
Innspill fra hovedtillitsvalgte til revisjon Brannordning i Salten 
Brann IKS 
 
 
 

Økte ressurser til trening versus beredskap 
 
Hovedtillitsvalgte er svært positive til at det i brannordningen legges opp til økning i stillingsstørrelse 
på deltid for å ivareta behovet for å økt kompetanse for deltidspersonell, samt fokus på ledertrening 
for personell på hel- og deltid. Vi registrere at realisering av større stillingsstørrelser på deltid (mere 
øvelse og trening) er foreslått løst med å redusere bemanningen på en rekke deltidsstasjoner.  
 
Vi kan imidlertid ikke se at det foreligger noen sårbarhetsvurdering av tiltakene, og er bekymret for 
at redusering av bemanningen/antall stillinger på deltid synes å være den drivende faktor for å 
kunne gjennomføre tiltaket. Samtidig blir det ikke belyst i hvilken grad økt stillingsstørrelse i den 
enkelte kommune vil utløse behov for flere administrative ressurser/økt bemanning for å ivareta 
kompetanseheving eller om selskapet må investerer i fasiliteter, utstyr og kompetanse til dette.  
 
I ytterste konsekvens vil også gjennomføring av kompetanseheving på deltidspersonell ved bruk av 
ressurspersoner fra heltidtidspersonell redusere tilstedeværelse i egen brannordning (Bodø). Dette 
vil medføre en dårlige og dyrere beredskap for Bodø kommune. 
 

Beslutningsgrunnlag  
 
Det er ikke utarbeidet egen forebyggendeanalyse forut for en beredskapsanalyse. Sistnevnte er ikke 
ferdigstilt. Elementer fra innholdet i nevnte analyser finnes -men er ikke resultatet av definerte 
prosesser med å utarbeide helhetlige analyser.  
 
En forebyggendeanalyse er dimensjonerende for hvordan restrisikoer ivaretas i beredskapsanalyse. 
Resultatet fra begge analysene vil være et viktig fundament for framtidig brannordning.  
 
Vi mener at dette utfordrer kvaliteten på rapporten som et godt beslutningsgrunnlag for en 
fremtidsrettet og bærekraftig brannordning.                      
 
  

Medvirkning/prosessen 
 
Hovedtillitsvalgte er enige med brannsjefen at intern involvering i selskapet ikke har vært 
tilfredsstillende.  
 
Vi kan ikke se at det er gjennomført en systematisk og definert prosess for medvirkning av 
ressurspersoner. Etter vår mening har dette bidratt til dårligere forankring og påvirket kvaliteten på 
innholdsmessige elementer.  
 
Det er uheldig at faglige innspill fra ressurspersoner på beredskapsavdelingen ikke blir belyst eller 
besvart i tilstrekkelig grad.  
 

 



Tjenesteleveranse 

 
Rapporten skiller mellom lovpålagte (primæroppgaver) og ikke lovpålagte oppgaver 

(sekundæroppgaver). De viktigste insentivene til ny brannordning har vært å tilpasse oss fremtidens 

risiko- og sårbarhetsbilde, samt søke å innfri eiernes ønske om et økonomisk bærekraftig 

brannvesen.  

Vi registrerer at vår største eier, Bodø kommune – gir uttrykk for at det er tilleggsoppgaver som må 

nedjusteres dersom tjenesten skal bli billigere.  

Vi savner at det i rapporten er foretatt en gjennomgående vurdering av alle ikke lovpålagte 

oppgaver, og vurdert disse i et ROS-perspektiv. Dette gjelder tjenesteleveransen i hele selskapet.   

  

Felles brannordning - overordnet vakt 

 
I rapportens pkt. 8.2 er overordnet vakt beskrevet. I selskapet ivaretas operativ ledelse av tre nivåer. 

Alle disse nivåene er organisert med vaktordning. Innsatsleder (01) og vakthavende brannsjef (09) er 

en del av en 24/7 beredskap.  

Vi mener at dette er en meget robust ordning som til enhver tid rigger oss for å håndtere svært store 

hendelser/kriser med svært lav responstid på etablering av stab-/støttefunksjoner.  

Rapporten belyser ikke kravet til overordnet vakt og/eller innsatsledelse i tilstrekkelig grad da den 

ikke henviser til dimensjonerende krav eller er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens.  

I den grad store og krevende hendelser skal være dimensjonerende for vår beredskap og 

håndteringsevne på overordnet nivå, må det også gjenspeiles i evnen til å håndtere dette i den 

akutte fasen på skadestedet.     
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