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REVISJON AV BRANNORDNING FOR SALTEN BRANN IKS, 

HERUNDER MEDVIRKNINGSPROSESS 

- Vedlegg A: Kalkulasjoner for ny brannordning (Bakerst i saken) 

- Vedlegg B: Medvirkningsprosess (Bakerst i saken) 

- Vedlegg C: Hovedrapport for reviderte brannordninger i Salten Brann IKS (Separat filvedlegg) 

- Vedlegg D: Drøftingsprotokoll av 23. mars 2021 (Separat filvedlegg) 

 

Generelt 

Sakens oppbygning 

Sakens dokumenter som fremlegges for behandling er omfattende og vil kreve tid å gjennomgå. 

Saksfremlegget og sammendraget i hovedrapporten (side 1 til 14) gir et helhetlig bilde av den 

anbefalte løsningen med konsekvenser. Utdypende forslag til brannordning pr kommune finnes på 

sidene 69 til 214. 

Eierkommunenes vedtak og tilbakemelding på utkast til brannordning 

Hovedrapporten, er ajourført med kommunale innspill som er ønsket av 9 av 10 eierkommuner. 

Saltdal kommune gir innspill til brannordning i kommunestyremøtet den 29. april og på grunn av 

dette så vil dagens ordning stå oppført i rapporten for Saltdal kommune. Vedtaket om innspill som 

besluttes av Saltdal kommune den 29. april vil bli opplyst til representantskapet den 7. mai 2021.  

 

Beslutningsprosess for ny brannordning med tilhørende tema- og saksområder 

Etter at styret har gjort sine siste vedtak om innstilling til representantskapet, i saken den 22. mars 

2021, så vil administrasjonen starte arbeidet med å utvikle implementeringsplaner for de foreslåtte 

endringene. Dette vil bli gjort i samarbeid med berørte kommuner og ikke minst med de ulike 

ansvarsområdene i selskapet hvor også tillitsvalgte og verneombud skal delta aktivt sammen med 

konstablene på hver stasjon. 



Følgende planer skal utvikles, drøftes og presenteres for styret og deretter framlegges for 

representantskapet for både 1) drøfting og 2) vedtak (to-trinns involvering), se figur nedenfor: 

 

Figur 1 – Representantskapets saksbehandling av brannordning 

 

Representantskapsmøtet 7. mai 2021 

Figuren viser at det bare er selve 1) saken om brannordningen som skal sluttbehandles i repskapet 

7. mai 2021. Da skal brannordningen vedtas som en anbefaling til de enkelte eierkommunene som 

igjen skal fatte egne vedtak i kommunestyrene om egen brannordning innen 1. juli 2021. 

Samtidig er det viktig å starte arbeidet med å avklare behovet for typer av 2) bilmateriell, 

levetidprinsipper og rullering i tillegg til finansiering med mer. Det samme gjelder også for 3) 

kompetanseplan, altså hvordan selskapet skal etablere de nye tjenestene med tanke på 

prioriteringer, tidsforståelse og andre konsekvenser i brannvesenets organisasjon med tanke på 

behovet for ressurser. For eksempel tar det tid å etablere en fullt ut operativ røykdykkertjeneste på 

nivå 1. Alle prinsipielle spørsmål skal belyses. 

Representantskapsmøtet 5. november 2021 

På dette møtet skal sakene som omhandler 1) bilmateriellplan, 2) kompetanseplan og 3) utkast til 

ny selskapsavtale vedtas av representantskapet. 

Samtidig er det viktig å starte arbeidet rundt behovet for utbedringer av selskapets 

brannstasjonsbygninger slik at de ivaretar kravene til HMS, både i funksjonsutforming og kvalitet. 



Dette vil bli grundig belyst også opp mot den ståstedskartlegging som ble gjennomført i starten av 

år 2020. 

Representantskapsmøtet 6. mai 2022 

Som det går fram av figuren så viser den at det kun er saken om utbedring av 1) brannstasjoner 

som skal sluttbehandles i repskapet 6. mai 2022. Saken må presentere en helhetlig statusoversikt 

med forslag til tiltak for den enkelte kommune med prioriteringer. 

Etter at representantskapet har fattet vedtak i disse sakene så har selskapet fått på plass en helhetlig 

plan for revidert brannordning, bestående av: 

1. Brannordning (stasjoner, bemanning, tjenester og vakt) 

2. Bilmateriell, tilpasset tjenestene som skal leveres i revidert brannordning 

3. Kompetanse, tilpasset tjenestene som skal leveres i revidert brannordning 

4. Brannstasjoner, i samsvar med funksjon og kvalitet iht. HMS krav 

5. Selskapsavtale, justert bestemmelse for finansiering §7 

 

Generelt om medvirkningsprosess 

(Se vedlegg B) 

Styring og ledelse av arbeidsprosessen har vært gjennomført av brannsjefens stab som også har 

hatt ansvar for å gjennomføre de to innledende dialogmøtene med den enkelte eierkommune. I 

dialogmøte 2 var denne arbeidsgruppen også utvidet med kompetanse fra den enkelte brigade samt 

andre nøkkelroller slik at disse møtene fikk tilgang på tverrfaglig spisskompetanse og relevante 

erfaringer. 

I starten av dette arbeidet ble det gjort en omfattende datakartlegging for å fastslå ståsted for 

kvalitet innenfor områdene; kompetanse, materiell og brannstasjoner. Dette ble gjort gjennom 

involvering av selskapets ledergruppe, brigadeledelsen med bistand fra stasjonslederne i Salten 

Brann IKS. 

I møtene med kommunene så har deltagelsen variert, men i hovedsak har dialogen vært dialog med 

ordfører og formannskapet. I flere tilfeller har kommunestyret også vært involvert, men i 

varierende grad har det deltatt overordnet administrativt personell utover funksjon til 

rådmann/kommunedirektør. Noen kommuner har vist stort engasjement og har hatt flere besøk av 

selskapet utover de to møtene. 

Underveis i dialogmøtene har det vært varierende involvering av mannskaper på stasjonene. Det 

konkrete involveringsbehovet har i all hovedsak blitt ivaretatt gjennom linjen fra brigadesjef og 

utover. Det har vært gjennomført dialogmøter med stasjonsledere samt gjennomført 

mannskapsmøter på enkelte stasjoner, så som Drag, Steigen og Inndyr på de stasjoner som 

kommunene har ønsket innføring av røykdykkertjeneste, nivå 1. I den forbindelse har det vært 

gjort motivasjonskartlegginger blant mannskapene. Mannskaper har også gitt skriftlige innspill, 

men for det meste som innspill til den kommunale behandlingen hvor vedtak om innspill skulle 

behandles. Samtidig er det riktig å påpeke at involveringsgraden av mannskaper kunne vært bedre 

for stasjonene i Sulitjelma og i Saltdal med tanke på forslaget til endringer som ble presentert på 



respektive brannordninger hvor det blant annet ble foreslått reduksjoner for tjenesteleveransen og 

antall mannskaper. 

Den enkelte eierkommune har fått anledning til å gi skriftlige innspill til selskapet og de aller fleste 

har gjort dette ved å fatte politiske vedtak i kommunens formannskap eller kommunestyre. 

Selskapet har gitt en orientering i AMU 18. desember 2020 og for hovedtillitsvalgte før nyttår om 

innholdet i den første delrapporten med brann faglig anbefaling som skulle til styrebehandlingen 

21. desember. Det ble gjennomført drøftingsmøter, jfr. HA og HTA bestemmelser, med 

hovedtillitsvalgte tirsdag 23. mars 2021, etter styrets behandling av denne saken, 22. mars 2021. 

Forutsetningene for at disse møtene skulle gjennomføres har vært at alle kommuner har gitt innspill 

til sluttbehandlingen. Drøftingsprotokoll framsendes med saken til behandling i 

representantskapet, vedlegg D. 

AMU vil også behandle selskapets sluttrapport den 22. april 2021, før representantskapet skal 

behandle saken 7.  mai 2021. AMU vil også behandle implementeringen av saken hvor det også 

vil bli lagt vesentlig større vekt på involvering av konstabler på den enkelte stasjon. AMU skal 

følge sakens utvikling på hvert møte i 2021 og vil fatte relevante vedtak der hvor det vil være 

nødvendig i saksbehandlingen. 

 

Sammendrag av hovedrapport 

Oppdraget 

Oppdraget fra representantskapet var å revidere eksisterende kommunale brannordninger og 

fremme forslag til nye brannordninger ut i fra et faglig ståsted. Behovet for en ny gjennomgang av 

dagens brannordninger ble begrunnet i:  

1. Brannordningene har ikke vært revidert siden på de siste 8-10 årene. (10. april 2012) 

2. Brannordningene samsvarer ikke fullt ut med dagens og fremtidens sårbarhets- og 

risikobilde. 

3. Brannordningene samsvarer ikke med eiernes signaler om et økonomisk bærekraftig brann- 

og redningsvesen. 

 

Rapportene 

I tidsperioden januar til november 2020 utarbeidet Salten Brann IKS forslag til nye brannordninger 

for alle eierkommunene. Denne rapporten (2021/01) beskriver forslag til brannordninger som er 

utarbeidet i et samspill mellom eierkommunene og Salten Brann IKS. I tillegg beskriver rapporten 

selskapet Salten Brann IKS, myndighetskrav, risikobilde og beredskapstjenester. 

Det er utarbeidet to separate rapporter i forbindelse med revideringen av brannordningene. Det er 

a) hovedrapport og b) delrapport 1. Rapportene danner kunnskapsgrunnlaget for riktig 

dimensjonering og organisering av beredskapstjenester i Salten Brann IKS i et operativt- og 

strategisk perspektiv. Rapportene er overlappende på flere områder.  

Denne rapporten «Hovedrapporten» (2021/01: «Framtidig organisering og dimensjonering av 

beredskapstjenester i Salten Brann IKS: Komplette brannordninger utarbeidet av eierkommunene 



og Salten Brann IKS») er hovedrapporten og beskriver brannordningene som den enkelte 

kommune har fattet kommunale vedtak som innspill til høringsrunden. Videre beskrives selskapet 

Salten Brann IKS, myndighetskrav, risikobilder og beredskapstjenester. Rapporten er vedlegg C. 

Den andre «delrapporten (2021/02: «Framtidig organisering og dimensjonering av 

beredskapstjenester i Salten Brann IKS: Komplette forslag til nye brannordninger utarbeidet av 

Salten Brann IKS») er delrapport og beskriver brannordningene som Salten Brann IKS anbefalte 

kommunene å innføre etter de første dialogmøtene med eierkommunene, men før kommunene 

fattet vedtak om innspill til høringsrunden. Videre beskrives selskapet Salten Brann IKS, 

myndighetskrav, risikobilder og beredskapstjenester. 

Hovedrapporten danner beslutningsgrunnlaget for behandlingen i styret (22/3-21) og 

representantskapet (7/5-21). Det endelige vedtaket skal gjøres av eierkommunene i 

kommunestyret/bystyret i og det er ønskelig fra selskapets side at dette blir gjort før 1. juli 2021 

for å starte det implementeringsarbeidet for budsjettåret 2022 så fort som mulig. 

Merk at delrapporten som er omtalt ikke skal behandles og er dermed ikke vedlagt. Delrapporten 

er den opprinnelige brannfaglige anbefalingen som ble utarbeidet som grunnlag forut for de 

kommunale vedtakene som høringsinnspill. Delrapporten står på egne faglige ben og vil for 

ettertiden være et historisk dokument. 

Revidert brannordning – de viktigste endringene 

Revidert brannordning er basert på brannfaglig analyse og samsvarer med relevante lover og 

regler. Forslaget er korrigert etter vedtak fra den enkelte eierkommune. 

 

I all hovedsak så har eierkommunene vedtatt å opprettholde det antall stasjoner og konstabler som 

er i dagens brannordning. Det er derimot gjort reduksjoner for stasjonene Sulis, Misvær, 

Kjerringøy og Helligvær i tråd med selskapets anbefalinger. 

 

Hamarøy kommune har vedtatt at stasjonen på Storjord opphører og den delen av kommunen 

dekkes fra stasjonen på Oppeid. Kommunen har videre vedtatt at stasjonen på Drag skal ha helt 

lik organisering som for Oppeid iht. kommunens vedtak. Se ressurstabeller senere i saken. 

 

Forøvrig er de viktigste endringene i forslagene til reviderte brannordninger som følger: 

1. Tjenesteleveransen som er foreslått pr kommune baseres på brannfaglige vurderinger og den 

kommunale ROS hvor det blant annet er tilført nye tjenester for flere av stasjonene. 

a. Se tabell 1, tjenesteoversikt pr. stasjon og pr. kommune. 

2. Basert på vedtatt tjenesteleveranse og tidligere ståstedskartlegging for kompetanse så styrkes 

kompetansen og HMS for alle stasjoner med deltidskonstabler. 

3. For å kunne ivareta forsvarlig kompetansenivå så økes timetallet for trening og øving fra hhv. 

30 til 52 timer (vektet gjennomsnitt) pr. konstabel på deltid. 

 

 



 

Tabell 1 – Tjenesteoversikt pr. stasjon og pr. kommune 

 

I tabell 1 presenteres de tjenestene som skal leveres for den enkelte eierkommune på den enkelte 

stasjon. Tjenestevalget danner grunnlaget for ressurskalkulasjonen og hver enkelt tjeneste har et 

standardisert timetall avsatt til trening og øving pr år. Dette danner igjen grunnlaget for summen 

av antall timer den enkelte konstabel skal trene og øve ila et år. Den tjenesten som krever mest av 

selskapet og den enkelte konstabel å levere er røykdykking nivå 1 for deltidsstasjonene. Den har 

flest dedikerte timer til trening og øving. Stasjonene på Oppeid, Drag, Steigen og Inndyr skal 

etablere denne tjenesten som del av ny brannordning. 

Rapporten om revidert brannordning – et styringsdokument 

En brannordning beskriver hvordan beredskapstjenester i Salten Brann IKS er organisert og 

dimensjonert i tråd med oppgavene etter brann- og eksplosjonsvernloven §11, første og andre ledd. 

Brannordningen er også knyttet opp mot kommunens egen risiko og sårbarhet. I utgangspunktet 

er det opp til den enkelte kommune å fastsette hvilke ressurser brann- og redningsvesenet skal 

disponere på bakgrunn av kartlagt risiko og sårbarhet. Kommunene betaler selv for 

dimensjoneringen av egen brannordning, men deler av tjenestene vil kunne belaste en større andel 



av felleskostnadene for brannberedskapen som finansieres etter innbyggertall, jfr. selskapsavtalens 

§7. Eksempler på slike tjenester kan blant annet være røykdykking, nivå 1 eller 2. 

Dimensjonering av brann- og redningstjenesten er regulert i dimensjoneringsforskriften (2002). 

Dimensjoneringsforskriften setter krav til enhver kommune om å ha et brann- og redningsvesen 

som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført 

tilfredsstillende. Det er viktig å presisere at brannordningen for kommunene må sees i 

sammenheng med at Salten brann IKS er definert som en helhetlig brannvernregion noe som 

innebærer at flere kommuner har gått sammen for å danne et brann- og redningsvesen som skal 

løse oppdrag på tvers av kommunale grenser, uavhengig hvor de uønskede hendelsene inntreffer. 

En utfordring er imidlertid å ha et brann- og redningsvesen som har lokal tilstedeværelse og 

dermed nærhet til innbyggerne, samtidig som det skal være et kvalitativt og effektivt brann- og 

redningsvesen med tilstrekkelig kompetanse. Denne balansegangen er krevende å håndtere for 

Salten Brann IKS og krever høy grad av samhandling internt mellom stasjonene og mellom de 

ulike ansvarsområdene i selskapet. 

Viktige forhold å ta i betraktning for den kommunale brannberedskapen 

I dialogmøtene med eierkommunene ble det trukket fram fem overordnede temaer som var viktige 

å bearbeide for å kunne styrke den totale beredskapen i Salten Brann IKS. De fem temaene skaper 

tilsammen et helhetlig bilde av hvordan Salten Brann IKS kan utnytte ressursene best mulig i det 

forebyggende- og beredskapsmessige arbeidet.  

a. Forebyggende arbeid og beredskap 

Brannforebyggende- og branntekniske tiltak er en grunnleggende forutsetning for effektiv 

beredskapsinnsats. Kompenserende tiltak knyttet til særskilte brannobjekter påvirker direkte 

hvordan Salten Brann IKS skal dimensjonere beredskapen. Et godt samarbeid mellom Salten 

Brann og kommunene vil kunne øke effektiviteten for både forebyggende arbeid og 

hendelseshåndteringen. Salten Brann IKS anbefaler at alle kommunale tjenestebygg sprinkles og 

tilkobles med byggets brannalarm til 110-Nordland. 

I et brannforebyggende perspektiv er det viktig at det legges til grunn et systematisk og 

tverrsektorielt samarbeid mellom alle sektorene i en kommune. «Trygg hjemme Salten» er et slikt 

samarbeid der samtlige av eierkommunene har forpliktet seg til et samarbeid med selskapet 

gjennom samarbeidsavtalen «Brannsikkerhet-Trygg hjemme». Dette arbeidet vil få større 

betydning i fremtiden da antall personer som defineres å være i risikoutsatt gruppe for brann vil 

øke. Dette begrunnes blant annet i «eldrebølgen» og kommunenes ønske om at denne delen av 

befolkning skal bo i eget hjem så lenge som mulig. I denne situasjonen kan kommunene bruke 

hjemmehjelpen i det forebyggende arbeidet i samarbeid med brannvesenet. Hjemmehjelpen kan 

blant annet sjekke røykvarsler, vedovn og panelovner. Videre kan kommunene implementere ulike 

risikoreduserende tiltak som blant annet direktekobling av §13 bygg til 110-Nordland, automatisk 

brannanlegg, automatisk slokkeanlegg, planverk og øvelser. 

b. En samlet brannvernregion av 10 kommuner – første-, andre- og regionsinnsats 



Det er viktig å presisere at brannordningene for kommunene må sees i sammenheng med at Salten 

Brann IKS er definert som en samlet brannvernregion. Det vil si at flere kommuner har gått 

sammen for å danne et brann- og redningsvesen som skal løse oppdrag på tvers av kommunale 

grenser, uavhengig hvor de uønskede hendelsene inntreffer i Salten Brann IKS sitt ansvars- og 

virkeområde. Siden Salten Brann IKS er en brannvernregion, er mulighetsrommet mellom 

førsteinnsats, andreinnsats og regions innsats belyst. Med andre ord; hvordan selskapet kan utnytte 

ressursene på en best mulig måte. Det er også pekt på muligheter for å justere ned antall stasjoner 

og konstabler som følge av dette, men dette er i mindre grad ivaretatt av kommunene gjennom de 

vedtak som er besluttet som høringsinnspill på forslag til ny brannordning. 

c. Endret behov for tjenesteleveranse av beredskapstjenester som følge av ROS-analyser 

Kommunens og brannvesenets ROS-analyser er styrende for hvilke typer hendelser beredskapen 

skal være dimensjonert for. En beredskap i Salten Brann IKS som utelukkende er dimensjonert for 

tradisjonell brannslokking vil ikke imøtekomme forventningen til innbyggerne i Salten. Et av 

målene med å revidere brannordningen er å få på plass en tjenesteleveranse per brannstasjon som 

er basert på brann- og redningsfaglig analytisk tilnærming. Hvilke dagligdagse hendelser den 

enkelte brannstasjon (kommune) skal håndtere som førsteinnsats, er basert på brann ROS-analyser. 

I hendelser som krever mer ressurser, så skal andreinnsatsen kunne mobiliseres på kort varsel. Med 

andre ord; belyse sammenhengen mellom førsteinnsats, andreinnsats og regions innsats i 

hendelseshåndtering. 

d. Styrket kompetanse og HMS innebærer flere timer til trening og øving (deltid) 

Brann- og redningstjenesten må håndtere små og store hendelser. Noen av disse kan være både 

kompliserte og svært utfordrende. Samfunnet står overfor et mer variert risiko- og sårbarhetsbilde 

i dag enn for 15-20 år siden. Disse endringene gjenspeiler seg også i oppgaveporteføljen til brann- 

og redningstjenesten. Ståsteds- og kvalitetskartleggingen som Multiconsult gjennomførte i starten 

av år 2020 viser at innsatspersonell i selskapet generelt sett har en del avvik på kritisk kompetanse. 

Brannkonstabler må ha rett (spesialisert) kompetanse for å håndtere oppgaver knyttet til dagens 

hendelser (tjenesteleveranse). For å kunne heve kompetansen for personellet så må det årlige 

timetallet til trening og øving økes. Det å øke stillingsbrøken medfører høyere kostnader for 

kommunene. 

I innledende fase av revisjonsprosessen så var en måte å finansiere time økningen på å redusere 

antall deltidskonstabler på de noen utvalgte stasjoner, såfremt dette oppfylte kravene i 

dimensjoneringsforskriften. Vedtakene fra de fleste kommunene innebærer at de ikke ønsker å 

redusere antall innsatspersonell noe som betyr at det ikke vil bli frigjort ressurser til å finansiere 

behovet for økt trening og øving iht. den nye tjenesteleveransen. 

Hovedargumentet som kommunene fremhever, er at en reduksjon av innsatspersonell vil kunne 

svekke den kommunale beredskapen generelt sett med tanke på at antall deltidskonstabler som 

møter opp på hendelser kan gå ned som konsekvens noe som svekker håndteringsevnen og ikke 

motivasjonen blant mannskapene. Selskapet har pekt på kunnskap og vurderinger i denne 

prosessen som tilsier at kommunal brannberedskap handler både om kvantitet og ikke minst om 

kvalitet. Det er delt erfaringer med kommunene fra de mest krevende hendelsene som viser 

behovet for økt kompetanse. 



e. Tilgang på kommunalt slokkevann – en forutsetning for brannvesenets håndteringsevne 

Slokkevannforsyningen er kartlagt i alle kommunene og er å anse som et viktig 

avhengighetsforhold til kommunen for at brannvesenet skal kunne utøve sin primærfunksjon. 

Formålet med kartleggingen er å avdekke hvor i Saltenregionen det er tilstrekkelig og utilstrekkelig 

slokkevannkapasitet. Det er kommunens ansvar å tilrettelegge for slokkevannforsyning jf. §21 i 

forskrift om brannforebygging (2002). 

Der det ikke er tilgjengelig slokkevann må kommunene iverksette kompenserende tiltak. Et slikt 

tiltak, som er vanlig i Norge og som er fleksibelt, er å anskaffe og etablere tankbil som gjøres 

tilgjengelig for brannvesenet. På enkelte av brannstasjonene er det derfor foreslått å ha en 

kombinasjonen av en lettere brannbil og kommunal tankbil. Denne løsningen er god fordi det i de 

aller fleste hendelser er tilstrekkelig med å rykke ut til hendelser med en lettere brannbil. Den 

kommunale tankbilen rykker kun ut i de tilfeller der det er behov for slokkevann.  

En slik løsning vil spare brannvesenet for unødvendige driftskostnader på daglig basis. Dette vil 

føre til færre utrykninger med tyngre bilmateriell som igjen bidrar til lavere driftskostnader samt 

redusert miljøavtrykk. En annen fordel med tankbil, er at det er en mobil ressurs som kan benyttes 

og stilles til rådighet for andre kommuner i en større geografisk utstrekning. En kommunal tankbil 

kan inngå i kommunens selvkost regnskap for VA-området og finansieres av innbyggerne gjennom 

gebyrer og avgifter. Salten Brann IKS disponerer tankbilen i oppdrag og ivaretar daglig 

vedlikeholdsadministrasjon. 

 

Økonomi- og ressursoversikter 

Totale kostnader for alternative brannordninger 

I utredningen med forslag til ny brannordning er det gjort en økonomisk sammenligning av tre 

ulike alternativer; 

1. Vedtatt budsjett 2021 

o Basert på dagens struktur (dagens brannordning) og vedtatt budsjett for 2021. 

2. Brannfaglig anbefaling (delrapport) 

o Brannfaglig anbefaling om ny struktur, bemanning og tilgjengelighet til personellet for øving og 

trening simulert på vedtatt budsjett for 2021. 

3. 2021 Brannfaglig anbefaling justert etter vedtak til høringsinnspill i eierkommunene (hovedrapport) 

o Politiske vedtak i 9 av 10 kommuner. 

o Simulert på vedtatt budsjett for 2021. 

 



 

Tabell 2 – Overordnet budsjettalternativer (basert på 2021- budsjett) 

 

Overordnet ressursoversikt for mannskaper for alternative ordninger (deltid) 

I de ulike løsningsforslagene er det gjennomført en rekke beregninger for personell og materiell. I 

tabellen under er dette sammenfattet for Salten i sin helhet, der hensikten er å vise økonomiske 

konsekvenser for de ulike løsningsforslagene og temaene. 

 

Tabell 3 – Ressursoversikt for mannskaper – alternative brannordninger 

 

Vurdering av stillingsstørrelser (deltid) 

I den anbefalte løsningen ivaretas lukking av dokumenterte kritiske avvik fra 

kompetansekartleggingen. Dette gjelder også det fysiske arbeidsmiljøet (HMS) for 

brannkonstablene innen det å kunne trene på de oppdrag som de rykker ut på og forventes å 

håndtere. 

I anbefalt løsning har selskapet redusert antall brannkonstabler på deltid. Samtidig er det med 

bakgrunn i ønsket tjenesteleveranse gjort en økning på stillingsprosenten for deltidskonstablene. 



 

Tabell 4 – Overordnet ressursoversikt for mannskaper – pr stasjon og pr kommune 

for de ulike alternative løsningene til brannordning (gjennomsnitt beregning) 

 

Som tabell 4 viser vil det i anbefalt løsning (brannfarlig anbefaling) produseres det i gjennomsnitt 

ca. 37% flere timer til utdanning, trening og øving med 21% færre konstabler, sammenlignet med 

dagens brannordning, her uttrykt som budsjett 2021.  Frigjorte lønnskostnader fra reduksjon på 

antallet konstabler (62 stk.) vil i denne løsningen kunne brukes i til å finansiere økning i 

stillingsbrøk og dermed evnen til å levere på det nye tjenestenivået på en forsvarlig måte uten 

budsjettøkning. 

I anbefalt løsning som ivaretar kommunenes vedtak på høringsinnspill produseres det i 

gjennomsnitt ca. 71% flere timer til utdanning, trening og øving og summen av antall konstabler 

ligger rett i underkant av dagens ordning. I praksis vil dette innebære en total økning på 3 årsverk 

over dagens budsjett 2021 nivå dersom en ser alle kommunene under ett. 

Framlagt forslag til løsning koster 1,2 millioner kroner mer enn det som er nivået for dagens 

brannordning (budsjett 2021). Det meste av forklaringen ligger i den økning av timer som er 

påkrevd for å ivareta tjenesteleveransen med tilfredsstillende timer til trening og øving som igjen 

understøtter HMS krav. 

 



 

Tabell 5 – Detaljert ressursoversikt for mannskaper – pr stasjon og pr kommune 

(brannfaglig anbefaling etter vedtak i eierkommunene) 

 

I tabell 5 presenteres det totale timetall og stillingsbrøk for hhv. Konstabel og utrykningsleder med 

og uten røykdykking. Informasjonen i tabell danner detaljgrunnlaget for budsjetteringen som skal 

gjennomføres for den enkelte kommune med stasjoner for å fastsette de nye økonomiske rammene 

for den enkelte kommunes brannordning. 

Tjenesten røykdykking (nivå 1 og 2) er den enkelttjenesten som er mest krevende å etablere samt 

drifte på årlig basis. Det er også den enkelt tjenesten som krever flest timer til trening hhv. 12 og 

13 timer for konstabel og utrykningsleder. 

Timer som går med til vaktbyttetrening er integrert inn i timetallet pr stasjon som har vakt. For de 

konstablene som inngår i vakt, ikke alle, så må det gjøres egne kalkulasjoner for å finne rett timetall 

og stillingsbrøk. 



Andre forhold vedrørende revidert brannordning 

Det er fortsatt en del uavklarte forhold tilknyttet revisjonen av brannordningen i Salten. Nedenfor 

presenteres de mest sentrale forholdene som selskapet mener bør belyses. 

 

Økt stillingsbrøk og færre brannkonstabler 

En økning av stillingsstørrelse for deltidskonstablene må aksepteres av den enkelte konstabel. 

Dette medfører en større prosess for alle deltidskonstabler som skal regulerer en endring av 

arbeidsforholdet noe som betyr at ny arbeidsavtale må utarbeides og aksepteres. 

For de stasjoner som skal redusere antall konstabler så bør det legges opp til en 

overtallighetsprosess som løses i kombinasjon med naturlig avgang og evt. andre virkemidler som 

kommunen for øvrig kjenner til. Over tid vil ikke dette være et stort problem da det er en naturlig 

rullering av mannskaper hvert eneste år. Den beste løsningen for alle parter er selvsagt en naturlig 

avgang over de nærmeste årene (2-4). Det vil alle parter være tjent med. For de stasjoner som 

opphører så vil det være påkrevd med en tydelig overtallighetsprosess som styres av selskapets 

HR-funksjon og i samarbeid med berørte kommuner. Selskapet gjør oppmerksom på at en 

deltidskonstabel stort sett alltid har en annen hovedarbeidsgiver i tillegg til jobben som konstabel. 

 

Kjøp av beredskapstjenester i tettstedet Glomfjord. 

Pr i dag kjøper Meløy kommune brannberedskap tjeneste fra Yara-konsernet i tettstedet Glomfjord 

med omegn. Tjenesten fungerer godt da styrken på Yara har god kompetanse og betydelig kapasitet 

(slagkraft). De disponerer blant annet tankvogn, finansiert av både SVV og NFK, som kan 

disponerer av selskapet i hele Meløyområdet ved behov. Kjøp av tjenesten koster 1.239.000 kroner 

pr år. Alternativet til denne tjenesten er etablering av en egen styrke i Glomfjord som kan 

sammenlignes med styrken i Steigen hvor det er to personer på vakt til enhver tid. Brannordningen 

i Steigen koster 2.250.000 kroner for budsjettåret 2021, uten FDV-kostnader for bygg som er et 

kommunalt ansvar. Det vil komme i tillegg. Selskapet mener derfor at denne ordningen bør 

videreføres. Krav til nye tjenester vil kreve mer tid til trening og øving og vil kunne medføre økt 

kostnad for kjøp av denne tjenesten. Dette er ikke avklart med Yara enda. Avtalen med Yara bør 

reforhandles som følge av dette. 

 

Kjøp av tjeneste (slukkeavtale) fra Rødøy kommune på Ågskardet 

Stedet Ågskardet (Meløy kommune) ligger på andre siden av Holandsfjorden fra der stedet Forøy 

(Halsa) befinner seg langs FV-17. Ved hendelser så vil styrkene fra Halsa og Engavågen bli 

alarmert, men for å nå over til andre siden så må styrkene benytte båt eller ferge. Dette ordner og 

rekvirerer 110-Nordland. 

 

For å gi Ågskardet en raskere responstid for beredskapstjenester så vil 110- Nordland alltid kalle 

ut den nærmeste styrken og i dette tilfellet vil det være styrken i Tjongsfjord i Rødøy kommune. 

Selskapet har startet en prosess med Rødøy kommune med intensjon om å inngå en slukkeavtale 

jfr. brannvernlovens bestemmelser. 

 

Kartlegging av samarbeidsmuligheter med TQC AS 

Salten Brann gjennomført møte med TQC AS på Drag 10. februar 2021 med sikte på å identifisere 

områder for samarbeid med tanke på brann- og røykdykkerberedskap. Under møtet orientert Salten 

Brann om branntjenesten i Hamarøy kommune og pågående prosess med revisjon av brann-



ordning. TQC orienterte om status på endring av produksjon i bedriften og pågående prosess med 

etablering og dimensjonering av egenberedskap og industrivern i bedriften. Under møtet ble det 

diskutert flere forhold knyttet til muligheter og forventninger for samordning og koordinering av 

industrivern og offentlig beredskap på TQC og Drag. Partene er positive til god samordning og 

samhandling av beredskapen. TQC vil kontakte Salten Brann IKS for videre kontakt og dialog når 

tjenestenivå i industrivern/egenberedskap avklares og besluttes.  

 

Forslag til vedtak 

 

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak: 

1. Forslag til revidert brannordning for Salten Brann er basert på selskapets brannfaglige 

anbefalinger og er justert etter vedtak gjort i den enkelte eierkommune 

2. Representantskapet vedtar ny brannordning for Salten Brann IKS 

3. Eierkommunene skal behandle representantskapets vedtak om ny brannordning før 30. 

juni 2021. 

 



Vedlegg A: Kalkulasjoner for ny brannordning 

 

 



Vedlegg B: Medvirkningsprosess 

Generelt 

I utarbeidelsen av brannordningene har det vært arrangert ulike møter og samlinger i tidsperioden 

desember 2019 til mars 2021. Hensikten med møtene og samlingene er å involvere relevante aktører 

slik at de kan komme med innspill til brannordningene. Nedenfor presenteres de mest sentrale 

møtene og samlingen i prosessen. 

Dialogmøter med eierkommunene 

Det har vært arrangert to dialogmøter med hver kommune: 

Dialogmøte 1: 

Dialogmøtene var i perioden desember 2019 til februar 2020. Hovedfokuset på møtene var «Hvordan 

den fremtidige organiseringen og dimensjoneringen til Salten Brann IKS skal være?  

Dialogmøte 2: 

Dialogmøtene var i perioden juni 2020 til oktober 2020. Dialogmøtene var en oppfølging av 

dialogmøtene 1. Formålet med møtene var å ha dialog med kommunene om den fremtidige 

kommunale brannordningen. 

På dialogmøtene deltok brann- og redningssjef, avdelingsleder forebygging, avdelingsleder 

beredskap og (eller NK beredskap, brigadeledere og prosjektleder fra Salten Brann IKS. Fra 

kommunene deltok ordfører, kommunedirektør m/ledergruppe, beredskapskoordinator og 

formannskapet. Formålet med møtene var å ha dialog med kommunene om den fremtidige 

kommunale brannordningen. 

På forberedende møter (internt arbeidsmøte for Salten Brann IKS) deltok brann- og redningssjef, 

avdelingsleder forebygging, avdelingsleder beredskap og/eller NK beredskap, brigadeledere og 

prosjektleder. 

Møteoversikt 

Tabell 1: Oversikt over dialogmøter 2 og forberedende møter i perioden juni 2020 til oktober 2020. 

Kommune Dato Type møte 

Beiarn 22. juni 

26. juni 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Bodø 5. oktober 

15. oktober 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Fauske Mai/juni 

15. juni 

20. oktober 

Forberedende møte 

Dialogmøte  

Dialogmøte (forts. fra 15. juni) 

Gildeskål 22. juni 

29. juni 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Hamarøy Juni 

17. juni 

30. juni 

7. juli 

Forberedende møte 

Dialogmøte  

Dialogmøte (forts. 17. juni) 

Infomøte med innsatsstyrken på 

Drag 

Meløy 24. august Forberedende møte 



26. august 

4. september 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Saltdal 4. juni 

25. august 

26. august 

1. september 

Forberedende møte 

Forberedende møte 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Steigen 24. august 

27. august 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Sørfold 4. juni 

11. juni 

Forberedende møte 

Dialogmøte 

Værøy 2. september 

10. september 

Forberedende møte 

Dialogmøte 
 

Tabell 2: Oversikt over sentrale møter i perioden desember 2019 til mars 2021. 

Deltakere Tid Formål 

Eierkommunene Desember 2019-februar 2020 Dialogmøter: Del 1 med kommunene 

Personalmøte Salten 

Brann IKS 

31. januar 2020 Statusorientering 

AMU 18. desember 2020 Statusorientering 

Rådmannsutvalget 12. februar 2020 Statusorientering 

Brigadeledermøte  25. februar 2020 Statusorientering og innspill 

Utvidet ledersamling 28. februar 2020 Arbeidsmøte 

Styremøte 2. april 2020 Statusorientering 

Styremøte 22. april 2020 Drøfting og avklaring om den videre prosessen 

Representantskapet 11. mai 2020 Statusorientering 

Eierkommunene 2. juni - 15. oktober 2020 Dialogmøter: Del 2 med eierkommunene 

Eierkommunene 2. juni-21. desember 2020 Innspill til brannordning (høring) 

Rådmannsutvalget 3. juni 2020 Statusorientering og arbeidsmøte. Rådmannsutvalget 

kommer med innspill til det videre arbeidet. 

Styremøte 8. september 2020 Orientere og drøfte prosessen 

Brigadeledere, brann- 

og redningssjef, leder 

beredskap og/eller NK-

beredskap, leder 

forebyggende avdeling 

og prosjektleder 

15. og 25. september 2020 Gjennomgang av brannordningene  

Brigadeledere Oktober-november 2020 Tilbakemelding på rapport 

Styremøte 15. oktober 2020 Orientere og drøfte prosessen 

Representantskapet 6. november 2020 Orientere om prosjektet 

Gildeskål kommune 25. november 2020 Motivasjonskartlegging blant innsatspersonell for å 

etablere røykdykkertjeneste i Gildeskål kommune 

Styremøte 21. desember 2020 Statusorientering 

Steigen kommune 28. desember 2020 Motivasjonskartlegging blant innsatspersonell for å 

etablere røykdykkertjeneste i Steigen kommune 

Brigadeledere Januar-februar 2021 Tilbakemelding på rapport 

Sørfold kommune og 

SB IKS 

23. februar 2021 Redegjørelse/diskusjon Sørfold kommunestyre 

Representantskapet 26. februar 2021 Statusorientering 

Fauske kommune og 

SB IKS 

11. mars 2021 Redegjørelse/diskusjon Fauske kommunestyre 

 

Tabell 3: Oversikt over sentrale møter i perioden mars 2021 til november 2021. 

Deltakere Tid Formål 

Hovedtillitsvalgte, 

hovedverneombud, 

17. mars 2021 Orienteringsmøte 



Deltakere Tid Formål 

brigadeledere og 

ledergruppe 

Tillitsvalgte 19. mars 2021 Drøftingsmøte 

Styremøte 22. mars 2021 Strategisamling og vedtak 

AMU 22. april 2021 Legge fram endelig brannordning 

Representantskapet 7. mai 2021 Statusorientering 

Eierkommunene Juni-oktober 2021 Kommunale vedtak brannordning/selskapsavtale 

Eierkommunene  6. november 2021 Implementering budsjett 2022 

 

Arbeidsmøter med Multiconsult 

I tidsperioden mai 2019 til desember 2019, ble Multiconsult som ekstern aktør, engasjert av Salten 

Brann IKS for å gjennomføre to arbeidsprosesser som er en del av prosjektet «Brann ROS-2020». 

Arbeidsprosessene omhandlet: 

1) «Kartlegge og rapportere relevant rammeverk (lover, forskrifter, utredninger/forskrifter mm.), 

samt identifisere og prioritere selskapets mulighetsrom innen brannforebygging og 

brannberedskap» 

2) «Kartlegge og kategorisere ståsted og status (standard/kvalitet) for selskapets egen 

brannberedskap i Salten med tanke på kvalitet vedrørende bemanning, kompetanse, biler, 

materiell og bygningsmasse»  

 

Dette arbeidet har resultert i rapportene «Mulighetsstudie for Salten Brann IKS» (Multiconsult, 

2019a) og «Kartlegging av Salten Brann IKS-MultiMap» (Multiconsult, 2019b), og rapportene 

danner grunnlaget for kunnskap, refleksjon og diskusjon når vi blant annet reviderer 

brannordningene.  

Rapporten «Mulighetsstudie for Salten Brann IKS» (Multiconsult, 2019a) har som formål å 

identifisere potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS. Med mulighetsrom menes alternative 

måter å operere innen de fastsatte rammene, gjeldende for eksempelvis organisering av ledelse, 

plassering av brannstasjoner, samhandling med andre myndigheter eller relevante aktører for Salten 

Brann IKS sitt arbeid, og strukturering av interne beredskapsressurser. 

Rapporten «Kartlegging av Salten Brann IKS-MultiMap» (Multiconsult, 2019b) har som 

hovedformål å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann IKS på et overordnet nivå som underlag 

for strategiske valg og prioriteringer. MultiMap er et kartleggingsverktøy benyttet for å kartlegge 

teknisk tilstand og egnethet for samtlige av Salten Brann IKS sine 26 brannstasjoner.  

Formålet med kartleggingen har vært å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann IKS på et 

strategisk overordnet nivå som underlag for strategisk valg og prioriteringer. Viser til rapportene for 

detaljert informasjon. 

Deltakere fra Salten Brann IKS i dette arbeidet og da særlig knyttet til rapporten «Kartlegging av 

Salten Brann IKS», der ståsted og status i selskapet blir belyst, har i hovedsakelig vært: Brann- og 

redningssjef, avdelingsleder beredskap og NK-beredskap, avdelingsleder forebyggende, 

brigadeledere, seksjonsledere, stasjonsansvarlige og prosjektleder. Brigadeleder, seksjonsleder og 

stasjonsansvarlig hadde en særlig viktig rolle når det gjaldt å kartlegge status på bygning 

(brannstasjon), bemanning/kompetanse og biler/materiell. 

 



 

 

Involvering av beredskapsavdelingen og brigadeledere 

I tillegg til formelle møter og samlinger har prosjektleder hatt formelle og uformelle samtaler med 

blant annet brannkonstabler, seksjonsledere og brigadeledere i Salten Brann IKS gjennom hele 

prosessen. Brigadeledere har også gitt skriftlig tilbakemelding på brannordningene.  

Generelle tilbakemeldinger om medvirkning fra beredskapsavdelingen og brigadeledere: 

1) Beredskapsavdelingen og brigadelederne burde ha blitt involvert tidligere i prosessen. Dette ville ha 

bidratt til en mer effektiv arbeidsprosess og kvalitetssiket arbeidet på en bedre måte. Riktignok 

påpeker beredskapsavdelingen og brigadelederne at involveringen ble bedre og bedre etter hvert i 

prosessen. 

2) Deltidsstyrken skulle ha blitt informert og involvert på et tidligere tidspunkt i prosessen. Dette kunne 

dempet mye av «støyen» som har vært på enkelte brannstasjoner. 

3) Tidsfrister for å gi tilbakemelding på for eksempel rapporter har vært for knapp. Dette har ført til at 

brigadelederne ikke har fått tilstrekkelig med tid til å kvalitetssikre innholdet. 

4) Dialogmøtene med kommunene har vært godt gjennomført og det har vært en konstruktiv og lærerik 

arena. 

Overordnede forbedringspunkter: 

• Involvere beredskapsavdelingen, brigadeledere og andre relevante aktører tidlig i prosesser 

• Ha lengre tidsfrister for å gi tilbakemeldinger på rapporter og lignende. 

 

 

 

 

 

 


