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1. Forord 
2015 har vært nok et travelt år for selskapet med mange ekstraordinære oppgaver for hele 

organisasjonen. 2015 var første hele driftsår for 110 varslingsområdet med oppfølging av i alt 

50 medlemskommuner. Innen dette området er det tre politidistrikt og tre helseforetak med 

sine AMK sentraler, noe som har vært arbeidskrevende med tanke på utarbeidelse av felles 

rutiner der beredskapsgrensene er ulike. Dimensjoneringen av 110-nødsentralen gir god 

robusthet og vi får gode tilbakemeldinger fra de medlemmene som er tilknyttet sentralen. Det 

er tilfredshet både med responstid, oppfølging og støtte når hendelser skal håndteres. 

Prosjektet med det nye nødnettet er også svært krevende og vi har overordnet prosjektansvar 

for alle de 50 kommunene som er innenfor vårt varslingsområde. Gjennom 2015 er det 

etablert en organisasjon styrt av 110-nødsentralen med lokale ressurser iden enkelte 

kommune. Det er gjennomført opplæring av 1500 innsatspersonell i bruk av nasjonale, 

regionale, lokale sambandsreglementer og praktisk bruk av radioterminaler. 110-nødsentralen 

har også utviklet og gjennomført E-læring i nødnett for nærmere 900 ansatte i de 50 

kommunene. I oktober tok alle brannvesen i bruk nødnett og radioterminaler for beredskaps-

kommunikasjon selv om kontrollrommet i 110-nødsentralen ikke ble etableres før april 2016. 

Det er gitt meget gode tilbakemeldinger på kvalitet og dekning for nødnett. Dette har gitt alt 

beredskapspersonell en mer effektiv kommunikasjon og en sikrere arbeidsdag. 

Som det tidligere er varslet om så gir innføringen av nødnett en betydelig merkostnad for 

lisenser. For Salten Brann IKS vil disse kostnadene alene utgjøre ca. 2.5 millioner kroner 

inklusive lisenser for 110-nødsentralen. Vi har ingen signaler på at staten vil ta en større andel 

av disse kostnadene, men det er gitt signaler på at det skal ses nærmere på om kostnadsfordel-

ingen mellom de enkelte nødetatene er korrekt i forhold til faktisk bruk. 

I 2015 har store deler av organisasjonen jobbet innenfor ulike arbeidsgrupper i prosjektet for 

ny brannstasjon og samlokaliserte nødsentraler på Albertmyra i Bodø. En av de viktigeste 

forutsetningene for samlokaliseringsprosjektet var at det nasjonale prosjektet for innføring av 

nødnett skulle ha tilgang til og kunne installere utstyr fra og med 15. november 2015. 

Brannstasjonsprosjektet har vært preget av knappe frister, men milepælsdatoer har vært 

innfridd underveis. I 2015 ble det også inngått forpliktende avtaler som gir samlokalisering av 

110-nødsentralen og AMK i mai 2016. I mars 2016 ble det besluttet at også operasjons-

sentralen til Nordland politidistrikt skal samlokaliseres i lokalene til Salten Brann IKS, 2. 

kvartal 2017. 

Det er også svært gledelig at Brann- og redningstjenesten i hele regionen følges opp av våre 

eiere med prosjekter som vil føre frem til forbedret samhandling, kosteffektivitet og kvalitet i 

den kommunale beredskapen. Flere nye tilpassede brannstasjoner er etablert i kommunene. 

Det er også pågående initiativer i flere av eierkommunene som har som mål å samlokalisere 

utøvende ressurser både innenfor beredskapsområdet og daglig kommunal drift. Initiativer om 

å samlokalisere hele eller deler av Brann- og redning, kommunal legetjeneste, teknisk drift, 

ambulanse, Sivilforsvarets ressurser og Politiet, forenkler samhandling og forsterker innsats-

kvalitet når hendelser skal håndteres. 
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Slike initiativer er en god måte å møte utviklingen vi ser i risikobildet, hvor det ser ut til å 

være en økende tendens for ekstremvær, ras, fare for strømbortfall og begrensede 

transportmuligheter. 

Etter mye arbeid sammen med veimyndighetene ser vi nå at det konkretiseres planer for å 

senke risikoen vi har knyttet til tuneller. I rapportene fra veimyndigheten fremgår våre behov 

for midlertidige løsninger svært godt og vi ser frem til at tiltak og anskaffelser både for 

kommunikasjonsløsninger og innsatsmateriell iverksettes. For øvrig registrerer vi en fortsatt 

forbedring i forebyggende tiltak i eksisterende og nye bygg hos våre eiere og en god utvikling 

i iverksetting av generelle forebyggende tiltak og oppfølging. 

Salten Brann IKS sitt 110 nødmeldingsansvar for Nordland og Sør-Troms har hatt en god 

funksjon i hele driftsåret. I samsvar med anbefalingene i Brannstudien fra 2013 har det også 

vært arbeidet videre med å se på mulighetene for ytterligere samarbeid i Nordland. 

Fylkeskommunen har tatt initiativ til å utrede hvordan sterkere samvirke i Nordland kan 

utvikles innenfor Brann- og redningsområdet og rapporten ble levert fylkeskommunen i 

desember. Viktige forutsetninger i utredningen er ivaretakelse av lokaldemokratiet ved at 

brannvernordninger vedtas i samsvar med lokal risiko av kommunene selv, mens driften av 

ordningene ses i sammenheng. Forbedret samvirke innenfor Brann- og redningstjenesten i 

Nordland har store kosteffektive potensialer i forhold til materiellfordeling, innkjøp, kvalitet, 

forsterkning, tilgang til spesialkompetanse mv. 

Styringsmodellen som vi har i Salten Brann IKS med autonom lokal tilstedeværelse i samsvar 

med lokal risiko kombinert med sentralisert styring og ledelse viser svært god funksjon også i 

2015. Muligheten for tilførsel av spesialkompetanse og forsterkning ved langvarige hendelser 

har gitt oss en robust og handlekraftig organisasjon. Dette ble spesielt synlig i forbindelse med 

den store hendelsen med «Jysk brannen», der sideforflytning av ressurser gav en effektiv 

utnyttelse av den totale beredskapen i regionen.  

 

 
 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder 

Brann- og redningssjef 
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2. Organisasjon 

2.1. Ledelse 

Per Gunnar Pedersen er daglig leder og brann- og redningssjef i selskapet. 

2.2. Overordnet 

I 2015 eies Salten Brann IKS av kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, 

Meløy, Hamarøy, Steigen og Sørfold. 110-nødsentralen er fagsentral for 50 kommuner i 

Nordland og Sør-Troms. 

Salten Brann IKS har pr 31.12.2015 samlet i underkant av 350 ansatte hvorav 73 er på heltid 

og resten er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken. 

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

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

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

110-sentralen og personalsjef. 

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

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

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

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

bemannet på dagtid. 

2.3. Administrasjonen/Stab 

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

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

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger 

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

oppfølging av individuelle forhold. 

2.4. 110-nødsentral 

110-nødsentralen er nervesenteret i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for 

redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller 

redningsbil mv. så blir også dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 110-nødsentralen. 

Denne har et ansvar på til sammen 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms.  Sentrale 

fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjons-

anlegg. Mye av arbeidet er også knyttet til alarmmottak av automatiske brann- og tekniske 

alarmer. 

2.5. Forebyggende avdeling 

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

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

- Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon 
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- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

- Tilsyn i objekter med særskilte risikoforhold  

- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger 

- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer 

 

 

 

2.6. Beredskapsavdelingen 

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

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

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

samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert 

med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av stasjonene har 

vaktordning. 
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Organisasjonskart pr 31.12.2015 

KOMPETANSE
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3. Beredskapsavdelingen 

3.1. Ledelse 

Fred Ove Opsjøn er avdelingsleder for beredskapsavdelingen. 

3.2. Ansvarsoppgaver 

3.2.1. Brann       

- Livredning 

- Brannslokking 

- Skadeforebygging (RVR – Restverdiredning) 

3.2.2. Ulykker/nødhjelp/naturkatastrofer 

- Frigjøring av fastklemte personer 

- Overflateredning/redningsdykkertjeneste 

- Tunnelulykker 

- Oljevernberedskap 

- Beredskap ved akutt forurensning 

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

- Lensing ved flom og lensing av båter 

3.2.3. Andre oppgaver 

- Øvelser og befaringer 

- Vedlikehold av materiell. 

- Drift av øvingsanlegg 

3.3. Statusbeskrivelse 

2015 var et år med høy aktivitet der alle deler av beredskapsavdelingen har utviklet sine 

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

for utvikling er ivaretatt. 

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

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

våre lokasjoner viet stor oppmerksomhet. 

Utvikling av samarbeid og samvirke med politiet og andre beredskapsorganisasjoner er 

videreført gjennom flere felles øvelser. 

Det har ikke vært utskiftinger eller nytilsettinger i heltidsstyrken.  Blant våre 

deltidsmannskaper er utskifting av mannskap en kontinuerlig prosess. 

Kompetanseenheten dekker en viktig funksjon i beredskapsavdelingen og bidrar med 

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

våre mannskaper i regionen og administrasjonen. 
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3.3.1. Kjøretøy 

Opplæringsbil for utrykningsopplæring ble utskiftet og befalsvaktbil ble konfigurert og satt 

inn som erstatning i denne tjenesten. Det ble anskaffet ny bil til overbefalsvakten 

(vakthavende brannsjef).   

Kompetanseenheten ble tildelt ny bil som et HMS-tiltak og dagens kjøretøy overført til 

forebyggende avdeling. 

 

3.3.2. Materiell 

Det ble også anskaffet ett sett med batteridrevet frigjøringsutstyr for bedre innsatskapasiteten 

ved trafikk- og andre ulykkessituasjoner. 

Supplering av slangemateriell og armatur og utskifting av øvrig utstyr har også i 2015 inngått 

som en kontinuerlig del av materiellanskaffelsen. 

3.3.3. Kommunikasjon/Samband 

Det er brukt minimalt av ressurser på å opprettholde standarden på gammelt 

kommunikasjonsutstyr på grunn av innfasing av nødnettet i Salten Brann IKS i 2015. 

3.3.4. Stasjonsbygg 

På Inndyr flyttet beredskapen inn i nye lokaler høsten 2015. I Sulitjelma, Saltdal og Bodø er 

det igangsatt etableringen av nye stasjoner for innflytting i 2016 og i skrivende stund så er de 

nye brannstasjonene i Saltdal- og Bodø kommune tatt i bruk og det forventes at ny stasjon i 

Sulitjelma tas i bruk i april 2016. Selskapet har fortsatt utfordringer med tanke på 

tilfredsstillende lokaliteter i Fauske som ivaretar HMS på et tilfredsstillende nivå. Det er 
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spesielt viktig at det tilrettelegges for ren og skitten sone på stasjoner med en viss størrelse da 

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

minimaliseres. Selskapet ønsker en konstruktiv dialog med alle kommuner vedrørende 

lokaliteter. 

3.3.5. Kurs og opplæring 

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

typer kurs for virksomheter og grupper. Totalt har ca. 750 personer gjennomført opplæring i 

2015. Salten Brann IKS tilbyr faste kurs samt mer tilpassede kurs etter kundens ønsker.  

Gjennomførte kurs i 2015: 

- Brannvernlederkurs 

- Varme – og kalde røykdykkerøvelser  

- Brannvernopplæring med øvingshenger 

- Brannvernopplæring ved øvingsanlegget i Kvalvika 

- NSO-grunnkurs og lederkurs 

- Varme arbeider-kurs 

- Generell brannvern 

- Slukkeøvelser 

- Utrykningskjøring 

I 2015 gjennomførte Salten Brann IKS kurs i kode U 160 for 9 elever i egen organisasjon og 

for eksterne aktører. 

3.3.6. Arbeidsmål 2015 

 

Arbeidsmål 2015 Tiltak Ressursinnsats 

Grunnkurs deltid Desentralisert gr.kurs NBSK Ca. kr 1.000.000.- 

Utskifting av lift Kontakt tildelt. Levering forskjøvet fra 

2015 til mars 2016 

Ca. kr 6.550.000,- 

Innkjøp av ny 

mannskapsbil 

Kontrakt tildelt. Levering forskjøvet 

fra 2015 til mars 2016            

Ca. kr 3.460.000.- 

 

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

Leveringstidspunkt for lift og mannskapsbil ble forskjøvet, da kapasiteten for garasjering i 

stasjonsbygg i Dronningensgate er anstrengt. 

Prosessen med lukking av avvik i Meløy kommune etter at de kom inn som eier ble avsluttet i 

2015. Kostnaden siste året var på kr. 1.115.000.- og ble dekket av Meløy kommune i sin 

helhet.
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4. Forebyggende avdeling 

4.1. Ledelse 

Ivar Hogstad er avdelingsleder for forebyggende avdeling. 

4.2. Ansvarsoppgaver 

Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor Salten 

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

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

eksplosjonsvernlovgivningen og andre informasjonsaktiviteter. 

4.2.1. Kartlegging særskilte brannobjekter 

Det er igangsatt aktiviteter for å utarbeide felles vurderingskriterier for risikoobjekter i 

regionen. Disse aktivitetene videreføres i 2016. 

4.2.2. Tilsyn med særskilte brannobjekter 

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

får et større fokus på systematisk arbeid med brannvernet. 

Det ble gjennomført 152 tilsyn med særskilte brannobjekter i løpet av 2015. I tillegg ble det 

gjennomført andre aktiviteter rettet mot 62 særskilte brannobjekter. 

4.2.3. Andre tilsynsobjekter 

Meløy kommune har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med 

omsorgsboliger eller andre type bygninger.   

4.2.4. Farlige stoffer 

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

til oppbevaring av store mengder farlige stoffer.  

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

oversikten fra DSB. Denne benyttes i forbindelse med vurdering av særskilte risikoobjekter 

og for gjennomføring av kampanjer knyttet til oppbevaring. 

I løpet av året deltok brannvesenet i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot anlegg med 

brannfarlig gass. I Salten ble det gjennomført tilsyn med 12 anlegg i løpet av aksjonen. 

4.2.5. Informasjon/Kampanjer 

Informasjonsarbeid omfatter generell informasjon til innbyggerne og ulike kampanjer av lokal 

eller nasjonal art.   

4.2.6. Brannvernuka 

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

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

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

ved at husstander fikk besøk av brannvesenet som tilbød en frivillig gjennomgang av 

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

husstander. 

4.2.8. Trygg hyttekos 

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

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

brannverninformasjon i løpet av påsken.  

4.2.9. Skoleprosjektet 

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

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

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

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

flere skoler i Salten. Totalt deltok ca 950 elever i 2015. 

4.2.10. Handel med pyroteknisk vare 

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

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

Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. 

Det ble gjennomført tilsyn med utvalgte utsalgssteder i regionen i løpet av 2015. Tilsynene 

avdekket ikke større avvik i forhold til krav.  

4.2.11. Andre grupper 

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

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

omsorgssektoren og holdt foredrag om brannvern i ulike lag og foreninger rettet mot disse 

gruppene. 

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

bosetning av flyktninger.  

4.2.12. Samarbeid med eierkommunene 

Brann- og eksplosjonsvernlover har flere grensesnitt mot kommunene. Dette er områder der 

både brannvesenet og kommunene har fordeler av å ha et godt samarbeid. 

- Kartlegging av risikoobjekter 

- Forhåndskonferanser  

- Byggesaksbehandling 

- Tilsyn etter plan- og bygningsloven 

- Planarbeid 

- Kommunale ROS analyser 
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Salten brann har gjennomført aktiviteter sammen med eierkommunene knyttet til 

bekymringsmeldinger. Dette området vil bli utviklet videre i samsvar med ny 

forebyggendeforskrift. 

4.2.13. Brannforebygging i byggeprosjekter 

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

deler av prosessen. Dette omfatter planlegging, tiltak i byggefasen og ferdigstillelse av 

prosjekter.  

Brannvesenet har deltatt i ROS/beredskaps analyser knyttet til tuneller i regionen sammen 

med Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket.   

4.2.14. Brannetterforskning 

I løpet av året har brannvesenet deltatt i en brannetterforskningsgruppe sammen med politi og 

el tilsyn. Denne gruppen har som formål å finne brannårsaker samt å avdekke hendelsesforløp 

ved branner.    

4.2.15. Arrangementer 

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

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

normalt ikke benyttes til dette formålet. 

I tillegg behandles søknader om bruk av pyroteknisk varer under arrangementer. 

 

4.2.16. Feie- og tilsynstjenesten 

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

fyringsanlegg. Behovet for feiing varierer fra husstand til husstand. Dette skyldes valg av 

energibærere (ved, olje, strøm), type ildsted og forhold knyttet til fyringsvaner.  
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I tillegg til dette har feiertjenesten bidratt i andre forebyggende aktiviteter i avdelingen. 

4.2.17. Gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

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

behov og minst en gang hvert fjerde år samt at det gjennomføres feiing etter behov. Tilsynet 

er et tiltak for å avdekke om ildstedet er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke 

forårsaker brann eller annen skade. 

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

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

elektriske anlegg og utstyr. 

For eierkommunene omfatter dette 25 795 piper og 33 601 ildsteder. 

I løpet av 2015 ble det avtalt feiing av 7343 piper og tilsyn med 6559 fyringsanlegg. 

4.2.18. Andre oppdrag 

Feiertjenesten har mottatt 93 meldinger om montering eller endring av ildsteder i regionen. 

4.2.19. Infoland 

Salten Brann har inngått avtale med Ambita AS om levering av informasjon og metadata 

gjennom løsningen Infoland. Gjennom denne løsningen kan Salten Brann levere data for alle 

våre eierkommuner. Etterspørselen etter slike data er hovedsakelig fra Eiendomsmeglere i 

forbindelse med salg av bygninger. I løpet av 2015 har Salten Brann betjent 768 ordrer.  

4.2.20. Endring regelverk 

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

større fokus på å utnytte eksisterende ressurser slik at de utnyttes best mulig. Dette innebærer 

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

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

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

og prioritere målrettede brannverntiltak. Det forebyggende arbeidet skal evalueres for å 

avdekke, rette opp og forbygge mangler. 
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5. 110-Nødsentral 

5.1. Ledelse 

Joakim Jarnæs er konstituert avdelingsleder for 110-nødsentralen. 

5.2. Ansvarsoppgaver 

Sentralen har ansvaret for mottak av nødmeldinger og varsling av innsatsmannskaper i sitt 

virksomhetsområde. 110-nødsentralen ved utgangen av 2015 organisert med 18 årsverk, der 

15 av disse er tilknyttet helkontinuerlig skiftordning for bemanning av 110-nødsentralen. 

Resterende årsverk er ledelse, IKT-ansvarlig og prosjektledelse for innføring av nødnett.  

Dekningsområdet er 50 kommuner, vel 277.000 innbyggere, 78 brannstasjoner og en geografi 

på 40.000 kvm2. 

                                                                                     

2015 var første hele driftsår for 110 varslings-

området med oppfølging av våre 50 medlems-

kommuner.  

Innen dette området er det tre politidistrikt og 

tre helseforetak med sine AMK sentraler. 

Den nye organiseringen av 110-nødsentralen 

gjør kommunene mer forberedt på å møte 

større og mer komplekse hendelser som måtte 

kunne oppstå i regionen.  

Tilbakemeldinger fra medlemmer som er 

tilknyttet sentralen, indikerer at de er tilfreds 

både med responstid, oppfølging og støtte når 

hendelser skal håndteres. 

 

 

 

 

På bildet: 110-regionen 

5.2.1. Innføring av nødnett 

110-nødsentralen har overordnet ansvaret for den regionale innføringen av nødnettleveransen 

i alle de 50 kommunene som er innenfor varslingsområdet. For å kunne håndtere denne 

mengden er det ansatt egen IKT-ansvarlig og regional prosjektleder. Prosjektet har vært 

lærerikt, men også ressurskrevende både for mannskaper og økonomi. Resultatet er at 
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beredskapspersonell har en kvalitetssikker og robust kommunikasjon med bedre deknings-

omfang hvor også andre nødetater knyttes sammen i et tettere samvirke. 

Det er gjennomført opplæring av 1500 mannskaper i bruken av nødnett. Dette er gjort i 

samarbeid med lokale prosjektledere i det enkelte brannvesen. I denne sammenheng er det 

utviklet og utprøvd et E-læringssystem for nærmere 900 av disse mannskapene. 

Innføringen av nødnett har ført til betydelige merkostnader for lisenser. For 110-nødsentralen 

og Salten Brann IKS vil disse kostnadene alene utgjøre ca. 2.5 millioner kroner for år 2015. 

Alle brannvesen i varslingsområdet tok i bruk radioterminaler i nødnettet allerede i oktober 

selv om 110-nødsentralen ikke ble etablert før 16. mars 2016. 

5.2.2. Samlokalisering av nødsentralene til politi, brann og helse 

2015 ble også i stor grad preget av prosjektet med den fremtidige samlokaliseringen av nød-

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

110-nødsentralen og AMK (113) om samlokalisering i spesialtilpassede lokaler på ny 

brannstasjon i år 2016. I ettertid har også politiet besluttet å etablere operasjonssentralen i 

politidistrikt Nordland i de samme lokalene noe som innebærer at alle formelle beslutninger er 

på plass for å få en realisert en samordnet etablering. 

 

På bildet: Oppbygging av ny 110 Sentral 

5.2.3. Innføring av nasjonalt digitalt beslutningsstøttesystem (VISION) 

Det er også besluttet innføring av digitale beslutningsstøttesystemer som kan blant annet gi 

raskere kontroll over lokal informasjon, og kunne omsette denne på en systematisk måte i 

forbindelse med hendelser. Dette har utviklet seg til å bli en arbeidsmetode som er i samsvar 

med den fremtidige måten å løse oppdrag på i nødnettleveransen.  
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På bildet: Operatørene vurderer ressurser i kartverket. 

Alarmoperatøren har mange oppslagsverk å forholde seg til og skal til en hver tid kunne 

utnytte dette for å gjennomføre effektiv håndtering av hendelser. Operatøren  skal gi fakta-

opplysninger og råd til den enkelte utrykningsleder/innringer i innsats samtidig som han er 

kommunikasjonsleddet mot de øvrige redningsinstanser som eventuelt er med på aksjonen.  

5.2.4. Statistikk 2015 

Utarbeidet statistikk er gitt av antallet utrykninger initiert av 110-sentalen i Bodø. 

Vi presiserer at der det i statistikken er ført opp antall øvelser, representerer dette ikke antallet 

øvelser som er gjennomført på de ulike stasjonene, men antall øvelser der 110-sentralen i 

Bodø har vært deltakende.  

110-sentralen i Bodø har fra 2012 startet å registrere en ny gruppe hendelser. Denne gruppen 

kalles ”Håndtert av 110-sentralen” og har ikke medført utrykning. Utdrag fra statistikken 

følger på neste side.  
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Oversikt over alle loggførte hendelser, inkludert gruppene ”Håndtert av 110 sentralen” og 

”Øvelser”. Tall for kommunene på Helgeland gjelder fra 30.09.14. 

Årstall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall hendelser 2110 2215 2497 3552 4937 5962 

 

 

 

Oversikt over alle hendelser i hele 110-sentralens dekningsområde. Tall for kommunene på 

Helgeland fra prioden 30.09.14 - 31.12.14, slik at oversikten kun gjelder de hendelser som er 

loggført av 110-Bodø i 2014. Gruppene ”Håndtert av 110 sentralen” og ”Øvelser” er ikke 

tatt med i denne oversikten. 

 Årstall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall hendelser 2110 2215 2235 2415 3472 4175 
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Oversikt over Helgeland 

Kommune %-andel Hendelser 

Sømna 1,3 15 

Brønnøy 7,5 85 

Vega 1 12 

Vevelstad 0,4 4 

Herøy 1,1 12 

Alstahaug 4,8 56 

Leirfjord 2 22 

Vefsn 24,8 280 

Grane 2,8 31 

Hattfjelldal 1,4 16 

Dønna 0,9 10 

Nesna 1,6 18 

Hemnes 3,7 42 

Rana 44,5 500 

Lurøy 2 22 

Træna 0,4 4 

SUM 100 1129 

 

 

 

Sømna; 1,3
Brønnøy; 7,5 Vega; 1,1

Vevelstad; 0,4 Herøy; 1,1

Alstahaug; 5,0

Leirfjord; 1,9

Vefsn; 24,8

Grane; 2,7

Hattfjelldal; 1,4Dønna; 0,9Nesna; 1,6Hemnes; 3,7

Rana; 44,3

Lurøy; 
1,9

Træna; 0,4
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Oversikt over Salten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodø; 77,5

Meløy; 8,7

Gildeskål; 1,0

Beiarn; 0,2

Saltdal; 3,2
Fauske; 6,0

Sørfold; 0,9 Steigen; 1,0 Hamarøy; 1,4

Kommune %-andel Hendelser

Bodø 77,5 838

Meløy 8,7 94

Gildeskål 1 11

Beiarn 0,2 2

Saltdal 3,2 35

Fauske 6 65

Sørfold 0,9 10

Steigen 1 11

Hamarøy 1,4 15

Sum 100 1081
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Oversikt over Midtre Hålogaland 

 

 

Andøy; 4,1 Ballangen; 1,1

Bø; 1,0
Evenes; 

1,1
Flakstad; 0,6

Gratangen; 0,5

Hadsel; 4,1

Harstad; 26,2

Ibestad; 0,3

Kvæfjord; 3,5

Lavangen; 0,3
Lødingen; 1,8Moskenes; 0,5

Narvik; 27,5

Salangen; 0,8

Skånland; 2,9

Sortland; 6,2

Tjeldsund; 0,9

Tysfjord; 1,1

Vestvågøy; 4,1

Vågan; 8,8

Øksnes; 2,7

Kommune %-andel Hendelser

Andøy 4,1 80

Ballangen 1,1 21

Bø 1 19

Evenes 1,1 22

Flakstad 0,6 11

Gratangen 0,5 9

Hadsel 4,1 79

Harstad 26,2 510

Ibestad 0,3 6

Kvæfjord 3,5 69

Lavangen 0,3 5

Lødingen 1,8 35

Moskenes 0,5 10

Narvik 27,5 535

Salangen 0,8 15

Skånland 2,9 56

Sortland 6,2 121

Tjeldsund 0,9 17

Tysfjord 1,1 21

Vestvågøy 4,1 80

Vågan 8,8 172

Øksnes 2,7 52

Sum 100 1945
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6. Personal/administrasjon 

6.1. Ledelse 

Ann-Christin Berg er leder for denne avdelingen 

6.2. Ansvarsoppgaver 

Personal og administrasjon ivaretar spørsmål innen administrasjon og personalforvaltning, 

samt er aktiv deltaker i selskapets budsjettarbeid og i den økonomiske oppfølgingen i løpet av 

året. 

Sentrale arbeidsoppgaver som har vært gjennomført i 2015: 

- Personalforvaltning 

- Ansettelsessaker 

- Revidering av interne rutiner og planer 

- Utarbeidelse av tilsettingsbrev og arbeidsavtaler 

- Vært selskapets sentralbord og serviceenhet i kontortiden 

- Besvart spørsmål av generell art 

- Kursadministrasjon 

- Fraværsregistrering 

- Oppfølging av fravær  

- Oppfølging av lønnsdata for korrekt avlønning 

- Postfunksjon 

- Diverse administrative støttefunksjoner 

- Forberedelse av grunnlag for drøftings og forhandlingsmøter, bla lokale 

lønnsforhandlinger 

- Bidragsyter i forbindelse med lokale/sentrale tariffavtaler 

- Drift av timeregistreringssystem for avlønning av ansatte 
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7. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2015 

7.1. Styret i Salten Brann IKS 

 

Navn Medlem Varamedlemmer 

Svein Blix Styreleder Vara i rekkefølge: 

1. Jan Tore Svendsgård 

2. Truls Paulsen 

3. Kjersti S. Hansen 

Gudbjørg Navjord Medlem 

Anne Holm Gundersen Nestleder 

Agnar Hansen Medlem 

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

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

 

7.2. Representantskapet i Salten Brann IKS fram til 06.11.15 

 

Kommune Medlem Varamedlemmer 
Beiarn Monica Sande Håkon Sæther 

Bodø Odd Paulsen 1. Øystein Wiik 

2. Odd A Lund 

3. Bente Haukås 

4. Kirsten Hansvoll 

5. Stian Hiis Bergh 

6. Svein Olsen 

7. Jan Kåre Moen 

8. Jon Albert Alstad 

9. Turid H Holm 

Bodø Rolf-Arnt Sivertsen 

Bodø Ole Henrik Hjartøy 

Bodø Mona Lillehaug 

Bodø Ingrid Lien 

Bodø Terje Cruickshank 

Bodø Adelheid Kristiansen 

Bodø Odd Willy Hansen 

Bodø Brigt Kristensen 

Fauske Siv Anita Johnsen Brekke 1. Lisbeth Kvæl 

2. Arne B Vaag 

3. Hege Harsvik 
Fauske Ronny Borge 

Fauske Jørn Stene 

Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Hilde Furuseth Johansen 

Meløy Per Swensen 1. Greta Johanne Solfall 

Meløy Arild Kjerpeseth 2. Odd Arne Stormo 

Saltdal Finn Obert Bentsen 1. Rune Berg 

2. Bjørn Brændmo Saltdal Anne Britt Sletteng 

Steigen Asle Schrøder Fred Eliassen 

Sørfold Lars Kr Evjenth Anne Lise E Lillegård 

Hamarøy Rolf Steffensen Kjersti S Hansen 
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7.3. Representantskapet i Salten Brann IKS fra og med 06.11.15 

 

Kommune Medlem Varamedlemmer 

Beiarn Monica Sande Håkon Sæther 

Bodø Håkon Andreas Møller 1. Øistein Mathisen 

2. Rolf Arnt Sivertsen 

3. Astrid Olsen 

4. Johan Bakke 

5. Svein Olsen 

6. Jørgen Fjørtoft 

7. Egil Mathosen 

8. Ingrid A Bay-Larsen 

9. Jon Tørset 

Bodø Ann Kristin Moldjord 

Bodø Odd Willy Hansen 

Bodø Simon Gjerstad 

Bodø Ingrid Lien 

Bodø Mona Lillehaug 

Bodø Hans Petter Horsgård 

Bodø Allan Ellingsen 

Bodø Bente Haukås 

Fauske Jørn Stene 1. Nils-Christian 

Steinbakk 

2. Per-Gunnar K Skottåm 

3. Gro Anita Olsen 

4. Ole Tobias Orvin 

1a Ingelin Noresjø (For Borge) 

Fauske Linda Salemonsen 

Fauske Ronny Borge 

Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Trond Gjelseth 

Meløy Sigurd Stormo 1. Lisbeth S Amundsen 

Meløy Per Frøskeland 2. Mette Bjørnvik 

Saltdal Rune Berg 1. Wenche Skarheim 

2. Tore S Amundsen Saltdal Anne-Britt Sletteng 

Steigen Asle Schrøder Arne B Vaag 

Sørfold Lars Kr Evjenth Turid Johanne Willumstad 

Hamarøy Jan Folke Sandnes May Walle 
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8. Prioriterte områder for året 2016 

8.1. Beredskapsavdeling 

 

Arbeidsmål 2016 Tiltak Ressursinnsats 

Deltidskompetanse Lokaltilpasset 

grunnopplæring 

Ca. kr: 250 000,- 

PLIVO opplæring på 

deltidspersonell 

Opplæring i h.h.t. nasjonal 

PLIVO-instruks 

Ca. kr: 125 000,-                           

Åndedrettsbeskyttelse, 

deltidsstasjoner 

Egnede filtermasker Antatt kostnad kr: 

100 000.- 

8.2. Forebyggende avdeling 

Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og 

veiledninger. Styrke innsatsen overfor boliger med særlig fokus på utsatte grupper. 

Virkeområdet er under utvikling som følge av endring av regelverk fra 2016. Endringene 

medfører en overgang fra frekvensregulert hyppighet av aktiviteter til en modell med basert 

på kartlagt risiko. Målsetningen med endringene er å gjøre ressursbruken mere målrettet i 

forhold til risikobildet. Dette skal bidra til å øke brannsikkerheten for innbyggerne og 

virksomheter regionen. 

Avdelingen ønsker å omstille aktivitetene for bedre å møte fremtiden og etablere nye verktøy 

og rutiner for bedre å vurdere risikobildet som grunnlag for aktiviteter. 

Hovedmål 2016: 

- Ta initiativ overfor eierkommunene for å kartlegge nye samarbeidsområder innenfor 

brannvernet 

- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn med bakgrunn i risiko 

- Bidra i kommunale planprosesser for å bedre brannsikkerheten 

- Delta i pågående kommunale/regionale ROS prosesser 

- Gi elever i grunnskolen i Salten grunnleggende brannvernopplæring.  

- Gi informasjon om brannvern gjennom aktuelle kanaler. 

- Feiertjenesten 

- Gjennomføre feiing og tilsyn med piper og ildsteder etter behov 

- Kartlegge behovet for nye feie-/tilsynsobjekter herunder fritidsboliger 

- Vurdere avgiftsgrunnlaget i forhold til fremtidig tjenestebehov 

- Utrede mulighet for kobling mellom fagsystem og kommunale avgiftssystemer 

- Etablere rutiner for å følge opp historiske avvik 
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8.3. 110-nødsentral 

Det gjennomføres mange store prosesser både nasjonalt og regional innen det virksomhets-

området som 110-nødsentralen omfatter. Selskapet skal følge denne utviklingen og bidra til 

løsninger som ivaretar de ønsker og krav som forventes for hvordan vårt oppdrag skal løses til 

det beste for våre eiere, brukere og innbyggerne. 

 

Hovedmål 2016: 

 

- Forberede og ta i mot nødnettleveransen for de brannvesen som er i dekningsområdet. 

- Alle operatørene i 110-nødsentralen skal gjennom opplæring i Stavern i forbindelse 

med leveransen av nytt kontrollrom. 

- Ferdigstille den administrative overtakelsen av tidligere 110-Helgeland. 

- Bidra til utvikling av gode løsninger i den nye 110-nødsentralen. 

- Jobbe med og bidra aktivt og konstruktivt til å etablere samlokaliseringen av de tre 

nødetatenes operasjonssentraler. 

- Det skal være fokus på hvordan effekt kan hentes ut av å være samlokalisert. 

8.4. Ledelse/personal/administrasjon 

Arbeidet innenfor området personal/administrasjon kan deles opp i de rutinemessige 

oppgavene som utføres fortløpende og i de mer utviklende delene som er nødvendig å følge 

opp og videreutvikle. 

Hovedmål 2016: 

- Forbedre og utvikle interne rutiner for personaladministrasjon 

- Oppgradere og effektivisere ulike funksjoner i personalsystemet (VISMA) 

- Utvikle personalpolitisk plan 

- Etablere standard for digitalt kvalitetssystem 

- Videreutvikle hjemmeside/intranettløsning 

- Etablere kanal for kommunikasjon med medarbeidere internt på sosiale media 

- Arbeide for at innflytting i ny hovedstasjon i Bodø skal gå i henhold til plan 

- Jobbe videre med å systematisere HMS-arbeidet samt etablere egen HMS portal for 

intern bruk 

- Fokusere og utvikle ledergruppen i Salten Brann 

- Legge til rette for etablering av sentralene til politi og helse samlokalisert med 110-

nødsentralen 

- Delta og utforme rollen som brannsjef og som deltager i nye LRS for hele Nordland 

fylke (Nordland politidistrikt) 

- Delta og påvirke DSB i rollen som brannsjef i nytt rådgivende organ 

- Delta og påvirke prosessen med å lage felles krise- og ledelsesfunksjon for 

kommunene i Salten 


