
 

 
 
 
 

Representantskapet – Salten Brann IKS        
                        08. desember 2021 

Styresak nr. 45/21 (13. desember 2022) 

Representantskapssak nr. 04/22 (11. februar 2022) 

Innstilling til representantskapet         

 

Vedtak av «Kompetanseplan 2022 – 2025» og «Materiellplan 2022 – 

2025» for Beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS 

 

- Vedlegg A: Kompetanseplan 2022 – 2025 Salten Brann IKS 

- Vedlegg B: Materiellplan 2022 – 2025 Salten Brann IKS 

- Vedlegg C: Rapport Fremtidig organisering og dimensjonering av beredskapstjenester i 

Salten Brann IKS  

- Vedlegg D: Prosjektmandat Kartlegging av kompetanse- og materiellbehovet på 

beredskapsavdelingen  

- Vedlegg E: Prosjektplan kompetanse og materiell 

- Vedlegg F: Informasjons- og medvirkningsplan kompetanse og materiell  

 

 

1.  Generelt 

 

1.1 Sakens oppbygning 

 

Det vises innledningsvis til styresak nr. 07/21 og Rep.skap sak nr. 09/21 om utarbeidelse av 

kompetanseplan og bilmateriellplan (er utvidet til materiellplan). Saksfremlegget og 

sammendraget i plandokumentene (henholdsvis side 1-2 i Kompetanseplan 2022 - 2025 og side 1-

2 i Materiellplan 2022 - 2025) gir et helhetlig bilde av forutgående prosess til framleggelse av 

saken og prosjektet med utarbeidelse av en kompetanse- og materiellplaner for 

beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS. Saken redegjør ikke for hvordan selve 

implementeringen skal foregå eller hvordan den skal finansieres, men dette vil bli belyst i neste 

fase og framlagt for representanskapet i mai 2022. Dette vil da danne grunnlag for kommende 

budsjettprosess. Se figur nedenfor: 



 
Figur 1 Representantskapets saksbehandling av brannordning (grønn ramme synliggjør status i 

saksgang, men dato 5/11 avviker – foreslås til 11. februar 2022)  

 

1.2 Bakgrunn 

 

Bakgrunnen for prosjektet er at de kommunale brannordningene for eierkommunene i Salten 

Brann IKS er revidert i 2020/2021, og derfor må selskapet avstemme kompetanse- og 

materialbehovet i henhold til endringene i brannordningene. De viktigste endringene i 

brannordningene er: 

1. Tjenesteleveransen som er foreslått per kommune er i tråd med brannfaglige analyser og 

kommunale ROS-analyser 

2. Basert på vedtatt tjenesteleveranse og tidligere ståstedskartlegging for kompetanse; skal 

kompetansen og HMS styrkes for alle deltidskonstabler 

3. For å kunne ivareta forsvarlig kompetansenivå må gjennomsnittlig timer til trening og 

øving økes fra henholdsvis 30 timer til 52 timer per deltidskonstabel. Heltidskonstabler 

på Bodø brannstasjon er uendret. 

 

For detaljert beskrivelse og hovedrapport for reviderte brannordninger i Salten Brann IKS, se 

vedlegg C. 

 

1.3 Sammenheng mellom ny brannordning, etterslep og plandokument for kompetanse og 

materiell 

 

Sammenhengen mellom den nye brannordningen, tidligere etterslep samt kompetanseplan og 

materiellplan er oppsummert under. Det er imidlertid viktig å understreke at det er summen av den 



nye brannordningen, tidligere etterslep og framtidige behov som har vært fokus under 

utarbeidelsen av plandokumentene. Sammen utgjør dette et helhetlig grunnlag for en forsvarlig 

drift mht. kompetanse- og materiellbehov. 

 

A. Ny brannordning 

 

1) Øvelse og trening 

I den nye brannordningen er det kartlagt og presentert et timeantall til trening og øvelser pr. 

brannstasjon for innsatspersonell/konstabler og for utrykningsledere. Dette opp mot tidligere 

timeantall mot anbefalt i ny brannordning. Kompetanseplan for 2022 – 2025 ivaretar det totale 

timeantallet som den nye brannordningen har definert, men må bearbeides videre mht. de 

spesifikke tjenester som det skal øves/trenes på. Det vil derfor kunne bli enkelte mindre avvik på 

timeantall definert pr. stasjon og pr. tjeneste i brannordningen, men den foreløpige kartlegging av 

behov for kompetanseplanen svarer ut kravene definert i brannordningen. Dette representerer igjen 

en økning av rene lønnskostnader for personell på ca. 1,9 MNOK. 

 

2) Implementering av kompetansegivende tiltak (øvelse/trening, kurs/sertifiseringer) 

Den nye brannordningen har heller ikke hatt til formål å behandle behovet for ressurser knyttet til 

implementeringen av kompetansegivende tiltak, dvs. både kurs og sertifiseringer, samt øvelser og 

trening. I kompetanseplanen er dette belyst, både i form av dedikerte interne ressurser og vedr. 

potensielle muligheter gjennom digitale løsninger som f.eks. e-læring samt bruk av VR-teknologi 

mv. Foreløpig vurdering av personellbehov for implementering og løpende vedlikehold av 

kompetanse (øving/trening samt kurs/sertifiseringer) er satt til 4 årsverk. 

 

B. Tidligere etterslep 

 

3) Kurs/sertifiseringer 

Den nye brannordningen har ikke hatt til formål å kartlegge eller presentere spesifikke krav til kurs 

og sertifiseringer opp mot den tjeneste- og oppdragshåndtering Beredskapsavdelingen skal betjene 

totalt og pr. stasjon. I arbeidet med utarbeidelsen av Kompetanseplan 2022 – 2025 er det som en 

del av denne gjennomført en grundig vurdering av status, etterslep og behov for kurs og 

sertifiseringer for både beredskapspersonell og ledere i Beredskapsavdelingen. Kartleggingen har 

til nå avdekket kostnader til kurs og sertifiseringer til ca. 23,7 MNOK. Det vil være nødvendig og 

gjøre ytterligere kartlegginger. Ifølge selskapsavtalen §7 Selskapets finansiering pkt. 2 står det 

«...Kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte 

kommune...» med mindre annet blir bestemt. 

 

4) Materiell 

Den nye brannordningen behandler ikke behovet for materiell, dvs. kjøretøy og tyngre utstyr som 

er nødvendig for å håndtere de tjenester og oppgaver Beredskapsavdelingen skal betjene. 

Materiellplanen 2022 – 2025 presenterer en grundig kartlegging av dagens status, etterslep og 

framtidige behov for denne type materiell, samt totale kostnader og investeringsbehov i planens 

virketid (4 år). Det understrekes at den nye brannordningen kun i mindre grad påvirker behovet 

for anskaffelser, men at det er hensyntatt hvilke kjøretøy og tyngre utstyr den enkelte stasjon må 



inneha som følge av ny ordning. Noe er søkt ivaretatt gjennom flytting/rullering av materiell, mens 

det øvrige behovet er presentert som nyanskaffelser. 

 

Den nye brannordningen tar derimot tydelig stilling til kommunenes ansvar for å tilrettelegge for 

en tilfredsstillende slokkevannforsyning, gjennom for eksempel tankbil der forsyningen ikke er 

god nok. Dette belyses også videre i materiellplanen. Det bør utredes hvorvidt det vil kunne være 

mulig for kommunene å finansiere tankbil via kommunale vann- og avløpsgebyrer basert på 

selvkostprinsippet. Under kartleggingen til nå har vi avdekket kostnader på kjøretøy i 

størrelsesorden 67,1 MNOK fordelt over 4 år.  Kostnadene for tankbiler er ikke inkludert i denne 

summen. Ifølge selskapsavtalen §7 Selskapets finansiering pkt. 5 står det «...Øvrige kostnader 

knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall...» . Dette medfører at alle kjøretøy, foruten 

tankbiler, skal dekkes som felleskostnader med mindre andre bestemmelser blir vedtatt. 

 

 

2. Mandat og prosjektplan 

 

Som en konsekvens av den nye brannordningen må det sikres at det er riktig kompetanse og 

materiell på beredskapsavdelingen for å håndtere de ulike hendelsestyper (tjenester) som er 

definert i brannordningen. Videre at tjenestene ytes i tråd med HMS-bestemmelser samtidig som 

en langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas. 

 

Ved oppstart av arbeidet med å utarbeide kompetanse- og materiellplaner er det utarbeidet et 

prosjektmandat og prosjektplan som beskriver hhv. 

- Prosjektmål, effektmål, resultatmål 

- Prosjektorganisering  

- Prosjektfaser 

- Risikovurdering og suksessfaktorer 

- Omfang og avgrensninger 

- Informasjon, kommunikasjon, involvering, evaluering og rapportering 

- Grunnlagsdokumentasjon  

 

I mandatet er det blant delmålene definert at prosjektet skal framstille en kostnadsoversikt over 

kompetanseheving og materiellbehovet for beredskapsavdelingen samt utarbeide nødvendige 

saksforberedelser for styret og representantskapet for likelydende vedtak i eierkommunene. 

 

 For nærmere beskrivelse av de enkelte deler av mandatet, se vedlegg D. 

 

3. Sammendrag av plandokumenter 

 

3.1 Kompetanseplan 2022 – 2025  

 

Ny brannordning; - behov for kompetanseplan og materiellplan 

De kommunale brannordningene for deltakerkommunene i Salten Brann IKS har i løpet av 2021 

blitt oppdatert som en del av ny brannordning for selskapet. Som en følge av den nye 

brannordningen har styret i Salten Brann IKS i februar 2021 besluttet at Salten Brann IKS skal 



utarbeide en kompetanseplan og en materiellplan for Beredskapsavdelingen i selskapet.  Formålet 

med kompetanseplanen er å sikre at det er riktig kompetanse for å håndtere ulike 

oppgaver/hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen. Tjenestene skal 

ytes i tråd med lover, forskrifter og HMS-bestemmelser samtidig som langsiktig økonomisk 

bærekraft skal hensyntas. Sammen med materiellplanen skal kompetanseplanen sikre at 

Beredskapsavdelingen kan oppfylle krav og forventninger til tjenesteleveransen som angitt i ny 

brannordning. 

 

Ansvarsforhold, organisering, måldefinisjoner 

Kompetanseplanen beskriver ansvarsforhold, organisering, miljøpolicy, hendelseskategorier og 

type hendelser. Samt hvilke krav til kompetanse beredskapsavdelingen i Salten Brann må inneha 

for å kunne løse definerte type oppdrag/tjenester og bruk av utstyr/materiell. Kompetanse- og 

materiellplanene skal også svare ut definerte effekt- og resultatmål som konsekvenser av den nye 

brannordningen. Dette gjelder både for innsatspersonell, nødstilte (innbyggere) og 

beredskapsavdelingen som organisasjon.  

 

Dimensjonerende hendelser og stasjonsgruppering 

For å synliggjøre sammenhengen mellom oppdrag, tjenester og bruk av utstyr/materiell relatert til 

kompetansebehovene, er det beskrevet såkalte dimensjonerende hendelser, f.eks. brann på et stort 

kjøpesenter. Behovene er beskrevet i detalj for hver enkelt rolle/funksjon i selskapet både på 

ledernivå og hos operativt beredskapspersonell heltid og deltid.  Videre er de enkelte stasjoner i 

selskapet kartlagt ut ifra type/kategori stasjon gruppert på 4 nivåer samt hva som er behov for 

kompetanse, kurs, sertifiseringer mv. hos personell på hver enkelt stasjon. Behovene for 

kompetanse hos de enkelte stasjoner vil være ulikt og er derfor presentert i detalj i 

kompetanseplanen. 

 

Øvingsarenaer 

Salten Brann har i samarbeid med flere aktører og samarbeidspartnere tilgang til en rekke 

øvingsarenaer. Også her er det identifisert utfordringer og behov for oppgraderinger, spesielt mht. 

øvingsfeltet i Kvalvika som Salten Brann disponerer etter en leieavtale med Bodø kommune. Deler 

av øvingsfeltet er stengt som følge av HMS-hensyn, og en tilfredsstillende oppgradering for å 

imøtekomme krav fra bl.a. Arbeidstilsynet vil kreve betydelige tiltak og investeringer og må 

utredes nærmere.  

 

Kartlegging kompetansebehov 

Med utgangspunkt i de definerte krav til kompetanse er det gjennomført en detaljert kartlegging 

av dagens status i beredskapsavdelingen både pr. stasjon og i sin helhet. Derigjennom er det 

utarbeidet en gap-analyse og oversikt over konkrete behov for oppdatering, vedlikehold og 

utvikling av kompetanse, herunder også behov for øvelser beskrevet i årlige øvelse- og 

treningskalendere. Det årlige behovet for kurs, kompetansebygging og sertifiseringer er 

omfattende og utgjør for beredskapsavdelingen samlet i størrelsesorden 23,7 millioner kr (MNOK) 

over en 4-årsperiode i rene kurs- og sertifiseringskostnader. Leverandører er hovedsakelig Norges 

Brannskole (NBSK) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), men også andre 

instanser/kursleverandører er aktuelle.  

 



 

 

Forberedelser og implementering 

Et så vidt omfattende kompetanseløft er utfordrende for organisasjonen og stiller store krav til 

forberedelser og implementering. Dette gjelder ikke minst å etablere en økonomisk bærekraftig 

plattform for å kunne bygge nødvendig og tilfredsstillende kompetanse. Tilgang til og kapasitet 

hos kursleverandører er også en begrensende faktor. Dette har allerede skapt etterslep på 

formalkompetanse i beredskapsavdelingen. Denne utfordringen må løses ved delvis å kjøpe kurs 

og sertifiseringer eksternt, mens den øvrige kompetansebygging og øving må skje internt. Dette 

stiller igjen betydelige krav til egne ressurser både med tanke på kompetanse og kapasitet. 

Samtidig finnes det et betydelig utviklings- og innovasjonspotensiale i bruk av moderne, digitale 

løsninger som eksempelvis e-læring, bruk av VR-teknologi m.fl. i kombinasjon med 

samhandlingsplattformer som Teams mv. Dette er spesielt egnede løsninger for en desentral og 

distribuert kompetansebygging, og som også vil være spesielt godt egnet for deltidspersonell hvor 

opplæring/sertifisering mv. kan gjøres uavhengig av tid og sted. 

 

Videre planprosess; - tiltaksplaner, rullering, revidering 

Kompetanseplanen legger opp til konkrete tiltaksplaner pr. rolle/funksjon, fagområde og stasjon. 

Samt at dette svarer ut de samlede behov i kompetanseplanens varighet. Det gjennomføres årlig 

rullering av tiltaksplanene opp mot status, framdrift og løpende behovsvurdering. Videre skal det 

gjennomføres en løpende evaluering av måloppnåelse knyttet til vedtatte effekt- og resultatmål 

(ref. kap. 3.2 og 3.3 i kompetanseplanen) og foregående tiltaksplaner. Ved utløpet kompetanse- og 

materiellplanenes virketid/varighet (ut 2025) skal det gjennomføres en samlet evaluering av status 

og måloppnåelse, som igjen skal danne et delgrunnlag for vurdering om videre rullering av 

plandokumentene, eller om det skal utarbeides nye planer. Her vil også status i fht. selve 

brannordningen, eventuelle nye behov eller endringer i lover og forskrifter (herunder 

dimensjoneringsforskriften) mv. også danne grunnlag for denne vurderingen. 

 

For utfyllende beskrivelse av kompetanseplanen, se vedlegg A. 

 

3.2 Materiellplan 2022 – 2025  

 

Vedr. innledende beskivelse av materiellplan; se kap. 3.1 saksframlegg. 

 

Ansvarsforhold, organisering, måldefinisjoner 

Materiellplanen beskriver ansvarsforhold og organisering, miljøpolicy, hendelseskategorier og 

type hendelser relatert til den nye brannordningen. Og hvilke krav til utstyr og materiell 

beredskapsavdelingen i Salten Brann må inneha for å kunne løse definerte type oppdra og tjenester. 

I likhet med kompetanseplanen skal materiellplanen også svare ut definerte effekt- og resultatmål 

som konsekvenser av den nye brannordningen. Dette gjelder både for innsatspersonell, nødstilte 

(innbyggere) og beredskapsavdelingen som organisasjon.  

 

Stasjonsgruppering; - krav til utstyr og materiell 

Tilsvarende som for kompetanseplanen er de enkelte stasjoner i selskapet kartlagt ut ifra 

type/kategori stasjon gruppert på 4 nivåer, og hva som er behov for av utstyr og materiell hos hver 



enkelt stasjon. Behovene for materiell hos de enkelte stasjoner er ulikt og presentert i detalj som 

en del av materiellplanen med vedlegg. 

Kartlegging materiellbehov 

Med utgangspunkt i de definerte krav til tjenesteleveranser og oppdragshåndtering, er det 

gjennomført en detaljert kartlegging av  status for utstyr og materiell i beredskapsavdelingen, både 

pr. stasjon og i sin helhet. Derigjennom er det utarbeidet en gap-analyse og oversikt over konkrete 

behov for investeringer, saneringer og omrokkeringer. Det totale behovet for anskaffelser er 

omfattende og utgjør for beredskapsavdelingen i planperioden (4 år) i størrelsesorden 67 millioner 

kr (MNOK).  

 

Investeringsbehov, prioriteringer anskaffelser 

Materiellplanen legger opp til konkrete investeringsbehov og prioriteringer samlet og for hver 

stasjon. Det skal gjennomføres årlig rullering av investerings-/budsjettplaner opp mot status, 

framdrift og løpende behovsvurdering. Videre skal det gjennomføres en løpende evaluering av 

måloppnåelse knyttet til vedtatte effekt- og resultatmål (ref. kap. 3.2 og 3.3 i materiellplanen) og 

foregående tiltaksplaner. Ved utløpet kompetanse- og materiellplanenes virketid/varighet (ut 

2025) skal det gjennomføres en samlet evaluering av status og måloppnåelse, som igjen skal danne 

et delgrunnlag for vurdering om videre rullering av plandokumentene, eller om det skal utarbeides 

nye planer. Her vil også status i fht. selve brannordningen, eventuelle endringer eller nye lover og 

forskrifter (herunder dimensjoneringsforskriften) mv. også danne grunnlag for denne vurderingen. 

 

For utfyllende beskrivelse av materiellplanen, se vedlegg B. 

 

4.  Informasjons- og medvirkningsprosesser 

 

En kritisk suksessfaktor for utarbeidelsen av plandokumentene har vært en solid forankring av prosessen i 

hele selskapets organisasjon. Det har derfor allerede fra starten vært utarbeidet en egen Informasjons- og 

medvirkningsplan som har beskrevet og synliggjort utviklingsløpet for planarbeidet, hvilke aktører som 

skulle involveres til de enkelte aktiviteter, kartleggingsprosesser, arbeidsmøter med milepæler for 

utsendelse av utkast til plandokumenter mv. Tabellen under viser et utsnitt av informasjons- og 

medvirkningsplanen. 

 

 



 

I tillegg til selve informasjons- og medvirkningsplanen, har det vært sendt ut et informasjonsskriv som har 

beskrevet bakgrunn, hensikt/formål med planprosessen, målsettinger, organisering samt håndtering av 

informasjons-/ kommunikasjonsutveksling og medvirkning til de ulike aktiviteter i planprosessen. 

Informasjons-/medvirkningsplanen er distribuert til arbeidsgruppe 1 – 4 etter følgende tidsplan: 

- 2. juli 

- 6. august 

- 22. september 

 

Infoskriv til alle ansatte er distribuert etter følgende tidsplan: 

- 6. august 

- 22. september 

- 1. november 

- 19. november 

 

I tillegg er det avviklet et webinar/ Teams-møte for alle ansatte den 21. september fra kl. 16:00 – 17:30. 

Her ble det gitt en generell informasjon og presentasjon av prosjektet, status og framdrift, og det ble gitt 

anledning til å stille spørsmål og komme med innspill ca. 36 ansatte (heltid og deltid) deltok på møtet. 

 

Det er også gjennomført 1 arbeidsmøte/workshop for brigadeledere og stasjonsansvarlige, samt enkeltvise 

møter med utvalgt personell herunder brigadeledere, stasjonsansvarlige, tillitsvalgte og andre 

nøkkelpersoner i Salten Brann. Dette for å sikre forankring og medvirkning til spesielt kartleggingen av 

status og behov for framtidig kompetanse og materiell. Det er foretatt grundige og helhetlige analyser som 

nå ligger til grunn for behovsvurderingene i plandokumentene, som beskrevet i kap. 5 i saksframlegget. 

 

5.  Kartlegging og behovsanalyser 

 

I plandokumentene (inkl. vedlegg) finnes det en grundig beskrivelse av kartlegging av dagens 

status opp mot behovsanalyser for framtidig behov. Dette både mht. etterslep og krav den nye 

brannordningen stiller til både kompetanse og materiell for å utføre de beskrevne tjenester.  

 

Det understrekes at behovene for kurs/sertifiseringer i all hovedsak er knyttet til etterslep, og i 

mindre grad er et resultat av den nye brannordningen. Det økte behovet for øvelser/trening er 

derimot relatert til ny brannordning. 

 

Videre understrekes at også behov for nyanskaffelser til materiell primært er et resultat av 

vedvarende etterslep over år. Den nye brannordningen stiller få spesifikke krav som ikke allerede 

er en del av beredskapsstrukturen. Det har imidlertid vært viktig å gjennomføre en grundig 

statusanalyse for derigjennom å avstemme dagens situasjon opp mot de reelle behov, inkl. de som 

framkommer av den nye brannordningen. 

 

De mest sentrale behovsanalyser er oppsummert i følgende tabeller/oppsummering: 

 

 

 

 

 



 

1) Totale kostnader øving/trening, periode 2022 - 2025 

 
NB!: tabellen ovenfor er presentert i styresak nr. 07/21 og Rep.skap sak nr. 09/21. Som det 

framkommer av denne utgjør personalkostnader ny brannordning kr 46.509.437 mot kr 48.442.456 

for tidligere brannordning. Altså en økning på ca. 1,9 MNOK i rene personalkostnader.  

 

2) Totale kostnader kurs/sertifiseringer, periode 2022 - 2025: 

Type kurs/sertifikat ol. Kostnader 

pr. kurs 

Behov 

totalt 

Kostnad  

totalt* 

NBSK - Heltid/deltid - Nettbasert kurs brannvern  6 000 99 591 600 

NBSK - Heltid/deltid - Opplæringsbok (lokal opplæring) 23 000 43 979 800 

NBSK - Deltid - Grunnkurs for deltidspersonell 80 000 164 13 104 000 

NBSK - Deltid - Utrykningslederkurs deltid 80 000 15 1 232 000 

NBSK - Heltid - Grunnkurs for heltidspersonell 79 000 4 331 800 

NBSK - Heltid - Ledelse trinn  A – Røykdykkerleder 39 500 6 224 360 

NBSK -  Heltid - Ledelse trinn B – Utrykningsleder 

skadested 

39 500 4 165 900 

NBSK -  Heltid - Ledelse trinn C – Utrykningsleder 

heltidsbrannvesen 

39 500 4 165 900 

NBSK - Heltid/deltid - Grunnopplæring i 

skogbrannslukking 

15 000 3 52 000 

NBSK - Heltid/deltid - Tunnelkurs 15 000 3 52 000 

NBSK - Heltid - Overflateredning - Kurs for regional 

instruktør 

30 000 2 74 400 

DSB - Heltid - ELS-kurs  (flere kursleverandører) 28 000 10 280 000 

DSB - Heltid/deltid - Nødnettkurs 2 000 42 83 760 

DSB - Heltid/deltid - Nødnett superbruker 15 000 1 15 000 

DSB - Heltid - SPS 40 - Samvirke på skadested 

(Sivilforsvaret) 

7 500 9 70 800 

DSB - Heltid - SPS 41 - Samvirke på forurenset skadested 

(Sivilforsvaret) 

7 500 9 70 800 

NYD - Heltid - Redningsdykker grunnkurs (flere 

kursleverandører) 

70 000 8 546 000 

NYD - Heltid - Redningsdykkerleder kurs (flere 

kursleverandører) 

30 000 6 174 000 

SVV - Heltid/deltid - Sertifikat Klasse C  60 000 25 1 478 400 



Type kurs/sertifikat ol. Kostnader 

pr. kurs 

Behov 

totalt 

Kostnad  

totalt* 

SVV - Heltid/deltid - Kompetansebevis 160 kode 30 000 21 619 200 

Politiet - Heltid/deltid - PLIVO grunnkurs 4 000 4 16 800 

Politiet - Heltid - PLIVO Instruktør 15 000 2 30 000 

NLA - Deltid - Akutthjelper 7 000 90 630 000 

Telenor - Heltid - VHF sertifikat 5 000 1 4 800 

Andre - Heltid/deltid - Sikkerhetskurs båtfører 8 300 1 79 868 

Andre - Heltid - D5l/D6 Kystskipper 30 000 9 268 800 

Sertifisering - HUET for RITS 4 000 10 40 000 

Sertifisering -  Høyderedskap/lift 15 000 1 18 600 

Internt kurs - Overflateredning 10 000 192 1 923 200 

Totalt   
 

23 667 368 

(*) Kostnad totalt kan avvike i sum Kostnader pr. kurs ganget med Behov totalt, da sistnevnte er 

presentert som heltall i dette oppsettet, men som i kalkylen er beregnet ut i fra desimaltall. 

 

3) Totale ressursbehov for implementering av kompetansegivende tiltak  

De totale ressursbehov for implementering av kompetansegivendende tiltak, dvs. både 

øvelser/trening samt kurs/sertifiseringer er foreløpig beregnet til 4 årsverk. Dette må imidlertid 

beregnes nærmere og vil kunne påvirkes avhengig av bruk av digitale løsninger som e-læring mv. 

 

4) Totale kostnader materiell (kjøretøy og tyngre utstyr), periode 2022 - 2025: 

Type materiell Pris pr. stk.* Antall Kostnad totalt 

Kjøretøy       

Ekstra stor mannskapsbil C 5 300 000 2 10 600 000 

Stor mannskapsbil C 4 700 000 2 9 400 000 

Medium mannskapsbil C 3 800 000 3 11 400 000 

Liten mannskapsbil C1 3 500 000 5 17 500 000 

Tankbil C** 4 800 000 6 ** 

Logistikk kjøretøy C 2 500 000 1 2 500 000 

Framskutt enhet/utrykningsledelse  B/C1 2 500 000 1 2 500 000 

Støttekjøretøy/Pickup B 750 000 12 9 000 000 

ATV/ UTV 250 000 2 500 000 

Sum kjøretøy   34 59 750 000 

Tyngre utstyr   
 

  

Stor transporterbar brannpumpe 200 000 9 2 000 000 

Medium transporterbar brannpumpe 100 000 2 200 000 

Liten transporterbar brannpumpe 20 000 4 80 000 

Skogbrannpumpe høytrykk 60 000 2 120 000 

Vifte (større) 750 000 1 750 000 

Klippeutstyr 300 000 1 600 000 

Sum tyngre utstyr   22 3 750 000 

TOTALT   56 67 150 000 

 

(*) Pris pr. stk. = budsjettpris/gjennomsnittlig pris ved ulike leverandører/utstyrsalternativ innenfor samme 

kategori 



(**): Tankbiler dekkes av den enkelte kommune og derfor summeres ikke disse. I tillegg til oppsatte 6 

tankbiler kommer 2 tankbiler finansiert gjennom «SB-prosjekt E6 Sørfold/Hamarøy» (økt beredskap 

tunneler E6 i samarbeid med Statens vegvesen). 

 

6. Forslag til vedtak 

 

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

1. Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 for Salten Brann er strategiske 

plandokument som skal ivareta håndteringen av ulike hendelsestyper (tjenester) som er 

overordnet definert i brannordningen. 

2. Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner 

samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.  
3. Første rullering/oppdatering av plandokumentene skal ferdigstilles innen 1. mai 2022 og 

legges frem for styret på siste møtet før sommeren samt representanskapet på første møtet 

etter sommeren. Tilhørende aktivitets-/ tiltaksplaner og budsjetter legges til grunn for 

gjennomføring av helhetlig budsjettprosess Salten Brann IKS. 

4. Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 skal revideres innen 1. mai 

2025. Enten i form av nye plandokument, eller som videreføring av plandokument 2022 – 

2025. 

5. Finansiering av tankbiler som skal anskaffes for å tilfredsstille behovet for slukkevann i 

samsvar med Materiellplan 2022 - 2025, skal dekkes av den enkelte kommune. 

6. Representantskapet vedtar Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 for 

Salten Brann. 

 



 


