.2017 Beiarn Nord Endre Tjenester Større fokus på samfunnssikkerhet og kommunale 

oppgaver (ref. skoleskyting ol; - politi og andre har 
"forlatt" kommunene)

25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Tjenester Hvor mye tjeneste skal vi ta inn?
25.01.2017 Beiarn Nord Liker Tjenester Garantere tjenester i fht. nasjonale krav
25.01.2017 Beiarn Nord Legger merke til Ambisjon/utvikling Mer Ambisjon/utviklingsorientert
01.02.2017 Steigen
01.02.2017 Steigen Nord Liker Ambisjon/utvikling Lederstjerne/visjon: Trygg (bra!)
01.02.2017 Steigen Nord Liker Tjenester Samme trygghet i Steigen som i Nord (ellers)
01.02.2017 Steigen Nord Liker Samarbeid Samvirke nødtetater
01.02.2017 Steigen Nord Liker Ambisjon/utvikling Aktivt bidra
01.02.2017 Steigen Nord Liker Ambisjon/utvikling Innovasjon (nasjonalt/regionalt)
01.02.2017 Steigen Nord Endre Kvalitet/kapasitet Beredskap: svekkelse ved store hendelser (ref. 

politireform (Steigen mister lensmann)
01.02.2017 Steigen Nord Endre Ambisjon/utvikling Eierskap/tilhørighet (inkl. innbyggere): - stor 

distanse/avstand
01.02.2017 Steigen Nord Endre Geografi Stort område/skaper utrygghet
01.02.2017 Steigen Nord Endre Ambisjon/utvikling Innovasjon: må inkludere kunnskapsspredning
01.02.2017 Steigen Nord Endre Økonomi Økonomi i fht. å tilfredsstille bestemmelser: 

konsekvenser?
01.02.2017 Steigen Nord Endre Økonomi Kommersiell: hvor mye?
01.02.2017 Steigen Nord Endre Geografi Nærhet = minus
01.02.2017 Steigen Nord Endre Geografi For stort i fht. engasjement
01.02.2017 Steigen Nord Endre Samarbeid Må inkludere UNN og HLSH i tillegg til NLSH (dvs. Helse 

Nord)
14.02.2017 Bodø
14.02.2017 Bodø Nord Liker Ambisjon/utvikling Kulepunkt 4 i hovedmål
14.02.2017 Bodø Nord Liker Geografi Regional arena
14.02.2017 Bodø Nord Liker Ambisjon/utvikling Proaktiv
14.02.2017 Bodø Nord Liker Ambisjon/utvikling Førersete
14.02.2017 Bodø Nord Liker Økonomi Kostnadseffektivt
14.02.2017 Bodø Nord Liker Geografi "Felles" distrikt
14.02.2017 Bodø Nord Liker Ambisjon/utvikling Ambisiøse mål - som SAMLOK
14.02.2017 Bodø Nord Liker Samarbeid Understøtter SAMLOK
14.02.2017 Bodø Nord Liker Kompetanse Kompetanseheving/rekruttering
14.02.2017 Bodø Nord Liker Omdømme Styrker Bodø/Salten i Nordland
14.02.2017 Bodø Nord Liker Samarbeid Sammenfaller med mange andre beredskapsfortrinn

14.02.2017 Bodø Nord Liker Kompetanse Felles kompetansemiljø - attraktiv arbeidsplass
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14.02.2017 Bodø Nord Liker Samarbeid Signaliserer redelighet i framdrift
14.02.2017 Bodø Nord Liker Kompetanse "Stort" kompetansemiljø
14.02.2017 Bodø Nord Liker Ambisjon/utvikling Nasjonal faktor/stemme
14.02.2017 Bodø Nord Liker Kompetanse FOU/Forebygging
14.02.2017 Bodø Nord Liker Ambisjon/utvikling Utviklende
14.02.2017 Bodø Nord Liker Struktur Muliggjør sterkere å ta i bruk ny teknologi
14.02.2017 Bodø Nord Liker Tjenester Utvidet tjenesteleverandør
14.02.2017 Bodø Nord Liker Økonomi Kommersialisering
14.02.2017 Bodø Nord Endre Geografi Hva er egentlig Nord?
14.02.2017 Bodø Nord Endre Økonomi Mer inn om bedre tjenester billigere
14.02.2017 Bodø Nord Endre Geografi Skape felles forståelse i Nordland
14.02.2017 Bodø Nord Endre Ambisjon/utvikling Trygghet nær deg kan være visjon for NORD
14.02.2017 Bodø Nord Endre Tjenester Få fram den jordnære evnen til brann og redning
14.02.2017 Bodø Nord Endre Ambisjon/utvikling Visjonen: Tryggere i nord
14.02.2017 Bodø Nord Endre Tjenester Fokus på ord i strategien som økt fokus på tjeneste-

leveransen
14.02.2017 Bodø Nord Endre Kompetanse Hvor er ordene kunnskap og kompetanse i målbildet?

14.02.2017 Bodø Nord Endre Tjenester Få med ordet forebygging i målbildet
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05.01.2017 Gildeskål
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Geografi Lokalt, nært og trygt (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Geografi Regionalt styrt, lokalt brannvesen
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Geografi Salten er lokalt
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Geografi Kommunenes eget brannvesen/nærhet
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Kompetanse Snever kompetanse
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Kompetanse Veiledning og opplæring - lokal ressurs
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Salten Brann oppfyller kravene (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Trygghet i en helhetlig sammenheng
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Salten Brann har i stor grad oppfylt kravspec
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Regionale brann/ beredskapsoppgaver og utfordringer 

blir løst
05.01.2017 Gildeskål Salten Endre Geografi Saltenregionen: tydelig avgrensning
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Marked Det kommersielle innslaget blir viktigere
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Kvalitet/kapasitet Salten Brann oppfyller kravene. Avstemt til behov, lokalt 

& regionalt (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Kvalitet/kapasitet Trygghet - nært meg (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Kvalitet/kapasitet Kjent, trygt, nærhet til tjenesten. Fungerer bra
05.01.2017 Gildeskål Salten Endre Tjenester Forebyggende/holdningsskapende arbeid inn blant 

hovedmål
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Organisasjon Status quo, ikke større org.endringer
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Samarbeid Samarbeid/samvirke andre etater (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Samarbeid Lettere å ha tett samarbeid
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Samarbeid Samarbeid/samvirke andre nødetater
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Samarbeid Proaktiv til samarbeid ut over Salten
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Samarbeid Proaktiv til samarbeid med andre 

nødetater/interessenter
05.01.2017 Gildeskål Salten Endre Samarbeid Samvirkepartner? Hva betyr det? Stammespråk må bort

05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Proaktivitet (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Proaktiv til samarbeid i randsonene til regionen
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Ambisjon/utvikling Tar på seg en samfunnsrolle i kraft av god organisering, 

forankring og proaktivitet (P)
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Ambisjon/utvikling To klare strategivalg - må tas stilling til, ikke bare tas til 

etteretning
05.01.2017 Gildeskål Salten Liker Ambisjon/utvikling Attraktiv beredskapspartner
05.01.2017 Gildeskål Salten Endre Ambisjon/utvikling Brann er en offentlig virksomhet. Forretningside - 

Virksomhetside
05.01.2017 Gildeskål Salten Endre Ambisjon/utvikling Visjon: første ord Lokal strykes
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Event. nye tjenester
05.01.2017 Gildeskål Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Proaktiv i å møte nye krav
09.01.2017 Meløy
09.01.2017 Meløy Salten Liker Diverse Punktvis (ikke nummerering/prioritering)
09.01.2017 Meløy Salten Liker Geografi Oversiktlig/mindre
09.01.2017 Meløy Salten Liker Geografi Gagner Meløy best
09.01.2017 Meløy Salten Liker Geografi Nærhet/trygghet/samarbeidspartner
09.01.2017 Meløy Salten Liker Geografi Ressurser = lokalt
09.01.2017 Meløy Salten Liker Geografi Lokal kjennskap
09.01.2017 Meløy Salten Endre Geografi Fokus på Meløy-perspektiv/utfordringer (svar: dette 

kommer i etterkant)
09.01.2017 Meløy Salten Endre Geografi Høyere stillingsbrøk (generelt)
09.01.2017 Meløy Salten Liker Kvalitet/kapasitet Trygghet (lederstjerne)
09.01.2017 Meløy Salten Liker Kvalitet/kapasitet Fungerer bra i dag!
09.01.2017 Meløy Salten Liker Marked Forretningsidé = +
09.01.2017 Meløy Salten Liker Organisasjon Påvirkning/lettere eierstyring
09.01.2017 Meløy Salten Liker Organisasjon Likhet/felles struktur (ref. Nord-perspektivet)
09.01.2017 Meløy Salten Liker Organisasjon Nærmere beslutningsnivå/struktur (hånd om/påvirke)

09.01.2017 Meløy Salten Endre Samarbeid Ulik organisering politi/helse: samhandling/ 
koordinering

09.01.2017 Meløy Salten Endre Ambisjon/utvikling Se kombinasjonsmuligheter Salten/Nord
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09.01.2017 Meløy Salten Endre Ambisjon/utvikling Mindre ressurser til Ambisjon/utvikling (muligheter, 

aktivitets-/Ambisjon/utviklingsnivå)
09.01.2017 Meløy Salten Endre Ambisjon/utvikling Salten - Nord : begge fungerer bra (handler om 

skalering)
09.01.2017 Meløy Salten Endre Ambisjon/utvikling Visjon: stryk ordet Lokal
09.01.2017 Meløy Salten Endre Økonomi Økonomisk belastning pga. nasjonale føringer/krav. 

Fordeles på færre kommuner
09.01.2017 Sørfold
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Geografi Lokal beredskap og samvirkepartner (2)
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Geografi Geografisk nærhet (3)
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Geografi Naturlig og velfungerende brannregion
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Kompetanse Lokal kunnskap
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Trygghet lokalt (1)
09.01.2017 Sørfold Salten Endre Geografi Økt innflytelse for kommunene (overskudd?)
09.01.2017 Sørfold Salten Endre Geografi Bedre beredskap langs E6 aksen
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Kvalitet/kapasitet (4)
09.01.2017 Sørfold Salten Endre Geografi Større fokus på rekruttering av lokalt personell 

(deltidsstillinger)
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Kvalitet/kapasitet Større trygghet (1)
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Kvalitet/kapasitet Høy faglig standard (2)
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Kvalitet/kapasitet Bedre og mer effektiv beredskap
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Kvalitet/kapasitet Velfungerende
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Kvalitet/kapasitet Stor kapasitet
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Kvalitet/kapasitet Forutsigbarhet
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Nasjonale føringer Tilfredstille nasjonale krav
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Samarbeid Politidistrikt Nordland - Nordlandssykehuset: 

Aktiv/inititativ - ut av "området"
09.01.2017 Sørfold Salten Legger merke til Samarbeid Sentralt samarbeid politidistrikt Nordland og 

Nordlandssykehuset +
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Marked Et godt produkt å selge
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Organisasjon Enhetlig ledelse
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Samarbeid Attraktiv beredskapspartner
09.01.2017 Sørfold Salten Endre Organisasjon Ordene må brukes for å skape positiv relasjon/holdning 

til organisasjonen. Ord som tillit, relasjon, refleksjon og 
samarbeid

09.01.2017 Sørfold Salten Endre Samarbeid Bedre samarbeid/beredskapsarbeid (ROS)
09.01.2017 Sørfold Salten Liker Ambisjon/utvikling Har en visjon (3)
10.01.2017 Saltdal
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Geografi Nærhet 
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Geografi Korte avstander
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Trygghet (2)
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Beredskap
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Tilfredstille  
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Effektiv
10.01.2017 Saltdal Salten Liker Kompetanse Samle kompetansen
10.01.2017 Saltdal Salten Liker Kompetanse Høy faglig standard  
10.01.2017 Saltdal Salten Liker Kvalitet/kapasitet Samtidig fokus på effektivitet/struktur/helhet innenfor 

beredskap (3)
10.01.2017 Saltdal Salten Endre Marked Kan framstå som mer mer ambisiøs, mer fremoverlent 

og mer innovativ
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Organisasjon Struktur
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Samarbeid Ydmykhet (1)
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Samarbeid Samarbeid
10.01.2017 Saltdal Salten Liker Samarbeid Samarbeid med blikk for helhet (1)
10.01.2017 Saltdal Salten Liker Samarbeid Ha mål om å bygge videre på tjenesten stein for stein 

gjennom samarbeid og relasjonsbygging (2)
10.01.2017 Saltdal Salten Liker Samarbeid Samarbeid på tvers av regioner og Nasjonale føringer

10.01.2017 Saltdal Salten Liker Ambisjon/utvikling Ambisjon/utvikling
10.01.2017 Saltdal Salten Endre Ambisjon/utvikling Brann- og redningsregion
10.01.2017 Saltdal Salten Endre Ambisjon/utvikling Bedre samsvar mellom visjon og mål
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10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Framtidsrettet (3)
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Brannregion? (Bare brann?)
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Pådriver
10.01.2017 Saltdal Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Løsningsfokusert
11.01.2017 Fauske
11.01.2017 Fauske Salten Liker Geografi Viktig med lokalkunnskap
11.01.2017 Fauske Salten Liker Geografi Nærhet
11.01.2017 Fauske Salten Endre Ambisjon/utvikling Aktiv rolle (må være vs. ønsker?, samarbeid, 

ressursbruk)
11.01.2017 Fauske Salten Liker Kompetanse Lettere å styrke egne beredskapsplaner (ROS etc.)
11.01.2017 Fauske Salten Liker Kompetanse Ressurser/tilgang/kompetanse (felles ROS-analyse laget 

av Salten Brann)
11.01.2017 Fauske Salten Endre Geografi Spesifisering av "geografisk nærhet"
11.01.2017 Fauske Salten Endre Geografi Salten Brann = Salten!
11.01.2017 Fauske Salten Liker Kvalitet/kapasitet Videreutvikle godt selskap
11.01.2017 Fauske Salten Liker Kvalitet/kapasitet Fokus (ikke miste/sløse energi)
11.01.2017 Fauske Salten Liker Kvalitet/kapasitet Fått til mye på 10 år
11.01.2017 Fauske Salten Liker Kvalitet/kapasitet Fortsatt mange utfordringer og forbedrings-potensiale

11.01.2017 Fauske Salten Endre Kompetanse Kompetansesenter (= nytt kulepunkt)
11.01.2017 Fauske Salten Endre Kvalitet/kapasitet Målbarhet og evaluering
11.01.2017 Fauske Salten Endre Ambisjon/utvikling Endre "framstå" til "skal være"
11.01.2017 Fauske Salten Endre Ambisjon/utvikling Fin lederstjerne
11.01.2017 Fauske Salten Endre Marked Utdype/spesifisere kommersielle tjenester (hva er 

disse?)
11.01.2017 Fauske Salten Endre Marked Kommersielle kunder: må ha eget punkt (for å kunne 

evaluere)
11.01.2017 Fauske Salten Liker Marked Kommersielt: lettere
11.01.2017 Fauske Salten Endre Nasjonale føringer Stryk: "Tilfredsstille nasjonale 

beredskapsbestemmelser" (= selvfølge)
11.01.2017 Fauske Salten Endre Omdømme Verdier: "tillit" vs. "redelig", servicevennlig/ - innstilt

11.01.2017 Fauske Salten Liker Organisasjon Konsolidering
11.01.2017 Fauske Salten Liker Organisasjon Mindre/mer håndterbart (beredskap/kunnskap)
11.01.2017 Fauske Salten Endre Organisasjon Forretningsidé: "enhetlig ledelse" - hva er det?
11.01.2017 Fauske Salten Endre Samarbeid Initiere/invitere: betyr dette utvidelse?
11.01.2017 Fauske Salten Liker Økonomi Mer oversikt Økonomiseffektivitet
12.01.2017 Hamarøy
12.01.2017 Hamarøy Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Lederstjerne: konkretisere/naiv
12.01.2017 Hamarøy Salten Liker Ambisjon/utvikling Visjon: dekkende, men skrive om (ordvalg)
12.01.2017 Hamarøy Salten Liker Ambisjon/utvikling Lederstjerne: ?
12.01.2017 Hamarøy Salten Endre Ambisjon/utvikling Ledestjerne: "Trygghet"?
12.01.2017 Hamarøy Salten Endre Ambisjon/utvikling Visjon: lokal/regional - brann/redning - 

samvirke/trygghet
12.01.2017 Hamarøy Salten Endre Ambisjon/utvikling Mål: brann og redningsvesen, andre 

kunder/kommersiell, relevant v/mindre - større 
hendelser (skalerbar, "alle typer")

12.01.2017 Hamarøy Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Visjon: lokal- og regional trygghet
12.01.2017 Hamarøy Salten Liker Kvalitet/kapasitet Profesjonalt brann-/redningsvesen
12.01.2017 Hamarøy Salten Legger merke til Omdømme Verdier: troverdig/relevant
12.01.2017 Hamarøy Salten Legger merke til Samarbeid Forretningsidé: kommersiell/samarbeid
12.01.2017 Hamarøy Salten Liker Marked Forretningsidé: -
12.01.2017 Hamarøy Salten Liker Omdømme Verdier: justere ordvalg
12.01.2017 Hamarøy Salten Endre Marked Forretningsidé: "stor - relevant" - "enhetlig - god" 

ledelse, kommersiell/andre kunder
12.01.2017 Hamarøy Salten Endre Omdømme Verdier: Service => relevant, Redelig => troverdig
12.01.2017 Hamarøy Salten Liker Struktur Mål: effektiv kapasitet/struktur tilpasset 

organisasjonen, koordinering/samvirke, dekkende mål, 
men justere ordvalg

12.01.2017 Hamarøy Salten Legger merke til Tjenester Hovedmål: hovedfokus på basisoppdrag

Strategiprosess Salten Brann Workshop Side 3



Transkribering workshop kommunestyrer - Strategiprosess Salten Brann IKS

Dato Kommune Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse
12.01.2017 Hamarøy Salten Legger merke til Tjenester Hovedmål: brann og redningsvesen, kommersielle 

kunder (?), grunnlaget/store hendelser

25.01.2017 Beiarn
25.01.2017 Beiarn Salten Legger merke til Ambisjon/utvikling Forskjellig Ambisjon/utviklingsnivå (på de to "bildene": 

Nord vs. Salten)
25.01.2017 Beiarn Salten Liker Ambisjon/utvikling Realistisk Ambisjon/utvikling
25.01.2017 Beiarn Salten Liker Ambisjon/utvikling Salten Brann VIL
25.01.2017 Beiarn Salten Legger merke til Kvalitet/kapasitet Trygg på seg selv: er robust og har kompetanse
25.01.2017 Beiarn Salten Legger merke til Marked Konkurransedyktig: evner å selge tjenester/ikke kjøpe

25.01.2017 Beiarn Salten Liker Kompetanse Høy faglig standard
25.01.2017 Beiarn Salten Liker Kvalitet/kapasitet Tilfredsstille myndighetskrav
25.01.2017 Beiarn Salten Legger merke til Samarbeid Helhetlig/samordnet beredskap (helseforetak/politi)

25.01.2017 Beiarn Salten Liker Kvalitet/kapasitet Positiv tilnærming til utfordrende oppgaver
25.01.2017 Beiarn Salten Liker Omdømme Positive ord: intiere, invitere, attraktiv
25.01.2017 Beiarn Salten Liker Omdømme De sexy guttene :-)
25.01.2017 Beiarn Salten Endre Omdømme Ordvalg på verdiene
25.01.2017 Beiarn Salten Endre Tjenester Tilstedeværelse/synlighet, forebyggingsarbeid lokalt

25.01.2017 Beiarn Salten Legger merke til Samarbeid Samhandling mellom kommunene :-) 
25.01.2017 Beiarn Salten Legger merke til Samarbeid Åpen for å påta seg ansvar for flere kommuner
25.01.2017 Beiarn Salten Endre Ambisjon/utvikling Tillitsforhold i fht. videre Ambisjon/utvikling, økonomi, 

hva ønsker vi? Hva er vi trygg på? (politisk/kommunalt), 
Effektivitet, naturlig vekst ("står du stille blir du skutt"), 
bygge tillit over tid

01.02.2017 Steigen
01.02.2017 Steigen Salten Liker Tjenester Trygghet nær deg
01.02.2017 Steigen Salten Liker Geografi Avgrensning geografisk
01.02.2017 Steigen Salten Liker Ambisjon/utvikling Visjon
01.02.2017 Steigen Salten Liker Ambisjon/utvikling Generelt: mer bekvem/treffer bedre
01.02.2017 Steigen Salten Liker Samarbeid Mer jordnært, samhandling, enhetlig
01.02.2017 Steigen Salten Liker Samarbeid Initiativ til samarbeid
01.02.2017 Steigen Salten Liker Samarbeid Bidra til å samle/enhetlig
01.02.2017 Steigen Salten Liker Samarbeid Samarbeid utenfor regionen
01.02.2017 Steigen Salten Liker Kvalitet/kapasitet Effektiv/profesjonell
01.02.2017 Steigen Salten Endre Diverse Generelt: hva betyr ordet redningsvesen?
01.02.2017 Steigen Salten Endre Økonomi Økonomiske konsekvenser i fht. nasjonale krav mv. ?

01.02.2017 Steigen Salten Endre Økonomi Konkurransedyktige betingelser: i fht. hvem?
01.02.2017 Steigen Salten Endre Diverse Bytte ordet "attraktiv" ut med "trygg/solid" som 

beredskapspartner
01.02.2017 Steigen Salten Endre Ambisjon/utvikling Synliggjøre ambisjon innenfor forebygging/ innovasjon/ 

motivasjon
01.02.2017 Steigen Salten Endre Geografi Geografi: avvente reform, avgrensning: hva vil være 

naturlig/lurt
01.02.2017 Steigen Salten Endre Geografi Geografi: medlemsskap vs. samarbeid (kommuner)

01.02.2017 Steigen Salten Endre Tjenester Store vs. mindre hendelser (fokus)
01.02.2017 Steigen Salten Endre Økonomi Kostnadsutvikling: økning eller reduksjon ved 

ekspansjon?
14.02.2017 Bodø
14.02.2017 Bodø Salten Liker Geografi Geografisk nærhet til beredskap
14.02.2017 Bodø Salten Liker Kvalitet/kapasitet Høy faglig standard for alle kommuner
14.02.2017 Bodø Salten Liker Omdømme Trygghet for lokalmiljøene
14.02.2017 Bodø Salten Liker Økonomi Forutsigbare utgifter
14.02.2017 Bodø Salten Liker Tjenester Konsentere seg om kjerneoppgaver
14.02.2017 Bodø Salten Liker Økonomi I henhold til dagens rammer/bevilgninger
14.02.2017 Bodø Salten Liker Kvalitet/kapasitet Effektivitet
14.02.2017 Bodø Salten Liker Eierskap Større mulighet for eierstyring
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Dato Kommune Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse
14.02.2017 Bodø Salten Liker Samarbeid Kjenner samarbeid i Salten - har erfaring
14.02.2017 Bodø Salten Liker Samarbeid Godt politisk klima i Salten
14.02.2017 Bodø Salten Liker Omdømme Bidra til at andre regioner følger eksempelet fra Salten

14.02.2017 Bodø Salten Liker Geografi Lokalkunnskap til oppgavene
14.02.2017 Bodø Salten Endre Kompetanse Går glipp av å bygge kompetanse utover det vi har i dag

14.02.2017 Bodø Salten Endre Samarbeid Ubalanse i struktur mellom etatene
14.02.2017 Bodø Salten Endre Kvalitet/kapasitet Begrensninger i forhold til de virkelige store hendelsene 

14.02.2017 Bodø Salten Endre Ambisjon/utvikling Lavere utviklingsperspektiv - opptatt av drift
14.02.2017 Bodø Salten Endre Kompetanse Svakere fagmiljø
14.02.2017 Bodø Salten Endre Økonomi Vanskeligere å konkurranseutsette
14.02.2017 Bodø Salten Endre Geografi Løser ikke utfordringene til resten av Nordland
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Notat 
Kunde/virksomhet: Salten Brann IKS 
Prosjekt: Strategiprosess 
Vedr.: Ekstrakt workshop formannskap kommuner 
Til: Per Gunnar Pedersen 
Dato: 31.01.2017 
Fra: Kjetil Woje 

 
1. Perspektiv Nord 
 
Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse 
Nord Legger merke til Ambisjon/ 

utvikling 
Visjonært, ekspansivt, utviklingsfokus, 
proaktivt, retningside, fremtidsrettet, helhetlig 

Nord Legger merke til Eierskap Mindre innflytelse fra eierkommunene, 
vanskelig å organisere, regional vs. statlig 
eierskap 

Nord Legger merke til Geografi Udefinerbart, åpent, lokalkunnskap? 
Nord Legger merke til Kompetanse Økt kompetanse 
Nord Legger merke til Kvalitet/ 

kapasitet/ 
omdømme 

Fokus på brann og redning, i førersetet, 
seriøsitet, pålitelighet, trygghet, ansvarlig, 
effektivitet 

Nord Legger merke til Marked Konkurransedyktig, kommersiell, 
markedsorientert, attraktiv 

Nord Legger merke til Føringer Nasjonalt perspektiv, tilpasset 
samfunnsutvikling 

Nord Legger merke til Organisasjon/ 
ledelse 

Stor organisasjon, kontroll, ledelse 

Nord Legger merke til Samarbeid Samvirke, samhandling, samarbeid, dialog, 
tverrsektoriell 

Nord Legger merke til Tjenester Fokus på store hendelser, tjenesteomfang? 
Nord Legger merke til Økonomi  
 
  
Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse 
Nord Liker Ambisjon/ 

utvikling 
Fremtidsrettet, høyt ambisjonsnivå, takle store 
oppdrag, kontinuerlig forbedring, være i 
forkant, proaktiv, ta styring, offensivt, 
innovativt, tidsriktig,  ryggrad for vekst 

Nord Liker Eierskap Gode betingelser for eiere 
Nord Liker Geografi  
Nord Liker Kompetanse Høyt nivå personell, kunnskapsorganisasjon, 

sterkere fagmiljø, nivåheving, Salten som 
kompetansesenter 

Nord Liker Kvalitet/ 
kapasitet/ 
omdømme 

Trygghet, ansvarlighet, handlekraft, høy 
kvalitet og kapasitet, likhet i beredskap (små 
og store hendelser), profesjonalitet 
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Nord Liker Marked Mulighetsrom, ta ledende posisjon/rolle, 
kommersielle tjenester 

Nord Liker Føringer Tilfredsstiller nasjonale krav, følger struktur 
politireform, økt innflytelse i fht. nasjonale 
myndigheter, være nasjonal kapasitet 

Nord Liker Organisasjon/ 
ledelse 

Robust organisasjon, effektiv ledelse/struktur, 
samordnet og enhetlig ledelse/styring 

Nord Liker Samarbeid Samler nødetater, sterkere/helhetlig 
samhandling, tillitsskapende, attraktiv 
nasjonal og regional samarbeidspartner 

Nord Liker Tjenester Garanterer tjenester i ht. nasjonale krav, tilby 
tjenester til kommersielle kunder 

Nord Liker Økonomi Økonomieffektivt 
 
 
Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse 
Nord Ønsker å endre Ambisjon/ 

utvikling 
Bruk av begreper/formuleringer visjon, 
hovedmål, forretningsidé og verdier 

Nord Ønsker å endre Eierskap Endre ansvar fra kommune til region (ref. 
politi/statlig), svakere eierstyring 

Nord Ønsker å endre Geografi Bruke Nordland i stedet for Nord 
Nord Ønsker å endre Kompetanse Mangler spesifisert kompetanseutvikling, 

spesialkompetanse fordelt ut i regioner 
Nord Ønsker å endre Kvalitet/ 

kapasitet/ 
omdømme 

Spesifisere også de små hendelser, Trygg i 
nord = trygg i Salten, Trygg i Ofoten, Trygg 
på Helgeland etc., vurdere formuleringer 
verdier 

Nord Ønsker å endre Marked  
Nord Ønsker å endre Føringer Avvente formelle krav, likt som politidistrikt 
Nord Ønsker å endre Organisasjon/ 

ledelse 
Fare: for topp-tung, mindre kontrollerbar, 
utfordringer i fht. omorganisering 

Nord Ønsker å endre Samarbeid Sterkere fokus på samhandling kommunal 
beredskap, forankring/eierskap 110/LRS 

Nord Ønsker å endre Tjenester Større fokus på primæroppgaver (brann/ 
redning/ samfunnssikkerhet) inkl. kommunale 
oppgaver 

Nord Ønsker å endre Økonomi Organisasjon/struktur i fht. økonomi/ 
konsekvens? 

 
2. Perspektiv Salten 
 
Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse 
Salten Legger merke til Ambisjon/ 

utvikling 
Proaktivitet (samarbeid/møte nye krav), 
framtidsrettet, pådriver, løsningsfokusert 

Salten Legger merke til Eierskap  
Salten Legger merke til Geografi Lokalt, nært, trygt, geografisk nærhet, naturlig 

og velfungerende 
Salten Legger merke til Kompetanse Snever kompetanse, lokal ressurs veiledning 

og opplæring, lokal kunnskap 
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Salten Legger merke til Kvalitet/ 
kapasitet/ 
omdømme 

Oppfyller kravene, regionale brann-
/beredskapstjenester blir løst, trygghet, 
beredskap, effektiv, troverdig (ref. verdier) 

Salten Legger merke til Marked Det kommersielle innslag blir viktigere, 
konkurransedyktig i fht. å selge tjenester 

Salten Legger merke til Føringer Tilfredsstille nasjonale krav 
Salten Legger merke til Organisasjon/ 

ledelse 
Status quo, ingen større endringer, struktur 

Salten Legger merke til Samarbeid Samarbeid/samvirke andre etater, politi-
distrikt Nordland, NLSH, ydmykhet, helhetlig 
og samordnet beredskap, samhandling 
mellom kommuner, åpen for å påta seg 
samarbeid med nye kommuner 

Salten Legger merke til Tjenester Hovedfokus på basisoppdrag, brann- og 
redningstjenester, grunnlag = store hendelser, 
utvikle nye tjenester 

Salten Legger merke til Økonomi  
 
 
Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse 
Salten Liker Ambisjon/ 

utvikling 
Realistisk ambisjon (visjon/ledestjerne), 
Salten Brann vil noe, attraktiv 
samarbeidspartner, tar på seg samfunnsrolle, 
proaktiv 

Salten Liker Eierskap Påvirkning/lettere eierstyring, nærmere 
beslutningsnivå 

Salten Liker Geografi Oversiktlig/mindre, gagner Meløy best, 
nærhet, trygghet, lokalkunnskap 

Salten Liker Kompetanse Samle kompetanse, høy faglig standard, 
lettere å styrke egne beredskapsplaner (ROS 
ol.) 

Salten Liker Kvalitet/ 
kapasitet/ 
omdømme 

Oppfyller krav, avstemt til behov (lokalt og 
regionalt), effektiv, lokale ressurser, 
velfungerende, stor kapasitet, forutsigbarhet, 
fokus, fått til mye på 10 år, men fortsatt stort 
utviklingspotensiale 

Salten Liker Marked Et godt produkt å selge, fotteningside = +, 
kommersielt lettere å selge 

Salten Liker Føringer Oppfyller krav 
Salten Liker Organisasjon/ 

ledelse 
Enhetlig ledelse, konsolidering, mindre og 
mer håndterbart, likhet/felles struktur 

Salten Liker Samarbeid Proaktiv til samarbeid ut over Salten, proaktiv 
til samarbeid andre nødetater, attraktiv 
beredskapspartner, bygge videre stein på stein 
gjennom samarbeid og relasjonsbygging 

Salten Liker Tjenester  
Salten Liker Økonomi Mer oversikt i fht. økonomieffektivitet 
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Perspektiv Oppgave Kategori Besvarelse 
Salten Ønsker å endre Ambisjon/ 

utvikling 
Aktiv rolle (må være i stedet for ønsker), være 
enda mer ambisiøs/framoverlent, visjon: 
lokal/regional – brann/redning – 
samvirke/trygghet, skalerbarhet store/mindre 
hendelser, virksomhetside vs. forretningside, 
formuleringer, vurdere kombinasjons-
muligheter Nord/Salten-perspektivet, mindre 
ressurser til utvikling med Salten-perspektivet 

Salten Ønsker å endre Eierskap Økt innflytelse for eierkommuner 
Salten Ønsker å endre Geografi Avgrensning Salten-regionen, Salten Brann = 

Salten, bedre beredskap E6-aksen, fokus på 
Meløy-perspektivet/utfordringer 

Salten Ønsker å endre Kompetanse Kompetansesenter (nytt kulepunkt mål) 
Salten Ønsker å endre Kvalitet/ 

kapasitet/ 
omdømme 

Større fokus på rekruttering lokalt, høyere 
stillingsbrøk lokalt, målbarhet/evaluering, 
verdier (formuleringer: tillit vs. redelig, 
serviceinnstilt) 

Salten Ønsker å endre Marked Utdype/spesifisere kommersielle tjenester, 
kommersielle kunder må ha eget punkt (ikke 
være blandet sammen med kommunene) 

Salten Ønsker å endre Føringer Stryke "tilfredsstille nasjonale 
beredskapsbestemmelser" = selvfølge 

Salten Ønsker å endre Organisasjon/ 
ledelse 

Ordvalg/formuleringer for å skape positive 
relasjoner/holdninger (ref. verdier), hva betyr 
enhetlig ledelse? 

Salten Ønsker å endre Samarbeid Hva betyr samvirkepartner? (ta bort 
stammespråk), bedre 
samarbeid/beredskapsarbeid (ROS), ulik 
organisering politi/helse vs. brann: løse 
samhandling/koordinering 

Salten Ønsker å endre Tjenester Forebyggende/holdningsskapende arbeid 
(lokalt) inn som hovedmål, 
tilstedeværelse/synlighet 

Salten Ønsker å endre Økonomi  
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