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1. Økonomiplan for 2022 – 2025 

 

1.1. Formålsparagrafen i selskapsavtalen 

 

§3. Formål 

 

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver 

vedrørende brann- ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre 

tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. 

 

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte 

tjenester. 

 

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 

 

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke 

svekker de lovpålagte oppgavene. 

 

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester 

kan også nyttes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 

 

1.2. Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2022 - 2025 

 

Rente 

• Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2025. 

 

Nøkkeltall 

• Kommunal deflator er foreløpig ikke beregnet inn. 

• For 2022 – 2025 er lønn budsjettert med 2021 priser. Endringer er real-vekst/reduksjon. 

• For 2022 – 2025 er varer og tjenester budsjettert med 2021 priser, med unntak av kjente 

kostnadsendringer. 

• Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner. 

• Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 19,5 % for heltidspersonell. 

• Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell. 

 

Merverdiavgift 

Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.   
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1.3. Økonomiske oversikter 

 

 

Tabell 1 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2022 – 2025 

 

I tabellen overfor har selskapet skilt ut interne overføringer fra varer og tjenester. Årsaken til 

dette er at dette er kostnader som kommer av interne overføringer mellom avdelinger-

/markedsenhet. Hovedandelen av dette er inntekter i markedsenheten som overføres til 110-

sentralen og deltakerkommunenes andel av disse inntektene. Økningen kommer i all hovedsak 

som inntekter på refusjoner og salgsinntekter i samme tabell. 

 

Som det går fram av tabell 1 så er det satt av betydelig beløp til disposisjonsfond for 110 

Nordland. Bakgrunnen for at dette er mulig er det høye inntektsnivået for direktekoblet brann-

alarm. Formålet med å bygge opp denne reserven er for å betale kostnader ved anskaffelse av 

nytt oppdragshåndteringssystem for nødnett fra 2021 – 2022, samt til bruk ved 110-

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Driftsinntekter

Salgsinntekter 29 792 500        32 236 664        32 236 664        34 002 500        35 135 000        

Refusjoner 33 241 903        37 555 271        36 975 271        36 711 407        37 730 207        

Sum salgsinntekter og refusjon 63 034 403        69 791 935        69 211 935 70 713 907 72 865 207

Utvikling 72,70 % 10,72 % -0,83 % 2,17 % 3,04 %

Kommunale overføringer 86 840 524        88 604 509        87 855 636        88 396 895        89 402 220        

Utvikling -0,10 % 2,03 % -0,85 % 0,62 % 1,14 %

Sum driftsinntekter 149 874 928     158 396 444     157 067 571     159 110 801     162 267 426     

Utvikling 21,42 % 5,69 % -0,84 % 1,30 % 1,98 %

Driftsutgifter

Lønnskostnad 96 737 566        99 248 225        98 443 476        99 334 209        99 439 117        

Varer og tjenester 22 401 948        24 801 328        27 141 990        23 568 762        23 394 022        

Interne overføringer*) 26 067 831        31 861 077        28 122 801        29 887 857        31 221 137        

Momskompensasjon 2 608 949           3 303 213           2 983 615           2 836 115           2 781 115           

Annen driftskostnad -                           -                           -                  -                  

Sum driftsutgifter 147 816 294     159 213 843     156 691 881 155 626 943 156 835 390

Utvikling 21,50 % 7,71 % -1,58 % -0,68 % 0,78 %

Driftsresultat før finansposter 2 058 634           (817 399)              375 689               3 483 859           5 432 036           

Finansposter

Annen renteinntekt 6 700                     6 700                     6 700                     6 700                     6 700                     

Annen rentekostnad 469 637               519 028               651 026               743 824               738 636               

Avdrag på lån (15 år - fra år 2020) 1 565 457           1 730 094           2 170 087           2 479 415           2 462 120           

Bruk av bundet fond 430 800               5 558 000           4 558 000           3 558 000           3 558 000           

Sum finansposter (1 597 595)          3 315 578           1 743 587           341 461               363 943               

Bruk av premiavviksfond 1 000 000           1 000 000           1 000 000           1 000 000           1 000 000           

Avsetning til disposisjonsfond 1 461 039           3 498 180           3 697 334 4 813 240 5 784 706

Driftsresultat 0 0 0 0 0

Poster
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nødsentralen og markedsavdeling for å håndtere svingninger på inntjeningsnivå for 

direktekoblet brannalarm.  

Det nye oppdragshåndteringsverktøyet har en foreløpig anskaffelsespris på over 9,0 MNOK for 

110 Nordland noe som er 6 % av de nasjonale kostnadene. En slik strategi vil hindre at 

framtidige kostnader til nye verktøy, som følge av nasjonale pålegg, ikke belaster kommunene 

i større grad noe som vil sikre bærekraft i finansieringen av selskapet. Bakgrunnen for 

anskaffelsen er at leverandør av dagens nasjonale oppdragshåndteringsverktøy har varslet om 

«end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnettleveransen. Ved utgangen 

av 2022 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet. Dette gjelder for 

alle landets 110-nødsentraler. Det vises ellers til tidligere saker som gjelder anskaffelse av 

nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110 sentralene og etableringen av nasjonalt IKS for 

å gjennomføre denne anskaffelsen. DSB har slått fast at en slik anskaffelse og support av ny 

løsning må finansieres av brukerne. 

 

Nedenfor vises det en overordnet tabell med oversikt over hovedposter med utviklingstrekk for 

økonomiplanperioden. 

 

 

Tabell 2 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2022 - 2025 

 

Det er viktig å merke seg at hovedårsaken til store økninger i driftsutgifter kommer av økte 

inntekter som tilkommer markedsenheten og som gjennom internoverføring til 110-sentralen 

fremkommer som en kostnad. Denne økningen representerer ikke økning i kostnader for 

eierkommunene. 

2. Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS 

Poster som ivaretas av den enkelte kommune utenfor brannvernbudsjettet i henhold til 

gjeldende selskapsavtale: 

 

1. Drift og vedlikehold av brannstasjoner, kommunale avgifter, renhold, mv 

2. Husleie brannstasjoner 

 

Salten brann har tidligere lagt inn beregnet beløp for disse postene, for brannstasjoner i Bodø, 

i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type 

utgifter. For brannstasjonene, spesielt den nye brannstasjonen på Albertmyra, skal dette ikke 

videreføres. Dette begrunnes i at det er 2 andre kommersielle leietagere (politi og helse) i tillegg 

til Salten Brann IKS som er brukere av bygget. FDV kostnader må administreres av Bodø 

Salgsinntekter og refusjon 63 034 403 69 791 935 69 211 935 70 713 907 72 865 207

72,70 % 10,72 % -0,83 % 2,17 % 3,04 %

Kommunale overføringer 86 840 524 88 604 509 87 855 636 88 396 895 89 402 220

-0,10 % 2,03 % -0,85 % 0,62 % 1,14 %

Driftsutgifter 147 816 294 159 213 843 156 691 881 155 626 943 156 835 390

21,50 % 7,71 % -1,58 % -0,68 % 0,78 %

202520242023Hovedposter 2021 2022
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kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. Selskapet har vært i prosess med Bodø 

kommune for overføring av avtaler innen FDV området for brannstasjonene i Bodø kommune. 

FDV-kostnader og refusjoner for FDV er trukket ut av budsjettet til Salten Brann IKS. Bodø 

kommune har enda ikke overtatt alle avtaler. Ved å gjennomføre det på denne måten vil 

praksisen være lik for drift av alle brannstasjoner i eierkommunene. Selskapet er av den 

oppfatning at denne harmoniseringen er meget viktig å få på plass. Det vises til brev som er 

oversendt kommunens ledelse i sakens anledning. Det gjøres oppmerksom på at dette ansvaret 

kommer tydeligere fram i vedtektene som er revidert i 2019. 

 

Utfordringen for selskapet i denne sammenhengen er at flere av brannstasjonene i selskapets 

ansvarsområde ikke har vært fulgt tilstrekkelig opp i forhold til kravene i arbeids-

miljøvernloven. Mangelen på et forsvarlig arbeidsmiljø gjør seg særlig gjeldende på følgende 

steder; 

- Våg i Gildeskål 

- Engavågen i Meløy 

- Halsa i Meløy 

- Helligvær i Bodø kommune 

- Knaplund i Bodø kommune 

 

Tilstanden er dokumentert gjennom egen rapport utarbeidet av Multiconsult AS i forbindelse 

med revisjon av selskapets ROS-analyse. 

 

Selskapet har i samarbeid med kommunene gjennomført gode prosesser i forbindelse med 

utbedring av ovennevnte forhold. Bodø kommune jobber konkret med plan for bygging av ny 

stasjon på Helligvær, men endelig vedtak lar vente på seg. Meløy kommune gjennomfører egne 

prosesser for avvik på stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene, men selskapet 

registrer at fremgangen ikke er tilstrekkelig konkret. Det planlegges oppfølgingsmøter for å 

bøte på dette. 

 

Det er også på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjon ikke ivaretar HMS-krav i 

tilstrekkelig grad. Fauske kommune har gjennomført prosjektering av felles driftsbygg for 

brann, ambulanse, legevakt, sivilforsvar og teknisk avdeling i kommunen og er i gang med 

byggingen av det såkalte «blålysbygget». Selskapet er i god dialog med Fauske kommune i 

detaljplanleggingen av den bygningsmassen selskapet skal disponere. Dette er ordning som 

selskapet ønsker velkommen.  

 

Selskapet gjør oppmerksom på at det er kommunens plikt å sørge for tilstrekkelig mengde med 

slokkevann for brannvesenet. Grunnet avvik vedrørende slokkevannforsyningen flere steder i 

Salten området så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler som erstatning for kommunal 

vannforsyning i bakken. Dette gjør seg gjeldende på flere steder og selskapet henviser derfor 

til punkt 4.1 i denne økonomiplanen for nærmere spesifisering av avvik/behov. 
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3. Kommunenes kostnader til vaktordninger 

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et 

direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den 

enkelte kommune. 

 

Nedenfor finnes en tabell som viser status for nivå for hjemmevakt som er bestemt som følge 

av eiernes brannordninger. Dette er basert på brannordningen slik de er i dag. 

 

 

Tabell 3 – Vaktoversikt pr. eierkommune. 

 

Selskapet har regnet ut hva de vedtatte ordningene har av faste kostnader og lagt dette inn i 

rammen for Salten Brann IKS.  Samtidig er det vist i tabell hvordan utgiftene fordeler seg og 

hvordan kostnadsutviklingen har vært siden dannelsen av selskapet.  

 

Vurderingsgrunnlaget for etablering av brannvernordningene er gitt i ROS analyse sammen 

med en faglig vurdering av muligheter for utvikling av brannvernordningene.  

 

Det er viktig at selskapets eiere er oppmerksomme på de operative muligheter som skisseres i 

ROS analysen, siden endringer vil ha direkte virkning på den enkelte eiers kostnader. 

 

Det er viktig å merke seg at endringer i demografi påvirker graden av rekruttering og ikke minst 

tilstedeværelse i kommunen. Selskapet utfordres ved at flere har sin arbeidsplass relativt langt 

fra sitt bosted og at rekruttering av personell, som har sitt arbeidssted i nærheten av 

brannstasjonen, blir vanskeligere. 

 

Det er gjennomført en prosess med revisjon av brannordning i Salten og som er vedtatt av den 

enkelte eierkommune unntatt Hamarøy kommune juni i 2021. Eventuelle endringer i 
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brannordningen vil måtte implementeres inn i årsbudsjett 2022, andre halvdel, og økonomiplan 

2022 – 2025. Dette kan gjelde områder som struktur, bemanning, kompetanse og materiell.  

 

Salten Brann sin aktivitet påvirker ikke direkte vaktordningskostnadene siden utryknings-

kostnader er lagt inn som felleskostnader og dekkes etter den enkelte kommune sin eierandel. 

Dette er i henhold til dagens finansieringsmodell. 

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar 

med organiserings- og dimensjonering forskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den 

enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift om organisering og 

dimensjonering av brannvesenet er revidert og ny forskrift vil gjelde fra 1. mars 2022. Dette får 

ingen større betydning for dimensjonerende størrelser. 

 

Kommunenes kostnader til vaktordninger øker med bakgrunn i rettskraftig dom i arbeidsretten 

av 21. juni 2013 krever at det skal innbetales pensjon av stillinger med lavere deltakergrad enn 

14 timer pr uke. Dommen setter ingen nedre grense for stillingsprosent i forhold til opptjening 

og utbetaling av tjenestepensjon.  

4. Investeringsplan 

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av 

materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt 

selskapsprosjekter. Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er 

styrende for de anskaffelser som gjennomføres. For perioden 2022 - 2025 er tyngre 

investeringer på materiell og spesielt biler tatt ut av investeringsplanen foreløpig. Dette er gjort 

i sammenheng med den pågående prosessen rundt ny brannordning i den enkelte eierkommune. 

Det utarbeides en egen plan for behov innen tyngre investeringer til materiell og kjøretøy, som 

settes i sammenheng med pågående prosess rundt revisjon brannordninger. Når plan for 

materiell er vedtatt innarbeides denne i budsjett- og økonomiplanen for perioden 2022 – 2025 

som revideres i mai 2022. 
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4.1. Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2022 – 2025 

 

 

Tabell 4 – Investeringsoversikt for perioden 2022 – 2025 

 

Det vises til linjen om tankbil i investeringsplanen. Selskapet gjør oppmerksom på at det er 

kommunens plikt å sørge for slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik vedrørende 

slukkevannforsyningen så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler på følgende steder, 

som kommunen selv må finansiere gjennom egne budsjetter og økonomiplaner: 

- 2022; tankbil til Misvær i Bodø kommune, dagens tankbil er 40 år gammel og ikke lenger 

hensiktsmessig 

- 2022; tankbil til Inndyr i Gildeskål kommune, mangler vannforsyning i flere områder. 

- 2022; tankbil til Engavågen i Meløy kommune. 

 

Selskapet disponerer pr i dag 5 tankbiler, der den eldste er av årsmodell 1981, og den nyeste av 

årsmodell 2004. Alderen kombinert med økende utgifter til vedlikehold av bilene tilsier at det 

er behov for utskifting også av denne typen kjøretøy. 

 

Det er knyttet en viss usikkerhet til investeringsplanens behov fra år 2022 og utover. Dette 

begrunnes i det faktum at selskapet har vedtatt ny brannordning som vil føre til anbefalinger 

om ny beredskapsplan for selskapet og dermed den enkelte kommune tilsluttet selskapet i 2022. 

På tross av dette så mener selskapet at det er riktig å belyse behovet for økt tilgang på 

slukkevann på angitte steder da det er registrert avvik på dette. Uten tilstrekkelig slukkevann 

klarer ikke selskapet å yte god nok beredskap og innsats ved større hendelser. 

 

I et utviklingsperspektiv ønsker selskapet videre å effektivisere beredskapen ved enkelte 

stasjoner ved at store og kostbare mannskapsbiler byttes ut, og erstattes med mindre og 

rimeligere fremskutte enheter. Disse fremskutte enhetene vil i kombinasjon med tankbiler, som 

Inv nr Investeringsarter 2021 2022 2023 2024 2025

INV2225-1 Innføring av kompetansemodul og stoffkartotek  kr         755 000  kr       250 000 

INV2225-2
Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og 

sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)
 kr       500 000 

INV2225-3 Prosjekt skole - kurs - opplæring  kr    1 000 000 

INV2225-4 Servicebiler feiertjeneste (fond)  kr         500 000  kr       500 000  kr       500 000  kr           500 000  kr          500 000 

INV2225-5 Administrative kjøretøy forebyggende  kr       500 000  kr       500 000  kr           500 000  kr          500 000 

INV2225-6 Brannpumper og tyngre brannvernmateriell  kr         300 000  kr       300 000  kr       300 000  kr           300 000  kr          300 000 

INV2225-7 Frigjøringsutstyr  kr         120 000  kr       300 000  kr           300 000 

INV2225-8 Dykkerbil  kr      1 200 000  kr       400 000 

INV2225-9 Opprusting øvingsfelt Kvalvika+simulator (500`) Reetablering  kr    1 000 000  kr    5 000 000 

INV2225-10 Infrastruktur CBRN/E - Farlig Gods  kr       500 000 

INV2225-11 Logistikkløsning  kr    2 400 000 

INV2225-12 HMS-krav på utskifting av hjelmer  kr       200 000  kr       110 000  kr           110 000  kr          110 000 

INV2225-13 Utstyr for overflateredning  kr       150 000 

INV2225-14 IR-kamera og gassmålere  kr       330 000 

INV2225-15 Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning  kr       500 000  kr       400 000  kr           400 000 400000

INV2225-16

Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene 

selv, 2022 Bodø,  2022 Inndyr, 2022 Engavågen. Prisene er for brukte 

biler.

 kr      2 400 000  kr    3 600 000 

Sum  kr      3 075 000  kr    8 830 000  kr    7 310 000  kr        2 720 000  kr       1 810 000 
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gir nødvendig sikkerhet for vannforsyning, kunne gi styrket håndteringsevne til redusert 

kostnad ved utvalgte stasjoner. Salten Brann har tatt opp disse forholdet med de berørte 

eierkommunene som del av Brann-ROS prosessen som har vært gjennomført. Det vil bli 

utarbeidet en egen materiellplan i denne forbindelse. 

4.2. Behovsbeskrivelser i planperioden 

4.2.1. Innføring av kursmodul og stoffkartotek (INV2225-1) 

Etter at selskapet har iverksatt ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, 

fortsettere det kontinuerlige arbeidet med å sikre at selskapets ansatte har den forskriftsmessige 

og nødvendige kompetanse for å levere tjenester i samsvar samfunnsoppdraget og ny revidert 

brannordning til eierne. Selskapet har stort søkelys på at ingen ansatte skal skades eller 

forulykke i sitt arbeide for selskapet. Selskapet har utnyttet mulighetene i eksisterende 

kvalitetssystem for å få kontroll med status på selskapets materiell, og den enkeltes kompetanse. 

For å komme videre med å effektivisere planarbeidet rundt kompetanse, er neste trinn å etablere 

et støttesystem for planlegging av interne kurs, øvelser og trening. Målsettingen er å kunne lage 

helhetlige kompetanseplaner for alle de rundt 400 ansatte i selskapet uavhengig av stilling og 

lokasjon. Det skal kunne føres kontroll med at selskapet er i samsvar med interne krav, lover, 

forskrifter og vedtatt brannordning. Under etablering av ledelsessystem for ytre miljø og 

arbeidsmiljø, finner selskapet mangler i etterlevelsen av kravene i forskrift om utførelse av 

arbeid, § 31.1.  

Oppbevaring og bruk av kjemikalier krever risikovurdering, register og datablad. Eksponering 

av brannrøyk og sot er svært helseskadelig. Forskriften krever et eksponeringsregister hvor den 

enkelte ansatte eller vedkommendes leder skal registrere eksponeringer under øvelser, trening, 

daglig arbeide og i hendelser. Kravene til et slikt register er at data skal oppbevares i 60 år. 

Selskapet har innhentet flere tilbud på løsninger for stoffkartotek med tilhørende 

eksponeringsregister, og vil i løpet av høsten 2021, starte prosjekt for å etablere og 

implementere system.  

4.2.2. Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide 

funksjonalitet) (INV2225-2) 

 

Smart Arkitektur; Bodø kommune har fått tildelt 8 millioner fra Innovasjon Norge for utvikling 

av plattform for samling, deling, transformering og analyse av data fra ulike kilder. Smart 

arkitektur er et innovasjonsprosjekt som har til formål å etablere en plattform for samling, 

deling, transformering og analyse av data fra flere ulike kilder. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
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Salten Brann er med i prosjektet som behovseier og Safeplan er valgt som leverandør. Arbeidet 

har startet med å utvikle en plattform som kan høste data slik at brannmannskapene kan få 

digitale objekt- og innsatsplaner. Les mer om prosjektet her: https://bodo.kommune.no/smart-

arkitektur-bodo/   

  

I denne sammenheng vil det også bli viktig at mannskapene, både på heltid og deltid, har 

nødvendig infrastruktur og verktøy for å nyttegjøre plattformen.  

 

Salten Brann har deltatt med ressurser i prosjektet under oppstart og vil gjøre dette også i 

leveranse og gevinstrealiseringsfasen, hvor et av selskapets ønskede gevinster er automatiserte 

og elektroniske innsatsplaner for anvendelse før, under og etter hendelser i byrom eller 

infrastruktur. Smart arkitektur sin plattform vil danne grunnlag for bred utvikling, og støtte opp 

om selskapets kjerneprosesser gjennom å være tilbyder av digital infrastruktur til sensorisk 

utstyr, datafangst, analyse, presentasjon og derved økt situasjonsforståelse. 

 

Gjennom innovasjon og utvikling av digitale løsninger har Salten Brann erfart forbedret 

situasjonsforståelse. Løsning for å «låne» kamera på mobiltelefonen til innringeren som 

kontakter 110 nødsamtalen gir kraftfull situasjonsforståelse er et godt eksempel på innovasjon 

med god effekt. Som neste trinn er det naturlig å se på kartløsninger som kan være underlag til 

informasjon, slik at man kan øke situasjonsforståelsen ytterlige. Kart som gir 

tilleggsinformasjon om ras, skred, skogbrann eller flom sammen med videostrøm og sensoriske 

data i samme skjermbilde vil øke situasjonsforståelsen ytterligere, og gir mulighet for raskere 

forståelse av utviklingen i denne type hendelser. 
 

Selskapet har identifisert behov for en digitaliseringsstrategi, ikke bare for det operative, men 

også i det administrative. Forretningsområdet alarmtjenester forvalter en økende mengde av 

direktekoblede alarmer og har behov for å effektivisere arbeidsflyten samt øke kvaliteten til 

datagrunnlag i forvaltningen. Selskapet har gjennom intern revisjon pekt på behovet for å 

forbedre prosesser, og nøyaktighet til data i forbindelse med ansettelser. Integrasjoner her vil 

bidra til effektivisering og forbedret datakvalitet. Selskapet ser står nytteverdi i å anvende 

allerede etablert teknologi, utnytte denne bedre og av flere ansatte. Selskapet har som mål å øke 

digital dialog, informasjon, og samhandling.  
  

https://bodo.kommune.no/smart-arkitektur-bodo/
https://bodo.kommune.no/smart-arkitektur-bodo/
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4.2.3. Prosjekt skole – kurs – opplæring (INV2225-3) 

Prosjektstillingen vinkles mot kommersialisering og salg av kurs. 110 sentralen etablerte 

allerede i 2019 en egen markedsavdeling (120) med hovedfokus på salg og kundebehandling. 

Her må også beredskapsavdelingen følge etter. Det er store potensialer innenfor kursmarkedet 

og dette må koordineres og reetableres. Det er utarbeidet en business case sammen 

Bedriftskompetanse. Dette dokumentet må kvalitetssikres og settes inn i det økte fokus på 

kommersielle tjenester. En egen ressurs som kun har kommersielt fokus vil skape store verdier 

inn til beredskapsavdelingen og selskapet. Det vil også være naturlig å legge Bjørnis under dette 

fokuset da Bjørnis i tillegg til å ha et fokus på forebyggende og ettervern, har store uutnyttede 

kommersielle potensialer. Etablering av et automatisk faktureringssystem for solgte tjenester 

sammen med 120- markedsavdelingen bør også være et ønsket fokus. 

 

(Dette er tidligere Prosjekt objektplan (videreutvikle + digitalisere) Prosjektstilling 1 år. Direkte 

relatert til prosjektet «Smart Arkitektur» så vil en 1 årig prosjektstilling opp mot objektplaner 

bli noe overflødig. Det vil være mer naturlig å bruke ressurser fra de involverte avdelingene 

som kan bidra med sin kompetanse inn i «Smart Arkitektur») 

4.2.4. Servicebiler feiertjeneste (INV2225-4) 

Bolig- og feierseksjonen rullerer en servicebil hvert år. Kjøretøyene er i tjeneste i ca 10-12 år   

Servicebilen benyttes for å levere feie- og tilsynstjenester. Feieren bruker mye tid på å forflytte 

seg mellom oppdrag. For å løse de ulike oppdragene må feieren ha nødvendig 

utstyr tilgjengelig i kjøretøyet til enhver tid.  

Investeringen skal bidra til god mobilitet og et helsefremmende arbeidsmiljø.  

Kjøretøyet skal ha en grønn miljøprofil for å bidra positivt til miljøregnskapet og senke 

driftsutgifter.  

4.2.5. Administrativt kjøretøy forebyggende (INV2225-5) 

Forebyggende avdeling har kjøretøyer for å gjennomføre forebyggende aktiviteter som tilsyn 

og annet i regionene. Regionen har stor utstrekning. Det er behov for å bytte ut og rullere 

kjøretøy. Investeringen skal bidra til god og sikker mobilitet.  

Kjøretøyet skal ha en grønn miljøprofil for å bidra positivt til miljøregnskapet og senke 

driftsutgifter.  

4.2.6. Brannpumper og tyngre brannvernmateriell (INV2225-6) 

Avdelingen har et løpende behov for erstatning og komplettering av tyngre materiell 

(brannpumper, slokkesystemer, aggregater, vifter m.m.) ved våre stasjoner. Mye av 

eksisterende utstyr er gammelt, lite driftssikkert og har ikke tilstrekkelig driftssikkerhet eller 

funksjonalitet i operasjoner hvor de kan være en viktig ressurs.  

 

Brannvesenet vil ved alle brannhendelser ha et behov for vannforsyning, uavhengig om det 

kommer fra kommunalt rørsystem, tankbrannbil eller åpen kilde. Behov for bærbare pumper 

vil variere med hendelsestype og risiko, og er særlig aktuelt ved brann i vegetasjon og andre 

hendelser i områder uten kjørbar adkomstvei.  

 

Målsetningen er å gi bidrag til brannbekjempelse, fra førsteinnsats, gjennom hele 

hendelsesforløpet og til etterslukking er fullført. 
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4.2.7. Frigjøringsutstyr (INV2225-7) 

På hendelser hvor innsatspersonell fra beredskapsavdelingen skal unnsette og om nødvendig 

frigjøre pasienter/ personer som er kommet til skade som følge av trafikkulykker må det finnes 

frigjøringsutstyr. Utstyret må bestå av saks, spreder, sylinder og om nødvendig driftsaggregat.    
 

Som en del av oppdragshåndtering blir trafikkrelaterte hendelser bare flere og flere. I tillegg 

endres bilparken langs veiene, de blir kraftigere og tyngre. Dette resulterer i at kravet til vårt 

verktøy blir høyere og høyere. For pasienter/ personer som blir sittende fastklemt etter en 

bilulykke er det viktig at pasientene får nødvendig helsehjelp.   

 

Målsetningen er å kunne gi nødstilte raskt, trygt og effektivt fra bilvraket og til kompetent 

personell fra helse/ ambulanse slik at liv og helse ivaretas på best mulig måte.  

4.2.8. Dykkerbil (INV2225-8) 

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2124-9. Gjelder 

tilleggsbevilgning.  

Det var budsjettert med kr 1.200.000 for anskaffelse i 2021. I anskaffelsesprosessen er det 

avdekt at investeringen er underbudsjettert, samt at leveransen på grunn av lang byggetid ikke 

vil kunne gjennomføres før i 2022. Beregnet kostnadsøkning er på kr 400.000,- slik at korrigert 

kostnad for anskaffelsen er på kr 1.600.000.-  

 

Behovet for tilleggsbevilgning i 2022 er på kr 400.000,-.   

4.2.9. Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator, Reetablering (INV2225-9) 

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2124-13 

 

Ved oppstart av Salten Brann ble det inngått leieavtale med Bodø kommune med 

undervisningsbygg med og øvingsområde/plate med oljeutskiller. Det var da begrensninger 

vedrørende etablering av utendørs øvingsfasiliteter. Det kunne ikke være en varig konstruksjon, 

altså var et permanent bygg utelukket. Det måtte være konstruksjoner som kunne demonteres 

relativt enkelt. Dette var signaler selskapet fikk fra lokal bygningsmyndighet i Bodø. 

Containerriggen som står på feltet i dag er innenfor de akseptkriterier som da ble gitt.  

 

Til vanlig benyttes øvingsfeltet til følgende øvelser, drill og treninger for medarbeidere i hel -

og deltidsstillinger: 

• Røykdykkerøvelser, varme og kalde 

• Kjemikaliedykkerøvelser, skarpe og kalde (CBRN/E) 

• Trafikkrelaterte tjenester, hurtigfrigjøring (inkl. bildropp) 

• Område for oppmarsj trening 

• Egen sikring ved bruk av tau 

• Teknisk trening på lift, uten høydebegrensninger 

• IUA øvelser, demonstrasjoner, lenseutsetning på land 
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Etter befaring på feltet den 2. juni så er "riggen" stengt med umiddelbar virkning. Den er ikke 

HMS-messig forsvarlig slik den står i dag og man vil måtte legge forholdsvis mye ressurser for 

å få den forsvarlig stand. Ved rengjøring og små tiltak vil det ikke være sannsynlig at den vi 

kunne motstå en gjennomgang fra f.eks. arbeidstilsynet. Vi må likevel se på hvordan vi kan 

dekke de behov som tilsvarer bruken i dag (ovenfor) men uten bruk av riggen. 

 

Alternativer på kort sikt kan være: 

• Skaffe flere egnede objekter for kald røykdykking 

• Skaffe flere objekter for nedbrenning 

• Sjekke muligheter innenfor leasing av containerløsninger fra f.eks. Dräger med bruk av 

gassflammer 

• Demontere dagens containere og erstatte de med nye 

 

Det er viktig at kunder, medarbeidere og instruktører kan få adekvate øvingsfasiliteter i en 

overgangsperiode til ett nytt øvingsfelt. 

 

I tillegg er det et tilbakevendende problem med kloakklukt som renseanlegget i bygget 

genererer. En har også vært plaget med at 1. etg. har fått fuktskader som følge av 

kloakkoversvømmelser.  

 

Det er derfor et betydelig behov for oppgradering og investering på øvingsfeltet, noe som 

synliggjøres i investeringsbudsjettet for 2022 og 2023. 

 

Simulering 

Salten Brann IKS har som mål å unngå å utsette mannskaper for unødig risiko under trening og 

øving. Øvelse på innsats i overtente bygg eller på øvingsfeltet i Kvalivika kan reduseres ved å 

bruke kunstig intelligens, virtuell teknologi i simulatortrening. Dette kan gi økt mengdetrening 

og bedre analyse i omgivelser som er enklere å kontrollere. Simulatortrening kan ikke erstatte 

øving i fysiske omgivelser, men kan være et godt supplement. Salten Brann IKS sammen med 

andre brannvesen, Nord universitet og prosjektet Smart arkitektur Bodø søke å finne nye måter 

å utnytte teknologi på til det beste for brann- og redning i Norge. 

 

Avdelingen har sett på, og fått demonstrert en tilhenger fra Trøndelag brann & redning hvor det 

kan gjennomføres trening og drill på oppgaver som normalt løses i mannskapsbilen på tur ut til 

skadestedet. Dette gjelder punkter som skadestedsfaktorer, situasjon, risikovurdering, 

ressurstilgang og mulig tidsperspektiv. Denne aktiviteten avsluttes med en “foreløpig 

innsatsordre”.  

 

Salten Brann kan ikke stå uten fungerende øvingsfelt og samtidig forventes å overholde 

formelle krav til kompetanse og HMS. 

4.2.10. Infrastruktur CBRN/E «farlig gods» (INV2225-10) 

Denne må sees i sammenheng med «Logistikkløsning (INV2225-13)».  
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Anskaffelse av utstyr og infrastuktur for innsatspersonell som kommer først til et skadested 

hvor skadelige stoffer (CBRNE) utgjør en akutt helsefare for både eksponerte personer og 

innsatspersonell. Det er nødvendig å oppgradere utstyr og konsept slik at vi kan gjennomføre 

en effektiv og sikker innsats. Konseptet er at dette utstyret fraktes ut med logistikk kjøretøy 

nevnt nedenfor. 

 

Målsetningen er å være rustet for å håndtere denne tjenesten også inn i fremtiden, med egnet 

materiell og verneutstyr på individnivå. 

4.2.11. Logistikkløsning (INV2225-11) 

Egnet mobil enhet med tilrettelagt innredning for transport av nødvendig materiell til og fra 

skadestedet. Vi må supplere under store hendelser, og ivareta behovet for å frakte utrustning 

(rent og skitten sone materiell) til og fra de stasjonene hvor hendelser har skjedd. 

 

Logistikk kjøretøy med for eksempel 

rullende containere for hurtighet og 

fleksibilitet. Egnet for generell logistikk 

tjeneste, vedlikehold av utstyr i distriktet, 

CBRN/E, RVR mm.  

 

 
 

Flere leverandører tilbyr konsepter med 

traller som lagres på stasjon og trilles inn i 

kjøretøy etter behov i oppdraget. Låses fast 

under transport. 

 
 

 

Det er slik at enkelte former for kreft, og kreftdiagnoser er innsatspersonell overrepresentert i 

statistikkene. I krav fra Arbeidstilsynet, HMS forskrift og interne rutiner skal vi etterstrebe å 

ivareta helsen på våre medarbeidere på best mulig vis. 

Flere av våre stasjoner har ikke egnede fasiliteter for å ivareta krav i h.h.t. 

hygienebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.  
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Bidra til å frakte nødvendig materiell til og fra lokasjoner/ skadested, med samme kvalitet til 

alle medarbeiderne uavhengig om det er heltid -eller deltidsstyrker. Dette kjøretøyet vil også 

bli brukt til å frakte ut CBRNE utstyr. 

4.2.12. HMS-krav på utskifting av hjelmer (INV2225-12) 

En nødvendig del av personlig verneutrustning er hjelmen til hver enkelt medarbeider. Vi 

ønsker å legge til rette for utskifting av hjelmer til enkelte av våre medarbeidere etter behov.  

  

Våre leverandører har en datostempling i deres hjelmer, ved denne datoen skal vi gjennomføre 

en kontroll/ sjekk av hjelmene. Vi ser for oss at dette vil være en kontinuerlig prosess, og vi 

planlegger oppstart i 2022.  

 

Personlig hjelm skal minst tilfredsstille de krav som er nødvendig for å benytte dem som 

verneutrustning under brannslokking.  

4.2.13. Utstyr for overflateredning (INV2225-13) 

Egnet materiell og utstyr for å kunne drive med livreddende innsats på personer/ forulykkede 

som befinner seg i overflaten av sjø og elv.  

  

Det er viktig for den/ de som ligger i overflaten og som selv ikke klarer å ta seg til land at 

innsatspersonell på en trygg og sikker måte kan ta seg ut til dem og berge liv og helse. Hurtig 

repos ved mulig drukning.  

  

Målsetningen er å ha utstyr for å kunne berge forulykkede på en rask og sikker måte. 

4.2.14. IR-kamera og gassmålere (INV2225-14) 

Vi ønsker å legge til rette for rask, sikker og effektiv innsats hvor liv skal reddes eller brann 

lokaliseres i bygninger m.v.   

 

IR Kamera: 

Alt rundt oss sender ut infrarøde stråler og jo høyere temperatur et objekt har, jo sterkere er 

strålingen. Teknikken inne i kamera omdanner disse infrarøde strålene til et svart/ hvitt bilde 

der det varmeste er lysest og en software i kameraet kan i tillegg legge til farger ved forskjellige 

temperaturer. En av de store fordelene med et IR-kamera er at vi kan se igjennom røyk med 

det. Brukes for å håndtere hendelser med varme og/eller røyk. Kan også brukes ved søk av 

savnede. 

 

Gassmålere: 

Ved innsats i hendelser der det er en risiko for utslipp av giftige eller eksplosive gasser, eller 

en plutselig oppstående risiko for lave oksygennivåer, er det behov for gassmålere. Noen ganger 

er det nok å oppdage én gass, andre ganger er det nødvendig å være i stand til å oppdage flere 

gasser samtidig.  
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IR-kamera og gassmålere finnes pr i dag kun ved et fåtall av selskapets brannstasjoner. Av 

hensyn til innsatsmannskapenes sikkerhet er det behov for å anskaffe materiellet til alle 

stasjoner. Målsetningen med anskaffelsen er å gi rask og effektiv innsats, på sikker måte. Det 

er viktig for fremdriften i en hendelse at omgivelsene er sikre. Begge verktøyene gir svar på 

utfordringer du ikke alltid ser eller oppfatter på annet vis. 

IR kamera og gassmålere er viktige verktøy for hendelses håndteringen og et HMS tiltak 

foregne mannskaper. 

4.2.15. Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning (2225-15)  

Investeringen omfatter anskaffelse av hørselvern med aktiv støydemping og innebygget 

kommunikasjonsløsning. 

  

§ 14-10 i forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om hørselsvern. Arbeidsgiveren skal stille 

hørselsvern til rådighet for arbeidstakerne når L EX,8h = 80 dB overskride eller når 

arbeidstakeren opplever lydnivået sjenerende. 

Dersom tiltaksverdiene ikke kan overholdes med tekniske eller administrative tiltak og 

arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene, skal 

arbeidsgiveren påse at arbeidstakerne benytter hensiktsmessig hørselsvern som gir tilstrekkelig 

beskyttelse. 

Hørselsvern skal velges i samråd med arbeidstakerne slik at risiko og belastning ved bruk 

reduseres til lavest mulig nivå. 

  

Selskapet ønsker gjennom investeringsprosjektet å utforske og anskaffe hørselvern som 

reduserer støy i oppdragshåndtering, samtidig som kommunikasjon på skadested og i Nødnett 

opprettholdes.  

4.2.16. Tankbil for å sikre slokkevanns forsyning (INV2225-16) 

Behovet for tankbrannbiler er tatt med inn i selskapets investeringsplan da det er etablert dialog 

mellom Salten Brann og eierne for hvordan behovet for slokkevann skal håndteres. Det er 

kommunenes plikt å sikre slokkevann, og det kan løses ved å etablere dette på kjøretøy. 

Det er viktig at løsningen blir forutsigbar, og at det ved hjelp av tankbrannbiler kan etableres 

en kontinuerlig vannforsyning gjennom heles slokkeinnsatsen.  

 

Registrerte avvik på slokkevann i flere kommuner og i deler av kommunene som kartlagt ved 

flere ROS-prosjekter. 

 

Anskaffelsen skal tilrettelegge for rask og sikker tilgang på slokkevann, og ivareta kommunal 

plikt om slokkevann. Ansvarsdelingen innebærer at eierkommune anskaffer tankbil, mens 

selskapet håndterer tankbil i daglig drift. 
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4.3. Finansiering – låneopptak 

 
 

Tabell 5 – Lånesaldo 

 

  

Tabell 6 – Finansiering år 2022 

 

I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte 

behov innenfor en 4-årsperiode. Rammen for låneopptak i årsbudsjettet og økonomiplanen må 

økes til 37,2 millioner kroner. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner. 

 

5. Avslutning 

Den foreslåtte økonomiplanen vil løse oppdraget som er delegert til selskapet på en nøktern og 

en kvalitativ god måte som er i henhold til vedtak fra eierne. Nye nasjonale retningslinjer for 

anskaffelse av nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110 Nordland ivaretas. 

 

Virksomheten vil være i overensstemmelse med Brann- og Eksplosjonsvernloven med under-

liggende forskrifter. 

 

 

Art 2022 2023 2024 2025

Inngående lånesaldo 25 951 403 32 551 309 37 191 222 36 931 807

Låneopptak 8 330 000 6 810 000 2 220 000 1 310 000

Kommunal finansiering 3 600 000

Avdrag lån 1 730 094 2 170 087 2 479 415 2 462 120

Rentekostnader 519 028 651 026 743 824 738 636

Utgående lånesaldo 32 551 309 37 191 222 36 931 807 35 779 687

Inv nr Investeringsarter Lån Fond Kommune Merknad

INV2225-1 Innføring av kompetansemodul og stoffkartotek  kr      250 000 

INV2225-2
Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ 

videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)
 kr      500 000 

INV2225-3 Prosjekt skole - kurs - opplæring  kr   1 000 000 

INV2225-4 Servicebiler feiertjeneste (fond)  kr      500 000  Bundet 

INV2225-5 Administrative kjøretøy forebyggende  kr      500 000 

INV2225-6 Brannpumper og tyngre brannvernmateriell  kr      300 000 

INV2225-7 Frigjøringsutstyr  kr      300 000 

INV2225-8 Dykkerbil  kr      400 000 

INV2225-9
Opprusting øvingsfelt Kvalvika+simulator (500`) 

Reetablering
 kr   1 000 000 

INV2225-10 Infrastruktur CBRN/E - Farlig Gods  kr      500 000 

INV2225-11 Logistikkløsning  kr   2 400 000 

INV2225-12 HMS-krav på utskifting av hjelmer  kr      200 000 

INV2225-13 Utstyr for overflateredning  kr      150 000 

INV2225-14 IR-kamera og gassmålere  kr      330 000 

INV2225-15 Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning  kr      500 000 

INV2225-16

Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av 

kommunene selv, 2022 Bodø,  2022 Inndyr, 2022 

Engavågen. Prisene er for brukte biler.

 kr   3 600 000 

Sum  kr  8 330 000  kr     500 000  kr  3 600 000 



Trygghet - nær deg!   Side 19 

 

Med vennlig hilsen 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 
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