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1 Sammendrag 
 
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 hendelsestyper (tjenester) 
som er overordnet definert i brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med lover, forskrifter og 
HMS-bestemmelser samtidig som langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas. Sammen med 
materiellplanen skal kompetanseplanen sikre at Beredskapsavdelingen kan oppfylle krav og 
forventninger til tjenesteleveransen som angitt i ny brannordning. 
 
Denne kompetanseplanen beskriver ansvarsforhold og organisering, miljøpolicy, hendelseskategorier 
og type hendelser. Og 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.  
 
For å synliggjøre sammenhengen mellom oppdrag/tjenester og bruk av utstyr/materiell relatert til 
kompetansebehov, 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, og 
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. 
 
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.  
 
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 totale behovet for 
kurs og sertifiseringer er omfattende og utgjør for beredskapsavdelingen samlet i størrelsesorden 23 
millioner kr pr. år. Leverandører er hovedsakelig Norges Brannskole (NBSK) og Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), men også andre instanser/kursleverandører er aktuelle. I 
tillegg kommer økte kostnader til øving og trening, estimert til ca. 1,9 MNOK pr. år. 
 
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 
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 i kombinasjon med samhandlingsplattformer som Teams mv. Dette er spesielt egnede 
løsninger for en desentral og distribuert kompetansebygging, og som også vil være spesielt egnet for 
deltidspersonell hvor opplæring/sertifisering mv. kan gjøres uavhengig av tid og sted. 
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Kompetanseplanen legger opp til konkrete utviklingsplaner pr. rolle/funksjon, fagområde og stasjon. 
Samt at dette svarer ut de samlede behov i kompetanseplanens varighet. Det skal gjennomføres årlig 
rullering av tiltaksplanene opp mot status, framdrift og løpende behovsvurdering, og som grunnlag får 
årlige budsjett. Videre skal det gjennomføres en løpende evaluering av måloppnåelse knyttet til 
vedtatte effekt- og resultatmål (ref. kap. 3.2 og 3.3) og foregående tiltaksplaner. Ved utløpet 
kompetanse- og materiellplanenes virketid/varighet (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 gjennomføres en revisjon med utarbeidelse 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. 
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2 Bakgrunn 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at styret i Salten Brann IKS besluttet i februar 2021 at Salten Brann IKS 
skal utarbeide en kompetanseplan og en materiellplan for beredskapsavdelingen i selskapet. Grunnen 
til at styret igangsetter dette prosjektet er at de kommunale brannordningene ble revidert i 2020/2021, 
og de viktigste endringene i brannordninger 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; styrkes 
kompetansen og HMS for alle deltidskonstabler 

3. For å kunne ivareta forsvarlig kompetansenivå må bl.a. gjennomsnittlig timer til trening og 
øving økes fra henholdsvis 30 timer til 52 timer per deltidskonstabel. Heltidskonstabler på 
Bodø brannstasjon er uendret. 

 
 
3 Mål 
 

 Formål 
 
Formålet med kompetanseplanen er å sikre at det er riktig kompetanse for å håndtere ulike 
hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med 
lover, forskrifter og HMS-bestemmelser samtidig som en langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas. 
Sammen med materiellplanen skal kompetanseplanen sikre at Beredskapsavdelingen kan oppfylle krav 
og forventninger til tjenesteleveransen som angitt i ny brannordning.  
 
Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilken kompetanse beredskapsavdelingen må 
ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte.  Det vil bli viktig å gjennomføre tiltak 
slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Kompetanseplanen skal bidra til å 
strukturere arbeidet med kompetanseutvikling, både på individ- og avdelingsnivå. 
 
Beredskapsavdelingen har som mål å være en lærende organisasjon, som oppfordrer og tilrettelegger 
for kontinuerlig læring og utvikling av både ledere, ansatte og organisasjonen. En slik tilnærming er 
nødvendig for å skape en dynamisk organisasjon, som evner å tilpasse seg et samfunn i stadig endring.  
Planen er derfor ment å være tilsvarende dynamisk (levende) og skal jevnlig oppdateres på følgende 
måte: 
 

• Rullering/oppdatering som gjennomføres innen 1. mai hvert år 
• Revisjon hvert 4. år med første planlagte revisjon innen desember 2025  

 
Planen danner grunnlag for årlig tiltaksplan og tilhørende budsjettgrunnlag for kommende år for 
Salten Brann. 
 
Enhver hendelse, uavhengig om det gjelder brann, trafikkulykke, forurensning mm, skal håndteres i 
tråd med prioriteringer angitt i brann og eksplosjonsvernloven (opp mot 1 Liv, 2 Helse, 3 Miljø, 4 
Materielle verdier.) Sannsynlighet og konsekvens er kartlagt i ROS-analysen, gjengitt i dokumentet 
“Felles brannordning Salten Brann IKS”, samt i kommunale vedtak. Oppgavene som skal løses, 
uavhengig om innsatsstyrken er heltids eller deltidsansatte, vil kreve like ressurser og kompetanse 
minimum i tråd med lov og forskrift.  
 

 Effektmål 
 
Effektmålene (gevinstene) er de langsiktige målene som kompetanse- og materiellplanene skal 
realisere. Overordnet er planene et virkemiddel for å få en oversikt og forståelse over hvilken 
kompetanse og materiell beredskapsavdelingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og 
effektiv måte, samt å iverksette tiltak for at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket.  
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Effektmålene i som presenteres i tabellene under er sidestilte. NB!: effektmål merket med grå skrift 
tilhører materiellplanen. 
 

Innsatspersonell 
Nr. Effektmål Forventes 

realisert år 
EI1 Kompetanseplan skal bidra til en sikrere jobbutførelse gjennom økt fokus på HMS 2025 
EI2 Kompetanseplan skal bidra til å ha riktig kompetanse og ferdigheter tilpasset 

tjenesteområdene i brannordningene, slik at hendelseshåndteringen blir mer effektiv 
enn dagens praksis 

2025 

EI3 Kompetanseplan skal bidra til å ha riktig kompetanse og ferdigheter tilpasset 
tjenesteområdene i brannordningene, slik at hendelseshåndteringen blir bedre 
(kvalitativt) enn dagens praksis 

2025 

EI4 Kompetanseplan skal bidra til at innsatspersonell deltar på flere kompetansehevende 
tiltak, som er relatert til definerte risikoområder i brannordningen, enn det gjøres per 
desember 2021 

2025 

EI5 Materiellplan skal bidra til en sikrere jobbutførelse (arbeidsdag) for innsatspersonell 
fordi materiellet er mer moderne og tilpasset tjenesteområdene enn dagens materiell 

2025 

 
Nødstilte (innbyggere) 

Nr. Effektmål Forventes 
realisert år 

EN1 Materiellplan skal bidra til riktigere type materiell til definerte tjenesteområder i 
brannordningen, slik at beredskapsavdelingen leverer en mer målrettet tjeneste til 
innbyggerne i Salten enn dagens ordning 

2025 

EN2 Materiellplan skal bidra til riktigere type kjøretøy som gir raskere responstid til 
nødstilte i Salten enn dagens kjøretøy i forhold til perioden 2016-2021 

2025 

EN3 Summen av kompetanseplan og materiellplan skal bidra til at nødstilte får riktig type 
hjelp i hendelser, og som dermed fører til at risikoen for tap av menneskeliv blir 
redusert i hendelser i løpet av en 10-års periode 

2025 

 
Beredskapsavdelingen 

Nr. Effektmål Forventes 
realisert år 

EB1 Kompetanseplanen skal bidra til at beredskapsavdelingen er en attraktiv arbeidsplass  2025 
EB2 Kompetanseplan skal bidra til at beredskapsavdelingen får et system for 

kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og evaluering 
2025 

EB3 Kompetanseplan skal bidra til at evaluering og erfaringslæring i og mellom 
brigadene blir mer systematisk enn dagens praksis 

2025 

EB4 Kompetanseplan skal bidra til at beredskapsavdelingen utvikler og definerer måle- 
og resultatindikatorer 

2025 

EB5 Kompetanseplan skal bidra til at beredskapsavdelingen kontinuerlig utvikler 
kompetansen og ferdigheter i tråd med endringene i omgivelsene (nye 
risikoområder)  

2025 

EB6 Materiellplan skal bidra til at beredskapsavdelingen har en mer ressurseffektiv og 
bærekraftig bilpark enn dagens bilpark 

2025 

EB7 Materiellplan skal bidra til riktig type materiell til tjenesteområdene i 
brannordningene, herunder at bilparken blir mer kostnadseffektiv  

2025 

Tabell 1 Effektmål Innsatspersonell – Nødstilte (innbyggere) - Beredskapsavdelingen 

 
 Resultatmål 

 
Resultatmålene skal bidra til at effektmålene oppnås innenfor den tidsrammen disse skal realiseres.  
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Nr. Resultatmål 
R1 Prosjektgruppen skal utarbeide en helhetlig kompetanseplan og materiellplan for beredskapsavdelingen 

innen 23. september 2021. 
R2 Prosjektgruppen skal utarbeide en kostnadsoversikt (budsjett) over kompetanseheving og 

materiellbehovet for beredskapsavdelingen innen 23. september 2021. 

Tabell 2 Resultatmål 

 
4 Endringsprosesser 
 
Samfunnet er i stadig forandring og som utfordrer organisasjonen vår. Vi må forholde oss til både 
planlagte og uforutsette endringer og endringsprosesser som initieres internt og eksternt. 
 
Organisasjonsutvikling gjelder ikke bare endring av oppgaver, ytre rammer eller innføring av nye 
teknologiske hjelpemidler. Dette omfatter også forhold som organisasjonsstruktur, ledelse, 
samhandling og de som arbeider i organisasjonen. Endring av ett av disse elementene vil føre til større 
eller mindre behov for endring i de andre elementene slik som beskrevet i figuren under (ofte kalt 
Leavitts diamant).  
 

 
Figur 1 Leavitts diamant 

 
 
I de påfølgende kapittel er det gitt en kort beskrivelse av spesielt viktige endringsprosesser som 
påvirker både Salten Brann og beredskapsavdelingen internt, men som også øver påtrykk fra eksterne 
aktører/interessenter (myndigheter, andre nødetater, befolkning, nærings- og samfunnsliv m.fl.). Dette 
er endringsprosesser som ivaretas gjennom egne delprosjekt og plandokument, men som også påvirker 
kompetanse- og materiellplanene. 
 

 Digitalisering, effektivisering og kontinuerlige forbedringer 
 
Salten Brann skal ha fokus på å anvende tilgjengelig og ny teknologi for å understøtte leveransen av 
oppdragshåndtering og tjenester som beskrevet i den nye brannordningen. Digitalisering vil ha en 
avgjørende rolle for å kunne effektivisere, automatisere og heve kvaliteten på oppdragshåndtering og 
tjenester.  
 
Digitalisering innenfor tema ny brannordning har en rekke elementer i seg. Overordnet kan vi dele 
disse i fire faktorer: 

− Kompetanse 
− Materiell 
− Brannstasjoner 
− Ressurser til drift 

 
Samlet vil disse faktorene utgjøre selskapets evne til å levere det avtalte produkt. Svekkes én eller 
flere av faktorene vil leveransen av avtalt brannordning kunne påvirkes negativt. Et mål med 
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digitalisering innenfor brannordningen er raskt kunne skaffe seg oversikt over status og her kunne se 
utvikling, trender, restanser og akutte avvik på overnevnte faktorer. 
 
En viktig forutsetting er således å inneha tilstrekkelig oversikt og kunnskap til å kunne planlegge 
driften på kort og lengre sikt. Det å kunne å kunne se trender og utviklinger kan bidra til kloke 
beslutninger i arbeidet med planer. Selskapets ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø støtter 
opp om virksomhetens prosesser, hvor kontinuerlig forbedring er en avgjørende prosess for å øke 
effektivitet og kvaliteten på leveranse av brannordningen. Ledelsessystemet søkelys på arbeidsmiljø er 
ment å fange opp uregelmessigheter, farer og overvåke virksomhetens samsvar med lovkrav. 
  
Digitale løsninger er en forutsetning for å kunne ha oversikt og kontroll på status knyttet til 
kompetanse. Dette igjen for å kunne planlegge og styre kompetanseutviklingen på individnivå, pr. 
stasjon og for beredskapsavdelingen totalt. Det finnes ulike IT systemer for å kunne løse dette som 
såkalt hyllevare. En viktig forutsetning for anskaffelse av et slikt system er mulig integrasjon opp mot 
andre systemer. Valg av løsning må også ses som en helhet for selskapet, da også andre avdelinger har 
sammenfallende behov. 
 
I tillegg til den rene brannfaglige kompetanse hos hver enkelt, er det viktig at man også sikrer 
tilstrekkelig digital kompetanse. Også innenfor digital lederkompetanse. Dette gjelder bl.a. for å kunne 
nyttiggjøre «nye» metoder som e-læring og digital samtrening (se kap. 4.2). Her er det viktig å 
definere hva som er tilstrekkelig kompetanse, og at man ikke tar i bruk systemer som krever en 
kompetanse som ikke er realiserbar for definerte grupper/brukere. 
 

 Innovasjon 
 
Innovasjon og bruk av nye metoder og verktøy knyttet opp mot kompetansebygging vil være en viktig 
suksessfaktor for å kunne etablere og utvikle nødvendig kompetanse for både ledere og operativt 
personell i beredskapsavdelingen.   
 
Det å trene på nye og etablerte slukketeknikker i et skarpe/realistiske øvelser belaster helsen til 
brannkonstabelen over tid, og uønskede hendelser kan oppstå. Økonomiske og miljømessige kostander 
ved fysiske øvelser kan også være belastende. Dette er kan til en viss grad reduseres ved å anvende 
virtuelle løsninger hvor man trener individuelt eller sammen med andre i et digitalt miljø. Mulighetene 
er mange, og flere løsninger er under utvikling. E-læring har vært brukt i snart 30 år innen bl.a. 
luftfart, og må kunne vurderes som en «lavt-hengende frukt».  
 
VR-teknologi (eng. virtual reality; virtuell virkelighet) er nyere, men også her er det en voldsom 
utvikling som delvis skjer i spill-verdenen, men det finnes allerede ferdig utviklede løsninger for 
trening på brannslukking. Såkalte BIM-modeller (bygnings-informasjons-modeller) i 3D av bygg gir 
både visuelle muligheter i å forstå bygningskonstruksjoner, men også hvilke materialer som er brukt i 
bygget eller enkelte seksjoner, statikk/mekanikk/bæring mm. Dette vil kunne ha stor betydning for 
oppdragshåndtering og tjenesteutøvelse. 
 
E-læring, digital samtrening, øvelser med bruk av VR-teknologi og BIM vil i tillegg være spesielt 
egnet for en desentral og distribuert kompetansebygging. Denne type digital læring og øving kan 
gjelde både helt konkrete og avgrensede aktiviteter/ hendelsestyper/ tjenester (ref. kap. 6.2 og 6.3), 
bruk av utstyr/materiell (ref. kap. 6.4) og mer helhetlige/dimensjonerende hendelser (ref. kap. Feil! 
Fant ikke referansekilden.). I dette ligger bl.a. muligheter for bruk av film/video, presentasjon av 
rutiner og prosedyrer, erfaringsutveksling og evaluering (også via chat/Teams) mv. Formaliserte kurs 
og sertifisering vil også kunne være aktuelle som type e-læring.  
 

 Kommunikasjon og informasjonsflyt 
 
Et viktig fokusområde for beredskapsavdelingen er å skape en "flatere" kommunikasjons- og 
informasjonsstruktur. Formålet er at alle deler informasjon på tvers av hierarkier og at informasjonen 
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skal kunne deles oppover som nedover i organisasjonen. Denne strukturen bygges i 
kommunikasjonsverktøy som finnes i plattformen Office 365. De mest sentrale verktøyene er: 

• Microsoft Teams er et grensesnitt på toppen av de andre tjenestene som gir smidig 
sanntidskommunikasjon og samarbeid for team. På en sikker måte kan vi holde kontakten, få 
tilgang til, dele og redigere filer sammen i sanntid. Vi holder oss organisert ved å samle 
notater, dokumenter og kalender. 

• Yammer er en sosial nettverkstjeneste for intern kommunikasjon i organisasjonen. Man kan 
også lage et eksternt Yammer nettverk for samarbeid med personer utenfor organisasjonen. 
Yammer kan også integreres med Teams.  

• Planner er et verktøy som gir deg de fire sentrale funksjonen du trenger i et 
oppgavebehandlingssystem: en informasjonshub, fleksibel kategorisering, kommunikasjon og 
innsikt. Vi bruker Planner for å fordele oppgaver og sette tidsplaner for gjennomføring. 
Planner kan integreres med Teams. 

 
Office 365 er godt egnet for en organisasjon med mange ansatte og store fysiske avstander, og er være 
perfekt for kommunikasjon og informasjonsutveksling med en desentralisert deltidstyrke. En 
forutsetning er at alle ansatte i organisasjonen får lisens på Office 365. Dette arbeidet er allerede 
påbegynt. 
 
Vi deler informasjonen med hverandre i 3 trinn: 

• Trinn 1: En overskrift som gir innblikk i hva informasjonen gjelder og hvem den i 
utgangspunktet er rettet mot. 

• Trinn 2: En kort ingress eller sammendrag som gir litt bedre innsikt i saken. 
• Trinn 3: Utfyllende informasjon, hele saken og vedlegg til saken. 

Poenget er at det er individuelt hvor dypt man vil sette seg inn i en sak, men at man får akkurat nok 
informasjon bare med overskriften og deler av ingressen.  
 
Det er forventet og påkrevd at man svarer på tildelte oppgaver og henvendelser innen et par 
virkedager. Svaret kan være at man trenger lengre tid for å gi et svar eller avgjørelse. Da er det 
forventet at man sier noe om hva ny tidsfrist er og at man følger denne.  
 
Alle prosesser, avgjørelser, tiltak, ansettelser, planer og endringer skal informeres til berørt personell 
og informasjonen skal deles uten unødvendig forsinkelse. På den måten åpner man også for 
involvering fra mannskaper og andre avdelinger. 
 

 HMS; miljøpolicy, miljøstrategi og miljømål 
 
Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet er helt sentralt i den nye brannordningen. Brannvesenet skal 
verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og 
farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.  
 
Det er viktig at HMS-perspektivet er styrende og inngår prosesser som ikke omfatter akutte hendelser 
innenfor brann og redning. Beredskapsavdelingen skal være bevist på hvordan vi kan bruke økt 
kompetanse for aktivt å redusere virksomhetens påvirkning og avtrykk på miljøet.  Dette er beskrevet i 
selskapets miljøpolicy, miljøstrategi og miljømål (se egne plandokument). 
 
Det er likevel helt åpenbart at Salten Brann må følge mer med på forskning og utvikling innen effektiv 
brannslokking, og spesielt med fokus på den kritiske tidligfasen i en brann. Store branner i senere tid 
har satt fokus på å kunne håndtere denne type hendelser, også sett opp mot HMS. Et eksempel på dette 
er brannen i parkeringsanlegget på Sola flyplass, med et enormt økonomisk skadeomfang. Her vil 
tilstrekkelig kompetanse, utstyr/materiell og øvingsfasiliteter være avgjørende for å kunne håndtere og 
helst stanse en slik brann før den får et så stort skadeomfang som også har stor betydning opp mot 
helse, miljø, sikkerhet, påvirkning av ytre miljø og økonomiske konsekvenser.  
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5 Ansvar 
 
Brannsjefen har som leder overordnet ansvar for at brannvesenet faglig og utstyrsmessig er i stand til å 
utføre de oppgavene brannvesenet er pålagt gjennom lov og forskrift samt egen risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Sikker og faglig tilfredsstillende gjennomføring av oppgavene er bl.a. avhengig av 
grunnleggende opplæring med kunnskapservervelse og trening samt regelmessige øvelser for å 
vedlikeholde nødvendig kompetanse.  
 
Beredskapsavdelingen skal vektlegge målrettet og planmessig opplæring og utvikling av 
innsatspersonell gjennom interne og eksterne ressurser. Arbeidsgiver og de ansatte har hver for seg og 
i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) 
kapittel 3.3. og dimensjoneringsforskriften §7-1. 
 
Arbeidsgiver og den enkelte er ansvarlig for å dokumentere opplæringen og skal følge det antall 
øvelser som er fastsatt i brannordningen og kompetanseplanen for kommunene under Salten Brann.  
 
 
6 Organisering 
 

 Begrepsavklaring 
Denne planen er utledet av brannordningen og skal bidra til implementeringen av den til enhver tid 
gjeldende ordning. Det skal være en tydelig bro mellom brannordningen og kompetanseplanen. 
Begrepene/terminologien som brukes i planen kan være noe annerledes fordi vi i denne planen blir 
mer spesifikk.  
 
Eksempler på dette er blant annet der brannordningen bruker begrepene «brann- og redning» og 
«brannbekjempelse». Dette er mer detaljert i denne planen og fremkommer med de respektive 
undervisningsemnene;  «Brannteori og praksis», «Vannforsyning/trykktap/pumper», «Slokketeknikk 
og taktikk» osv. 
 
Akutt forurensning som samlebegrep i brannordningen er delt opp i planen som «Farlige stoffer - 
CBRN/E» og «Akutt forurensning» da dette er mer vanlig i fagterminologien. 
 

 Hendelseskategorier og typer 
 
Det skal øves i oppgaver som man kan forvente å stå overfor og som er fastsatt i gjennomførte risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Dette vil variere noe fra stasjon til stasjon, men i hovedsak er 
følgende hendelseskategorier og hendelsestyper aktuelle:  
 

• Brann  
− Husbrann  
− Brann i kjøretøy 
− Tunellbrann 
− Skog og lyngbrann 
− Brann i avfallsanlegg 
− Brann i el-installasjoner 
− Brann i tankanlegg eller 

tankbiler 
• Ulykker 

− Trafikkulykke 
− Togulykke 
− Ulykke luftfartøy 
− Naturhendelser (skred, vind, 

flom mm.) 
− Ras konstruksjon (USAR) 

 
• Drukning 

− Overflateredning 
− Redningsdykking 

• Farlig gods 
− Akutt forurensning 
− CBRN/E 

• Hjelpetjenester 
− Bistand helse 
− Bistand Politi 
− Bistand andre 
− First responder/hjertestarter 

• ABA/Alarmer 
• Andre oppdrag 

− PLIVO 
− Berging av verdier 
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− Dyreoppdrag 
 

 Kompetanse/tjenester 
 
Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike sammenhenger. 
Tjeneste er en transaksjon der en fysisk gjenstand ikke bytter eier og krever ofte mye tilpasning til 
mottakerens spesielle behov. I denne sammenheng ser vi på Salten Brann som en leverandør av 
profesjonelle faglige tjenester. 
 
Dette kapittelet viser et mer detaljert kompetanse- og tjenestespekter enn det vi kjenner fra den mer 
overordnede brannordningen til Salten Brann. 
 
Nasjonal kompetanse/tjenester: 

• RITS – Redningsinnsats til sjøs 
• PLIVO – Pågående livstruende vold 

 
Regionale kompetanse/tjenester: 

• Innsatsledelse 
• Overordnet ledelse 
• Kjemikaliedykking 
• Redningsdykking 
• Urban tauredning 
• Skred (jord, snø) 
• Høyderedskap 
• Droneflyvning 
• Trafikkulykker tungbil 
• RVR – Restverdiredning 
• IUA – Interkommunalt utvalg mot 

akutt forurensning (stab) 
 
Lokal kompetanse/tjenester: 

• Utrykningsledelse 
• Utrykningskjøring 
• Brannbekjempelse (generell) 
• Tunellbrann 

• Brann i vegetasjon (skogbrann, gress 
og lyngbrann mm.) 

• Røykdykking – Nivå 0, 1 eller 2 
avhengig av stasjon/brannordning.  

• Trafikkulykker (generell)  
• Overflateredning 
• Akutt førstehjelp  

o Førstehjelp/DHLR 
(grunnopplæring) 

o Akutthjelper (NLA «mens du 
venter på ambulanse», egen 
tjeneste)  

• Akutt forurensning (generell) 
o CBRN/E - Farlige stoffer, 

farlig gods 
o Akutt forurensning, miljø 

(gjerne oljeutslipp, IUA, 
Kystverket) 

• Klima og naturhendelser 
 
Kompetanse/tjenester vi ikke leverer per 
dags dato: 

• USAR 
• Elveredning 

 
 Kompetanse i forhold til diverse type utstyr 

 
Salten Brann har en rekke type utstyr som benyttes i ulike brann- og redningstjenester. Utstyret som 
brukes kan deles inn i 3 grupper med tanke på kompetanse.  

1. Kjenne til/ vite om 
2. Krever opplæring  
3. Krever sertifisering  

 
Felles for alle disse er at det kreves prosedyrer for bruk med tanke på HMS. 
 
Her er noen eksempler på utstyr vi må ha prosedyrer på: 

• Klippe-/kutteverktøy, frigjøring 
• Løfte-/høyderedskaper  
• Diverse kjøretøy inkl. utrykning, 

terreng, sjø/elv 
• HMS, HLR, førstehjelp 
• Samband/kommunikasjon 

• Dykking 
• Røykdykking 
• IR kamera 
• Droner 
• Overflateredning 
• Kjemikalievern 
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 Stasjoner 
 
Salten Brann har både heltids- og deltidsstasjoner. Blant deltidsstasjonene er det ulike vaktordninger, 
kompetanse/tjenester og kjøretøy/materiell.  I denne planen vil det være hensiktsmessig og gruppere 
de forskjellige stasjonene inn i typer etter tjenestespekter og kjøretøy/materiell. De stasjonene som er i 
samme gruppe har tilnærmet likt tjenestespekter og krever derfor tilnærmet lik oppfølgning og øvelser 
gjennom året. 
 
Stasjonsgrupperingen ser da slik ut etter at brannordningen blir iverksatt: 

• Gruppe 1 er stasjoner med heltidsmannskaper, alle tjenester og alle typer kjøretøy/materiell. 
• Gruppe 2 er stasjoner med deltidsmannskaper, har de lokale tjenestene og deler av de 

regionale og nasjonale tjenestene. Disse stasjonene har mannskapsbil og røykdykkerinnsats 
nivå 1. 

• Gruppe 3 er stasjoner med deltidsmannskaper, har de lokale tjenestene og deler av de 
regionale og nasjonale tjenestene. Disse stasjonene har mannskapsbil og innsats uten 
røykdykking (nivå 0). 

• Gruppe 4 er stasjoner med deltidsmannskaper, har de lokale tjenestene og deler av de 
regionale og nasjonale tjenestene. Disse stasjonene har ikke mannskapsbil, og innsats uten 
røykdykking (nivå 0). 

 
Her er stasjonene listet opp etter kommune og stasjonsgruppe: 

• Bodø kommune 
o Bodø (G1) 
o Kjerringøy (G3) 
o Knaplund(G3) 
o Misvær (G3) 
o Helligvær (G4) 

• Fauske kommune 
o Fauske (G2) 
o Sulitjelma (G3) 

• Meløy kommune 
o Glomfjord/Yara (G2) 
o Ørnes (G2) 
o Halsa (G2) 
o Engavågen (G2) 
o Bolga (G4) 
o Meløya (G4) 

• Saltdal kommune 
o Rognan (G2) 

• Gildeskål kommune 
o Inndyr (G2) 
o Våg (G4) 
o Sørarnøy (G4) 
o Nygårdsjøen (G4) 

• Hamarøy kommune 
o Oppeid (G2) 
o Drag (G2) 
o Storjord (Uten bemanning) 
o Innhavet (G3) 

• Steigen kommune 
o Leinesfjord (G2) 

• Sørfold kommune 
o Straumen (G2) 

• Værøy kommune 
o Værøy (G2) 

• Beiarn kommune 
o Moldjord (G3)

 
 Øvingsarenaer 

Dette er de mest brukte øvingsarenaene vi har i dag. Salten Brann bør se på muligheter for å bruke 
andre arenaer og også utvikle mobile øvingsarenaer.  
 

• Salten Brann, Øvingsfelt, Kvalvika 
− Røykdykking 
− Kjemikaliedykking 
− Trafikk 
− Akutt forurensning 

• Norges brannskole, Tjeldsund 
− Røykdykking 
− Kjemikaliedykking 
− Trafikk 

− Akutt forurensning 
− ++++ 

• Nord universitets 
beredskapsledelseslab (NORDLAB) 

−  Simuleringsteknologi og IT-
baserte 
beslutningsstøttesystemer 

• Bodin videregående skole, 
Sikkerhetssenteret, Hammarskolten 
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− Røykdykking 
− Klaustrofobitest 

• Bodin videregående skole, Bodø 
Maritime kurssenter, Mørkved 

− Bro- og maskinroms simulator 
• Hurtigruten ASA, Hurtigruteskipene 

− RITS øvelser 
• Elvestryk, Salten  

− Elveredning 
• Innsjøer, Salten 

− Overflateredning 
− Isdykking 
− Redningsdykking 

• Havområder, Salten 
− Dypdykking 
− Redningsdykking 
− RITS 
− Akutt forurensning 

• 330 Skvadron, redningshelikopter 
− RITS 
− Redningsdykking 
− Trafikk 
− Skre
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 Øvingsfeltet i Kvalvika 

 

 
 

 Kort om feltet 
Hoved øvingsfeltet for Salten Brann ligger i på Kvalvikodden på nordsiden av byen. Området er avstengt 
fra uvedkommende og fremstår i dag som et godt egnet område for øvelser og trening. På området ligger 
det i dag et undervisningsbygg med garderober, en øvingsrigg på flere plan for varme røykdykk (se 
utfordringer), en overtenningscontainer og en plasthall som fungerer som lager for Salten IUA.  
Overtenningscontaineren og øvingsriggen står på en stor betongsokkel med oljeutskiller 
 

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

• Røykdykkerøvelser, varme og kalde (se utfordringer) 
• 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 
• Undervisning/teori  

 
 Utfordringer 

Etter befaring på feltet den 2. juni 2021 er "riggen" stengt med umiddelbar virkning. Den er ikke 
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 vil kunne godkjennes ved en 
gjennomgang fra bl.a. Arbeidstilsynet. Vi må fortløpende se etter løsninger for hvordan vi kan dekke de 
behov som tilsvarer bruken i dag. Men det må likevel presiseres at det haster å få på plass en ny 
øvingsrigg/hus. 
 

 Mulige løsninger på kort sikt 
Det er viktig at kunder og mannskaper kan få en gode nok øvingsfasiliteter i en overgangsperiode til ett 
nytt oppgradert øvingsfelt er på plass. 
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Alternativer på kort sikt kan være: 
• Skaffe flere egnede objekter for kald røykdykking 
• Skaffe flere objekter for nedbrenning 
• Benytte seg av andre fasiliteter slik som rigg på Sikkerhetssenteret til Bodin vgs. 
• Sjekke muligheter innenfor leasing av containerløsninger fra f.eks. Dräger med bruk av 

gassflammer. Anskaffelsestid ca. 1 år. 
 

 HMS  
Det er naturlig at øvingsriggen demonteres og fjernes for å gi plass til et nytt konsept som i større grad 
møter fremtidens krav til trening og øvelser for brannvesenet.   
 
Ifølge arbeidstilsynet skal den praktiske delen av utdanningen foregå på øvelsesanlegg som er tilrettelagt 
for innsatser tilnærmet virkelige situasjoner, og hvor det kan dokumenteres at krav til helse, miljø og 
sikkerhet er ivaretatt. Det vil derfor være viktig at trening og øvelser med røykdykking gjennomføres med 
minst mulig eksponering av sot, gasser og damper som er helseskadelig for mannskapene. Det er 
dokumentert økt kreftfare blant brannfolk som et direkte resultat av eksponering av brannrøyk. Som 
arbeidsgiver plikter vi derfor å begrense slik aktivitet der det er mulig. 
 
Utfordringen blir derfor å skape et øvingsfelt som gir mest mulig naturtro øvingsmiljø, men samtidig 
ivaretar mannskapenes krav til helse, miljø og sikkerhet. 
 

 Arbeid fremover - prosjektorganisering 
Arbeidet med en ny øvingsrigg og et nytt øvingsfelt starter så snart som mulig og dette vil få en egen 
prosjektorganisering. Det vil være naturlig at prosjektet minimum har representanter fra følgende 
roller/områder: 

• Leder beredskap (vara NK beredskap) 
• Kompetanseleder 
• Materiellansvarlig 
• Brigadeleder 
• Seksjonsleder 
• Vaktleder 
• Fagansvarlig røykdykking 
• Mfl. 

 
Styringsgruppe vil naturlig være blant annet: 

• Brannsjef (Prosjekteier) 
• Varabrannsjef 
• Leder beredskap 
• Mfl. 

 
Når styringsgruppen er satt vil det bli valgt prosjektleder. Foreløpig er det satt av 1 million i 2021 og 
planlagt en investering på 3,5 millioner for 2022. 
 

 Regionalt tilrettelagte øvingsområder 
 
Øvingsfeltet i Kvalvika er per tiden hoved øvingsfeltet for selskapet og regionen. Det benyttes i tillegg 
flere områder lokalt i områdene rundt de enkelte stasjonene i selskapet. Det legges opp til en kartlegging 
av disse områdene slik at de kan bli tilrettelagte eller godkjente som øvingsarenaer. Det er hensiktsmessig 
at alle deltidsstasjoner har et øvingsområde som kan avstenges fra trafikk og annen aktivitet slik at man 
kan øve uten fare for andre. Områdene bør være vurdert opp i mot miljøhensyn (ytre miljø) herunder 
tilpasset aktiviteten i forhold til utslipp, støy, glasskår mm. Områdene bør være enkelt tilrettelagt og har 
en avklart bruk (avtale med grunneier, fortrinnsvis kommunal grunn/off. eier). 
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 Mobile øvingsarenaer 
 
Salten Brann har store avstander i dekningsområdet og bruk av innovasjon slik som VR og e-læring blir 
viktig (se kap. 4.2 Innovasjon). Det finnes i tillegg flere mobile løsninger som kan være interessant for 
selskapet. 
 

 
 
Med brannsimulator levert i containerløsning kan mannskapene gjennomføre realistiske overtenninger i 
trygge og miljøvennlige omgivelser. Ren forbrenning betyr ingen skadelig røyk eller sot som også 
resulterer til minimalt behov for rens og vask av røykdykkerutstyr. Brannmannskapet kan trene på blant 
annet brannspredning (roll/flashover), slukketeknikk, åpningsteknikker for dører, håndtering av 
brannslanger, egensikkerhet ved evakuering og kommunikasjon. Mulighet for å gjennomføre flere øvelser 
på en og samme dag, i tillegg til å ha mange ulike brannscenarioer i en og samme øvelse. 
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Med ledersimulator levert i hengerløsning kan mannskapene gjennomføre realistiske utrykninger og 
ledertrening i trygge og miljøvennlige omgivelser. Innvendig er hengeren delt i to rom: Et simulatorrom 
og et kontrollrom. Simulatorrommet etterligner hytten i en brannbil med fem stoler. Ved hver stol er 
det montert et nettbrett. I tillegg er det locus, nettbrett, bilterminal og håndholdt terminal ved 
utrykningslederens stol. Foran henger en stor touch-skjerm som under utrykningsfasen simulerer 
brannbilens frontrute. Her vises streetview av kjøreveien, slik at mannskapene får en realistisk kjørevei og 
et riktig tidsbilde for muligheter for forberedelser på veien til skadestedet. Mulighet for å gjennomføre 
flere øvelser på en og samme dag, i tillegg til å ha mange ulike scenarioer i en og samme øvelse. Perfekt 
for øvelser opp mot 7-trinnsmodellen. 
 
 
7 Kompetansekrav for stillinger og rolle/funksjon 
 

 Generelt 
 
Kompetansekrav for stillinger og roller under innsats, beskriver de kurs og den opplæring som hver enkelt 
skal ha for å ivareta sin stilling eller funksjon. 
 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen sier i § 7-1:  
”Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne 
forskrift stiller. Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og 
innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at 
brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor”.  
 
Det er under arbeid en ny fagskole for brannkonstabler og ledere. Det er ikke tatt hensyn til dette arbeidet 
og de krav som vil måtte komme til utdanning da dette ikke tilstrekkelig kjent per i dag.  
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Annen kompetanse som ikke er krav etter lov og forskrift og/eller som et resultat av Salten Brann sin 
risikovurdering, legges ikke inn i denne planen som tiltak. Det skal likevel bemerkes at kompetanse er et 
satsingsområde i Salten Brann og det oppfordres til å øke sin kompetanse utover de beskrevne 
minstekrav. 
 

 Opplæring av nyansatte 
 
Nyansatte skal gjennom et utdanningsløp som er tilpasset den erfaringen og kompetansen de har med seg 
når de starter. Nyansatte uten grunnkurs fra NBSK starter med dette utdanningsløpet med en gang de 
starter i jobb. Detter utdanningsløpet er under revisjon og vil bli erstattet med fagskoleutdanning som har 
en varighet på 3 år. Nyansatte som starter med formalkompetanse på plass blir innført i våre rutiner og 
prosedyrer ved oppstart. Vaktleder tildeler rolle og arbeidsoppgaver for den ansatte basert på kompetanse 
og kjennskap til lokalt materiell og rutiner.  
 
For å sørge for at hver nyansatt for tilnærmet lik grunnopplæring så er det ønskelig å gjennomføre et 
prøveprosjekt der alle nytilsatte deltidspersonell samles i Bodø på stasjonen for intensiv basis-opplæring 
(2-4 dager) med utgangspunkt i opplæringsboken. En slik opplæring gjøres ved behov, og kan for 
eksempel gjennomføres 2 ganger pr. år. 
 

 Stillinger 
 

 Brannkonstabel heltid 
Minimum nettbasert kurs brannvern, opplæringsbok (to års internopplæring i eget brannvesen) og 
grunnkurs for heltidspersonell i regi av Norges brannskole eller tilsvarende (se kap. 8.2). 
 

 Brannkonstabel deltid 
Minimum nettbasert kurs brannvern, opplæringsbok (lokal opplæring) og grunnkurs for deltidspersonell i 
regi av Norges brannskole eller tilsvarende (se kap. 8.2). 
 

 Stasjonsansvarlig deltid 
Minimum som brannkonstabel deltid. 
 

 Vaktleder  
Minimum som brannkonstabel heltid. I tillegg ledelse trinn A, B og C ved Norges brannskole eller 
tilsvarende (se kap. 8.2).  
  

 Seksjonsleder 
Minimum som vaktleder heltid. I tillegg ledelse trinn D ved Norges brannskole eller tilsvarende (se kap. 
8.2).  
 

 Brigadeleder 
Minimum som seksjonsleder heltid.  
 

 Kompetanseleder 
Bør ha universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå og ledererfaring. Grunnleggende HMS-kurs 
40 t. 
I tillegg bør personen ha beredskapsutdanning modul A, B, C, D og E ved Norges brannskole (se kap. 
8.2). 
 

 Materielleder 
Bør ha relevant bachelorgrad, ledererfaring og kompetanse. Grunnleggende HMS-kurs 40 t. 
I tillegg bør personen ha beredskapsutdanning modul A, B, C og D ved Norges brannskole (se kap. 8.2). 
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 Nestkommandør for beredskapsavdeling  
Skal ha universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå og ledererfaring. Grunnleggende HMS-kurs 
40 t. I tillegg skal personen ha beredskapsutdanning modul A, B, C, D og E ved Norges brannskole (se 
kap. 8.2). 
 

 Leder for beredskapsavdeling  
Skal ha universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå og ledererfaring. Grunnleggende HMS-kurs 
40 t. I tillegg skal personen ha beredskapsutdanning modul A, B, C, D og E ved Norges brannskole (se 
kap. 8.2).   
 

 Brannsjef  
Skal ha universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå og ledererfaring. Grunnleggende HMS-kurs 
40 t. I tillegg skal personen ha beredskapsutdanning modul D og E ved Norges brannskole (se kap. 8.2).   
 
 

 Rolle/funksjon under innsats 
 

 Brannkonstabel/innsatspersonell 
Alle brannkonstabler skal ha grunnkurs for brannkonstabler i regi av NBSK. 
 

 Sjåfør  
Sjåfør på mannskaps- og tankbil skal ha gyldig sertifikat til relevant klasse samt kompetansebevis kode 
160. De skal i tillegg oppfylle kravene til brannkonstabel (eller tilsvarende/deltid).  
 

 Røyk- og kjemikaliedykkere  
Røykdykkere skal ha internt kurs for røykdykkere, eller grunnkurs for brannkonstabler i regi av NBSK.  
 
Røykdykkerinnsats inndeles i nivåene 0, 1 og 2. 
Nivå 0 - Innsats uten røykdykking, men arbeid i røykfylt atmosfære hvor personlig verneutrustning 
inkludert åndedrettsvern er beskyttelse mot å bli eksponert for brannrøyk. 
Nivå 1 - Innsats med ett røykdykkerpar. Dette krever at innsatsen er planlagt ut fra et minimum på fire 
innsatsmannskaper; to røykdykkere, en utrykningsleder og en pumpekjører. 
Nivå 2 - Innsats med to røykdykkerpar. Dette krever at innsatsen er planlagt ut fra et minimum på seks 
innsatsmannskaper; fire røykdykkere (to par), en utrykningsleder og en pumpekjører. 
 
Røykdykkere skal årlig ha minst fire øvelser der en av disse skal være varm. For røyk- og 
kjemikaliedykkere skal det være årlig minst 6 røyk- og kjemikaliedykkerøvelser der det skal være både 
varm og skarp øvelse.  
 

 Røyk- og kjemikaliedykkerleder 
Røyk- og kjemikaliedykkerledere skal ha samme grunnkompetansen som for røyk- og kjemikalidykkere, 
og i tillegg ledelse trinn A ved NBSK (eller tilsvarende/deltid). De har også samme minimumskravene til 
øvelser (se 7.4.3)  
 

 Røyk- og kjemikaliedykker befal 
Røyk- og kjemikaliedykkerledere skal ha samme kompetansen som for røyk- og kjemikalidykkere, og i 
tillegg ledelse trinn B ved NBSK (eller tilsvarende/deltid). De har også samme minimumskravene til 
øvelser (se 7.4.3)  
 

 Redningsdykker 
Redningsdykker må ha redningsdykkerbevis A+R.  
 

 Redningsdykkerleder 
Redningsdykkerleder må ha samme kvalifikasjonene som redningsdykker samt lederkurs. 
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 RITS mannskap 
RITS mannskap må ha gjennomført RITS grunnkurs etter plan fra NBSK. 
 

 RITS leder 
RITS mannskap må ha gjennomført RITS lederkurs etter plan fra NBSK. 
 

 Skred mannskap 
Mannskap som skal sendes ut på oppdrag som hjelpemannskap på skred må ha minimum grunnkurs 
snøskred. Det bemerkes at Salten Brann stiller ikke med skredleder da dette ivaretas av redningsmann på 
Sea King. Salten Brann stiller bare med leder for mannskapene. 
 

 Utrykningsleder heltid 
Minimum som brannkonstabel heltid. I tillegg ledelse trinn A, B og C ved Norges brannskole eller 
tilsvarende (se kap. 8.2). Se også Brann- og redningsvesenforskriften § 41. 
 

 Utrykningsleder deltid 
Minimum grunnutdanning som brannkonstabel deltid. I tillegg utrykningslederkurs for deltidspersonell 
eller tilsvarende (se kap. 8.2). Se også Brann- og redningsvesenforskriften § 41. 
 

 Innsatsleder brann (B-0.1) 
Minimum grunnutdanning som utrykningsleder heltid. I tillegg ledelse trinn D ved Norges brannskole 
eller tilsvarende (se kap. 8.2). Se også Brann- og redningsvesenforskriften § 41. 
 

 Vakthavende brannsjef (B-0.9) 
Minimum ledelse trinn D og E ved Norges brannskole eller tilsvarende (se kap. 8.2). For ytterligere krav 
se Brann- og redningsvesenforskriften § 44. 
 

 Andre roller/funksjoner 
 

 Verneombud 
Grunnleggende HMS-kurs 40 t. 
 
 
8 Vedlikehold og utvikling av kompetanse 
 

 Definisjoner  
 

 Kurs 
Kurs er undervisning i et fag eller emne som er begrenset i tid. Kurs kan være en del av og føre frem til en 
høyere utdanning. Kurs kan være en del av opplæringsprogram til fagbrev eller lignende, og gi grunnlag 
for en sertifisering, tillatelse eller lisens. Hvilke kvalifikasjoner et kurs fører frem til avhenger av hva 
slags undervisningsopplegg kurset er en del av. Kurs kan være en del av generell opplæringsvirksomhet 
uten at det gir anerkjente kvalifikasjoner.  

 
 Øvelse 

En øvelse består av planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i etterkant av en tidsavgrenset 
aktivitet der hensikten er å bedre krisehåndteringsevnen, innad i organisasjonen og/eller i samvirke med 
andre institusjoner eller virksomheter. Gjennomføringen av en øvelse kan være alt fra en test av om 
varslingslister fungerer etter beredskapsplanverket, til store, komplekse øvelser med mange aktører. Tid 
og ressurser som bør legges inn i planleggingen, gjennomføringen, evalueringen og oppfølging i 
etterkant, vil avhenge av faktorer som antall deltakere, øvingsmål og type øvelse.  
 

 Trening og drill 
Trening er å øve, helst systematisk, for å utvikle, forbedre eller opprettholde ferdigheter, evner og 
egenskaper. Dette gjøres gjennom planlagte, gjentatte repetisjoner, eller en mer allsidig tilnærming der en 
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ferdighet eller evne krever øvelse av andre grunnleggende ferdigheter eller evner for å oppnå ønsket 
utvikling. 
 
 

 Kurs 
 
Her følger en liste over kurs som er viktig for utdanningsløpet til de ansatte i beredskapsavdelingen. De 
opplistede kursene har i flere tilfeller andre tidligere betegnelser og erstattere disse. Listen er ikke 
uttømmende, men viser de mest aktuelle.  
 

 NBSK - Heltid/deltid - Nettbasert kurs brannvern  
Nettbasert kurs i brannvern inngår som et obligatorisk opptakskrav til grunnkurs for brannkonstabler og 
til forebyggendekurs. Kurset kan imidlertid også tas av alle som har behov for denne typen opplæring 
uavhengig av internopplæringsprogrammet.  
 

 NBSK - Heltid/deltid - Opplæringsbok (lokal opplæring) 
Etter endt gjennomføring av opplæringsboken skal eleven ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre 
grunnleggende brann- og redningsarbeid samt ha et teoretisk og praktisk grunnlag for videre opplæring. 
Gjennomføres lokalt. Se pkt. 7.2. 
 

 NBSK - Deltid - Grunnkurs for deltidspersonell 
Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen 
fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, og røyk- og 
kjemikaliedykking. 
 

 NBSK - Deltid - Utrykningslederkurs deltid 
Det er lagt vekt på en spesialtilpasset modell for utrykningsledere som skal utføre operative 
lederoppgaver i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering.  
 

 NBSK - Heltid - Grunnkurs for heltidspersonell 
Grunnkurset i regi av Norges brannskole skal gi grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og 
ferdigheter innen en rekke ulike fagområder. 
 

 NBSK - Heltid - Ledelse trinn  A – Røykdykkerleder 
Kurset skal blant annet gjøre eleven i stand til å lede innsatser med røyk og kjemikaliedykking, samt 
kunne planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling med egne mannskaper. 
 

 NBSK - Heltid - Ledelse trinn B – Utrykningsleder skadested 
Dette kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller 
skadested. 
 

 NBSK - Heltid - Ledelse trinn C – Utrykningsleder heltidsbrannvesen 
Med kurs i ledelse trinn C skal eleven ha kunnskap til å ivareta rollen som utrykningsleder i et 
heltidsbrannvesen. 
 

 NBSK - Heltid - Ledelse trinn D – Innsatsleder  
Dette kurset skal gjøre eleven i stand til å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til 
hendelser som brannvesenet blir satt til å håndtere. 
 

 NBSK - Heltid - Ledelse trinn E – ELS 
Formålet med kurset er å gi operative ledere i brannvesenet økt forståelse og kompetanse ved ledelse av 
brannvesenet i innsats. Kurset skal også gi innsikt i ELS for personer som skal bidra som lederstøtte.  
 

 NBSK - Heltid/deltid - Grunnopplæring i skogbrannslukking 
Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking, og etter endt kurs kunne delta i 
en rolle i skogbranninnsats. 
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 NBSK - Heltid/deltid - Tunellkurs 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sammen med flere brannvesen og Statens 
vegvesen, utarbeidet et nytt tunellkurs for brann- og redningstjenesten. 
 

 NBSK - Heltid – Overflateredning - Kurs for regional instruktør  
Målet med kurset er å kvalifisere deltagerne slik at de har inngående kunnskaper og ferdigheter innenfor 
overflateredning som fagområde. Deltagerne skal kunne være instruktører og gjennomføre kurs for lokale 
instruktører. Usikkert om dette leveres av brannskolen fortsatt. 
 

 DSB - Heltid - ELS-kurs  (flere kursleverandører) 
Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å 
kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene. Kompetanse 
omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 
 

 DSB - Heltid/deltid – Nødnettkurs 
For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere har nødvendig opplæring. 
Det er krav om at alle brukere må ha gjennomgått opplæring før de kan ta i bruk Nødnett. 
 

 DSB - Heltid/deltid - Nødnett superbruker 
For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere har nødvendig opplæring. 
Utvalgte ansatte gjennomfører superbrukerkurset for å kunne drive opplæring i bruk for andre 
mannskaper.  
 

 DSB - Heltid - SPS 40 - Samvirke på skadested (Sivilforsvaret) 
Kurset ”Samvirke på skadested” er et viktig redskap for å få kjennskap til beredskapsetatene, aktuelle 
offentlige etater og frivillige organisasjoner knyttet til redningstjenesten. Kurset tilbys til de primære 
beredskapsetatene politi, brannvesen og helsevesen, og til de øvrige offentlige og frivillige organisasjoner 
som tilbyr sine ressurser til redningstjenesten i Norge. 
 

 DSB - Heltid - SPS 41 - Samvirke på forurenset skadested (Sivilforsvaret) 
Samvirke mellom aktørene er vesentlig ved håndtering av et forurenset skadested. Dette kurset er et 
taktisk lederkurs som gir deg en innføring i problematikken knyttet til håndtering av et forurenset 
skadested. Bygger på kurset Samvirke på skadested. Samvirke på forurenset skadested CBRN/E gir deg 
en helhetlig og oppdatert kompetanse innen fagområdet. 
 

 NYD - Heltid - Redningsdykker grunnkurs (flere kursleverandører) 
Kurset gir grunnleggende opplæring som redningsdykker i form av undervisning og praktiske øvelser 
med selvforsynt og overflateforsynt dykkerutstyr. Kandidaten får også trening i redningsoperativ dykking, 
som inkluderer utrykkingsfase og søk, samt berging av forulykket, redning av store verdier og bevaring 
av miljø. Ved gjennomført kurs er kandidaten kvalifisert til å praktisere som redningsdykker ved en 
redningsetat. Dykkebevis A og fagopplæring redningsdykking (A+R). 
 

 NYD - Heltid - Redningsdykkerleder kurs (flere kursleverandører) 
Praktisk og teoretisk kurs for brannvesenets redningsdykkerledere. Hensikten med et kurs i 
redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer 
i stand til å kunne ta raske beslutninger under tidspress, som bidrar til effektiv livreddende innsats 
samtidig som redningsdykkernes sikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
 

 SVV - Heltid/deltid - Sertifikat Klasse C1 
Med klasse C1 kan du blant annet kjøre lett lastebil. Du kan trekke en tilhenger på inntil 750 kg. 
 

 SVV - Heltid/deltid - Sertifikat Klasse C  
Med klasse C kan du blant annet kjøre en lastebil uansett hva den tillatte totalvekten er. 
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 SVV - Heltid/deltid - Kompetansebevis 160 kode 
Kompetansebevis for utrykningskjøring. Teorikurs, praktisk opplæring, teoriprøve og praktisk 
kjøreprøve. 
 

 Politiet - Heltid/deltid - PLIVO grunnkurs (gjennomføres lokalt) 
Dette er et kurs for politi, brann og helse i PLIVO (Pågående livstruende vold). 
 

 Politiet - Heltid - PLIVO Instruktør 
Dette er et kurs for deg som er regional instruktør for politi, brann og helse i PLIVO (Pågående 
livstruende vold). 
 

 NLA - Deltid – Akutthjelper  
I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget styrkes hvis 
pasienten får hjelp i påvente av at helseressurser kommer frem. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor 
etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset 
Akutthjelpere. Kurset består av en e-læringsdel som alle gjennomfører på nettet og en praktisk dag med 
scenariotrening. Da trenes det på alt fra møte med bevisstløs pasient, hjertestans, brystsmerter, hjerneslag 
og alvorlige ulykker. Tidligere omtalt som MDVPA (Mens du venter på ambulansen). 
 

 Telenor - Heltid - VHF sertifikat 
Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat 
som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. I Norge blir 
maritime radiooperatørsertifikater utstedt av Telenor Kystradio. 
 

 Andre - Heltid/deltid - Sikkerhetskurs båtfører 
I forbindelse med nye krav fra sjøfartsdirektoratet så skal alle som skal føre båt innen næring inneha 
«sikkerhetskurs for mindre fartøy». 
 

 Andre - Heltid - D5l/D6 Kystskipper 
Fritidsskippersertifikatet (D5L/A) gir i utgangspunktet bare rett til å føre fritidsfartøy med skroglengde 
under 24 meter utenfor næringsvirksomhet. Det er allikevel mulighet for å bruke sertifikatet i næring, men 
med visse begrensninger: 

• Båten må være under 15 meter 
• En kan ikke føre mer enn 12 passasjerer 

D5L fritidsskippersertifikatet kan konverteres til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) frem til 
31.12.2023. 
 

 Sertifisering - Førstehjelp/DHLR 
Opplæringen er basert på å kunne ivareta oss selv og eksternt pasientoppdrag med DHLR-
kompetansebevis (hjerte-lungeredning) og internt førstehjelpskurs. 
 

 Sertifisering – HUET for RITS 
HUET står for Helicopter Underwater Escape Training (opplæring i helikopterevakuering under vann). 
HUET-forkortelsen er offshoreindustriens standard når det gjelder den typen kurs som er nødvendig for 
personell som reiser til og fra offshoreinstallasjoner med helikopter. For RITS mannskapene må dette 
gjennomføres hvert 5 år. 
 

 Sertifisering - Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Virksomheter med ansatte som har kode 160 plikter å ha en plan for vedlikehold av denne kompetansen. 
Kurs/vedlikeholdstrening gjennomføres i henhold til godkjent fagplan og består av teori og praktisk 
kjøring. I Salten Brann skal de som har 160 kode gjennomføre denne hvert 5 år.  
 

 Sertifisering – Høyderedskap/lift 
Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere 
praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den 
nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert 
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sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Alle som skal bruke liften skal ha gjennomført intern 
opplæring for sertifisering av bruk høyderedskap/lift.  
 

 Internt kurs - Overflateredning 
Målet med kurset er å kvalifisere deltagerne slik at de har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 
innenfor overflateredning som fagområde. Dette kurset må utarbeides. Dette kurset er for deltakere som 
ikke fikk kurset som en del av grunnopplæringen. 
 
Selve kalenderen er et eget dokument utenfor kompetanseplanen, men nedenfor listes tema for øvelser og 
treninger som minimum skal gjennomføres i løpet av året etter gruppe. Det bør gjennomføres både teori 
og praksis for alle emnene og disse kan enten samkjøres eller deles opp på separate tidspunkt etter behov. 
Man kan også slå sammen flere tema under samme gjennomføring (f.eks. skogbrann og 
vannføring/trykktap eller høyderedskap og urban tauredning).  
 
Det er viktig å huske å få med sertifiseringer som skal skje i annet tidsintervall slik som for eksempel 
vedlikeholdstrening 160 kode og HUET for RITS mannskap.  
 
Følgende øvelser og treninger skal minimum gjennomføres i løpet av året: 

• Generell gjennomføring for alle mannskaper 
o Brannteori og praksis 

§ Brannkjemi 
§ Brannfysikk 
§ Brannutvikling og spredning 
§ Brannventilering 
§ Byggkonstruksjoner i forhold til brann 
§ Installasjoner i forhold til brann (elektriske mm.) 
§ Spesielle og utfordrende branner som ikke står som eget tema 

• Brann i kjøretøy (el-bil, garasjeanlegg) 
• Brann i større lager/parkeringsbygg 

o Brann i vegetasjon (skogbrann, lyngbrann mm.) 
o Vannforsyning/trykktap/pumper 
o Slokketeknikk og taktikk 

§ Slokkeprinsipper 
§ Slokkemidler 

o Trafikk generell 
o Førstehjelp/DHLR (sertifisering/oppfriskning for akutthjelpere NLA) 
o Farlige stoffer - CBRN/E (Håndbok) 
o Akutt forurensning (IUA, oljevern) 
o 7-trinnsmodell (felles forståelse sammen med utrykningsledelse) 
o Klima og naturhendelser 
o PLIVO - Pågående livstruende vold (2. hvert år) 

• For de som går som vakthavende brannsjef B-0.9 
o Minimum 1 teori/trening/øvelse i overordnet ledelse – 7-

trinnsmodell/Simulatortrening/ELS 
• For de som går som innsatsleder B-0.1 

o Minimum 1 teori/trening/øvelse i innsatsledelse – 7-trinnsmodell/ELS/ Simulatortrening 
• For de som går som utrykningsleder B-1.9 

o Minimum 1 teori/trening/øvelse i utrykningsledelse – 7-trinnsmodell/evt. 
simulatortrening 

• For sjåfører 
o Sertifisering - Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 – hvert 5 år 

• For sjåfører lift 
o Årlig trening i tillegg til sertifisering høyderedskap/lift i bunnen.  

• For båtførere 
o 4 treninger i året 
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• For røykdykkere 
o 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm øvelse/trening 

• For røyk og kjemikaliedykkere 
o 6 røykdykker- og kjemikaliedykkerøvelser/trening pr. år, herav minst én varm 

røykdykkerøvelse og én skarp kjemikaliedykkerøvelse 
• For RITS mannskap 

o En årlig RITS øvelse/trening (samøvelse med 330 skvadron eller redningsskøyta) 
o Sertifisering – HUET for RITS – hvert 5 år 

• For redningsdykkere 
o Minimum 10 treninger/øvelser (maks 4 uker mellom hvert dykk) 

• For overflatereddere 
o Minimum 1 trening/øvelse i året 

• For elvereddere 
o Minimum 1 trening/øvelse i året 
o PS: lav grunnkompetanse i selskapet på dette tema for tiden 

• For urbane taureddere 
o Minimum 1 trening/øvelse i året 

• For skredmannskap 
o Minimum 1 trening/øvelse med i året (samøvelse med 330 skvadron) 

• For alle mannskaper på stasjoner med RVR bil 
o Minimum 1 trening/øvelse i året 

• For alle mannskaper på stasjoner med tuneller i virkeområdet 
o Minimum 1 trening/øvelse med tunellbrann 

• For dronepiloter 
o 1 trening hver 90. dag 

• Stasjon spesifikt for mannskaper Bodø og Fauske 
o Trafikk tungbil 

 
I tillegg vil det være aktiviteter som helsesjekk tilpasset den enkeltes funksjon og møter/orientering mm. 
 

 HMS under øvelse og trening 
 
Trening, drill og øvelser er jo på mange måter HMS i praksis. Det er derfor viktig at all 
kompetanseheving som blir gjennomført i Salten Brann skal ha fokus både på HMS under selve 
gjennomføringen og HMS skal være en del av læringsutbyttet. Det skal lages en øvelsesplan for alle 
øvelser og denne skal minimum inneholde: 
 

• Beskrivelse av øvelsen, sted, type øvelse 
• Ansvarlig instruktør 
• Mål for øvelsen 
• Deltakerliste 
• Kjøretøy, utstyr og vernebekledning som skal brukes under øvelsen 
• Øvingsmomenter 
• HMS momenter for øvelsen (ROS, SJA mm.) 
• Avslutning, oppskvær og kjapp evaluering (måloppnåelse, ødelagt utstyr mm.) 

 
 Fagansvarlige 

 
 Formål  

Vi har etablert formelle fagansvar for å se om dette kan gi ønskelige effekter i beredskapsavdelingen. 
Ønskelige effekter kan være; økt motivasjon for faget, bedre utvikling av faget, bedre 
undervisningsopplegg, utvikling av prosedyrer, lik forståelse av faget mellom brigadene mm. Fagansvaret 
er på åremål og gjelder for 2 år om gangen. 
 
Noe av det de fagansvarlige skal ha fokus på: 
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• Bidra i den faglige utviklingen innenfor sitt fagområde og sådan utvikle beredskapsavdelingens 
evne til å håndtere hendelser. 

• Bidra i arbeidet med at selskapet følger lovpålagte krav og HMS bestemmelser innenfor sitt 
fagområde.  

• Sørge for å forløpende informere ansatte i avdelingen om utvikling og nyheter innenfor 
fagområdet.  

• Bidra med utarbeidelse og revisjon av prosedyrer og veiledninger innenfor sitt fagfelt. 
• Skal lage et undervisningsopplegg som kan brukes på heltid og på deltid. 
• Bidra til å vurdere behovet for anskaffelse og vedlikehold av utstyr og materiell som tilhører 

fagområdet. 
• Være forberedt å kunne uttale seg om faget og vil være naturlig kontaktperson ved spørsmål rundt 

faget. 
 

 Fagområder 
Følgende fagområde skal ha en fagansvarlig: 

• Trafikk og tung redning 
• Førstehjelp 
• Redningsdykking 
• CBRN/E og kjemikaliedykking 
• RITS 
• SAR (Søk og redning, urban tauredning, snøskred) 
• RVR 
• PLIVO 
• Samband og tekniske hjelpemidler (Locus) 
• Røykdykking 
• Skog/gress/lyng brann 
• Tunnelbrann (spesielt opp mot E6 prosjektet) 
• Båtansvarlig 

 
Fagområder kan endres og tilføres ved behov. 
 
 
9 Klargjøre organisasjonen for kompetanseheving - ressursbehov 
 
Det er viktig at trening, øvelser og kurs som gjennomføres har et høyt og oppdatert nivå. Dette kan 
oppnås på flere måter. Vi vil nå prøve å beskrive hvordan vi kan klargjøre organisasjonen til å oppnå 
dette. 
 
I Norge er det kun brannskolen som kan godkjenne brannutdanning (kurs). Problemet er at etterspørselen 
og behovet for kurs er langt større enn det brannskolen kan levere. Dette er nok en av hovedgrunnene til 
etterslepet på kurs i forhold til formal kompetanse innenfor brannfaget. Løsningen for flere av 
brannvesene har blitt å arrangere hele eller deler av kursene i eget brannvesen med godkjenning fra 
Norges brannskole. Det er oss bekjent heller ikke noen andre brannvesen eller kursleverandører som 
tilbyr hele kurs til eksterne brannvesen uten tilknytning. Det skjer at man kan kjøpe enkeltplasser på disse 
kursene. Blant annet Rana brannvesen har kjørt grunnkurs deltid for eksterne brannvesen i deres region. 
Saken kjerne er da at Salten Brann må selv stå for mye av kompetansehevingen (trening, øvelser og kurs) 
i eget brannvesen. En del av sertifiseringene tilbys av eksterne leverandører. Det vil derfor være slik at vi 
kjøper noen kurs og tjenester eksternt og resten av aktiviteten skjer internt. Hva gjør vi så for å styrke 
organisasjonen med ressurser for gjennomføring av kompetansehevingen som skal skje internt?  
 
I dag består et utvidet vaktlag på heltid av 5 konstabler, 1 vaktleder, 1 seksjonsleder og 1 brigadeleder. 
Den daglige driften er i utgangspunktet driftes av de 5 konstablene og vaktlederen. Seksjonsleder og 
brigadeleder skal ha hele brigaden som hovedfokus (både heltid og deltidsstasjoner). Innsatsledelsen er 
normalt ivaretatt av brigadeleder og overordnet ledelse av vakthavende brannsjef som har sin egen 
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vaktordning. Vi har en minimumsbemanning i Bodø på 5 mannskaper jfr. § 5-3 i Forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen. Tettstedet Bodø har i dag 42.351 innbyggere og i det 
øyeblikket Bodø som tettsted passerer 50.000 innbyggere skal stasjonen i Bodø ha 8 stykker på vakt. Vi 
ser at vi i dag klarer akkurat å holde oss innenfor lovkravet med tanke på at man på toppen av dette må ha 
mannskaper tilgjengelig for å dekke inn ferieavvikling, sykdom, kursavvikling og kompetanseheving på 
deltid.  
 
Heltidsstasjonen i Bodø ligger nok midt imellom en situasjon der alle mannskapene skal inneha all 
nødvendig kompetanse for alle typer tjenester og en situasjon der man velger å spesialisere tjenestene til 
utvalgte stasjoner eller lag. Den siste situasjonen er typisk for de aller største brannvesene i Norge slik 
som f.eks. Oslo brann og redning. Her har man egne grupper for blant annet RITS eller redningsdykking 
og mannskapene som har den ene tjenesten har således ikke den andre. Det åpner for at man kan ha mere 
tid til trening til det enkelte tema man skal være god på. Det er derfor en krevende arbeidshverdag for 
mannskapene i Bodø å holde seg oppdatert på et stort spekter av tjenester. Det er derfor også utfordrende 
å ta disse mannskapene ut at tjeneste for å gjennomføre opplæring for deltid. Men det er jo medaljens 
bakside at det er akkurat disse kompetente mannskapene man ønsker skal drive opplæringen på deltid 
grunnet erfaring og kompetanse. Det kan gi den tidsriktige og oppdaterte kompetansehevingen 
deltidsstasjonene trenger. 
For å oppnå dette er det viktig at vi klarer å finne løsninger som gjør at vi kan bruke ressursen som 
innehar kompetansen, men samtidig at disse kan holde seg selv oppdatert. 
 
Vi har tidligere hatt forholdsvis god nytte av en kompetanseavdeling som er tilgjengelig på dagtid for å 
utvikle og drifte kompetansen både på deltid og heltid. En slik avdeling bør utredes på nytt. Vi presenterer 
nedenfor 2 alternativ; mellom å lage en stabil kompetanseavdeling med faste ansatte eller en fleksibel 
«dynamisk» avdeling som bytter ut de midlertidig ansatte fortløpende med tidsriktig og faglig 
kompetanse. 
 
 

 Alternativ 1 – Dynamisk kompetanseavdeling 
Etterslepet på kompetanse er stort og med tanke på at vi i tillegg har behov for å øke antallet timer med 
opplæring på deltid så er det viktig at vi tilfører ressurser i styrken i Bodø. Hva dette behovet er burde 
utredes av et eksternt konsulentselskap som har utvidet kompetanse innenfor fagfeltet ressursplanlegging.  
 
Slik arbeidspresset er per dags dato og avvikling av oppgaver samtidig som vi leverer beredskap 24/7 så 
er antagelsen at 1 person ekstra på hvert vaktlag, altså totalt 4, vil gi to muligheter. Den ene er at 
Brigadeledere og seksjonsledere vil oftere få muligheten til å jobbe med kompetanseheving på deltid uten 
å måtte delta i den vanlige driften på heltid. Den andre er at man i større grad kan benytte seg av ledige 
personellressurser som da kan reise ut å gjennomføre trening, øvelser og kurs på deltid. 
 
Det vil nok være nødvendig å ta enkeltpersoner ut av turnus i kortere eller lengre perioder der fokuset er 
kompetanseheving deltid. Disse vil da velges ut i forhold til tilgjengelighet og spisskompetanse for 
eksempel at de har innsikt innenfor et gitt fagområde. 
 
Det kan fort skje at en økning av mannskapene gir bare flere mannskaper som skal kurses og oppdateres 
og at ressursene forsvinner i mengden. Det blir essensielt for at dette skal lykkes at ressursplanleggingen 
koordineres godt gjennom kompetanseleder ut via brigadeledere og seksjonsledere. Det må lages 
årsplaner som ivaretar emnene som skal gjennomgås gjennom året og hvem som skal utføre arbeidet. 
Fraværet fra vaktlaget legges inn i grunnturnusen før årets begynnelse og vaktlagene justeres slik at 
belastningen blir lik mellom disse. Koordineringen vil da være den viktigste oppgaven til 
kompetanseleder. 
 

 Alternativ 2 – Fast kompetanseavdeling 
Dette alternativet har fortsatt mange av de samme utfordringene og samme ønsket om måloppnåelse, men 
har en mer fast karakter. Man rekrutterer da eksempelvis 4 personer som er fast ansatt i 
kompetanseavdelingen. Disse vil ha hovedfokus på å levere trening, øvelser og kurs til de ansatte i 
selskapet. 
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Det er en mulighet for at en fast ansettelse av 4 faglig oppdaterte personer inn i en kompetanseavdeling 
kan resultere i at noen av disse etter hvert ønsker å søke seg inn i «vanlig» tjeneste på vaktlagene. Dette 
vil være personer som da har den formelle bakgrunnen og vil derfor være svært aktuelle kandidater etter 
kvalifikasjonsprinsippet. Tidligere erfaring har vist at avdelingen etter hvert tømmes og personene ender 
opp i annen tjeneste i selskapet. Det blir essensielt for at dette skal lykkes at de ansatte i disse stillingene 
motiveres til å bli i sine stillinger over tid. Et av virkemidlene kan være avlønningen. Det vil være 
naturlig at avdelingen koordineres tett av kompetanseleder og at kommunikasjonen med brigadeledere og 
seksjonsledere er hyppig. Det må lages årsplaner som ivaretar emnene som skal gjennomgås gjennom året 
og hvem som skal utføre arbeidet. Koordineringen vil da være den viktigste oppgaven til 
kompetanseleder. 
 

 Øke undervisningskompetansen lokalt  
Uansett valg av løsning vil også være viktig å øke undervisningskompetansen lokalt slik at en del av 
treningene/øvelsene kan gjennomføres med lokale ressurser. En av løsningene er å gi stasjonsansvarlige 
en særlig oppgave i å bidra inn i kompetansehevingen. Dette vil nok kreve at timeantallet økes for de som 
påtar seg dette.  
Med gode temabaserte undervisnings-/øvingsopplegg (støttedokument/øvelseshåndbok) vil flere av de 
deltidsansatte kunne heve sin kompetanse gjennom å undervise kollegaer ved stasjonen. Erfaringer fra 
deltidsstasjoner underbygger dette. På denne måten blir ikke all gjennomføring av lokal 
undervisning/tilrettelegging tillagt stasjonsleder. 
 
 

 Informasjon i forkant av implementering 
Det vil være svært viktig at prosessen med implementeringen av kompetanseplanen blir godt informert til 
mannskapene i god tid før oppstart. Beskrivelse til den enkelte om hva dette medfører for dennes 
arbeidssituasjon vil være kritisk for måloppnåelse. 
 
 
10 Trening og øvelser  
 
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. Denne kompetanseplanen følger 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. 
 
Brann ROS-analysen er styrende for hvilke typer hendelser beredskapen skal være dimensjonert for. Et av 
målene med å revidere brannordningen er å få en mer tilpasset tjenesteleveranse per brannstasjon som er 
basert på analytisk tilnærming. Sammen med statistikk fra hendelser og lokalkunnskap skal denne 
tilnærmingen skal styre hva vi trener og øver på. Det er også viktig at den enkelte stasjon er tydelig på 
hvor de mangler kompetanse slik at man kan trene ekstra på disse temaene. 
 
Det skal legges til rette for samøving både med andre etater og internt mellom brannstasjoner. Der 
stasjonene grenser til hverandre geografisk og der det vil være naturlig at to eller flere stasjoner vil løse 
hendelser sammen bør disse trene sammen jevnlig.  
 
Hospitering for deltidsmannskaper på hovedstasjonen ansees som et viktig bidrag til å spre kunnskapen i 
selskapet. Heltidmannskaper kan lære av utfordringene til deltidmannskapene og omvendt. Det er 
ønskelig å utrede en ordning der dette settes i system.  
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 Totale kostnader øving/trening, periode 2022 – 2025 (årlig) 

 
NB!: tabellen ovenfor er presentert i styresak nr. 07/21 og Rep.skap sak nr. 09/2. 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.  
 
 

 Beiarn kommune 
 Moldjord 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 

 
 
 

 Bodø kommune 
 Bodø 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
B-0.1/B-0.9 ELS 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere 6 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm og en skarp  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  
Båtførere Praktisk bruk av båt 
Liftkjørere Praktisk bruk av lift 
RITS mannskap RITS øvelse 
Redningsdykkere Redningsdykking 
Urbane taureddere Urban tauredning 
Skredmannskap Skred redning 
RVR Bil Gjennomgang RVR bil 
Dronepiloter Droneflyvning 
Tungbilreddere Tungbil 

 
 

 Kjerringøy 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 

 
 

 Knaplund 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Misvær 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 

 
 

 Helligvær 
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 

 
 

 Fauske kommune 
 Fauske 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  
Båtførere Praktisk bruk av båt 
Tungbilreddere Tungbil 

 
 

 Sulitjelma 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Meløy kommune 
 Glomfjord/Yara 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere 6 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm og en skarp  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Ørnes 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  
Tungbilreddere Tungbil 

 
 

 Halsa 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Engavågen 
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Bolga 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 

 
 Meløya 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 

 
 

 Saltdal kommune 
 Rognan 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
B-0.1/B-0.9 ELS 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Gildeskål kommune 
 Inndyr 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 Våg 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 

 
 

 Sørarnøy 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 

 
 

 Nygårdsjøen 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 

 
 

 Hamarøy kommune 
 Oppeid  

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Drag 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Storjord 
 
Ikke mannskaper per tiden. 
 
 

 Innhavet 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Steigen kommune 
 Leinesfjord 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
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Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer – CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
B-0.1/B-0.9 ELS 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. År, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  

 
 

 Sørfold kommune 
 Straumen 

 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer – CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
B-0.1/B-0.9 ELS 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. År, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 
Tunellberedskap Tunnelbrann  
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 Værøy kommune 

 Værøy 
 
Hvem Tema trening/øvelse 
Alle Brannteori og praksis 
Alle Brann i vegetasjon  
Alle Vannforsyning/trykktap/pumper 
Alle Slokketeknikk og taktikk 
Alle Trafikk generell 
Alle Førstehjelp/DHLR  
Alle Farlige stoffer - CBRN/E  
Alle Akutt forurensning  
Alle 7-trinnsmodell (felles forståelse) 
Alle Klima og naturhendelser 
Alle PLIVO  
Alle Helsesjekk (tilpasset den enkelte sin funksjon) 
Alle Møteaktivitet/orientering mm. 
Utrykningsledere/B-0.1/B-0.9 7-trinnsmodell/simulatortrening/ledertrening 
Røykdykkere 4 røykdykkerøvelser/treninger pr. år, herav minst én varm  
Røyk og kjemikaliedykkere Fysisk test 
Sjåfører Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160 
Overflatereddere Overflateredning 

 
 
 
11 Kurs og 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 denne planen er det 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...». 
 
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 
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Type kurs/sertifikat ol. Kostnader 
pr. kurs 

Behov 
totalt 

Kostnad  
totalt* 

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 
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. 
 
 
12 Evaluering og oppfølging 
 
Kompetanse- og materiellplanene skal evalueres og ha en oppfølging i form av en årlig rullering av 
planene. Status og måloppnåelse knyttet til vedtatte effekt- og resultatmål (ref. kap. 3.2 og 3.3) og 
foregående tiltaksplaner, skal inngå i denne rulleringen. Dette også som grunnlag for eventuelle 
justeringer av strategiske retninger/hovedmål dersom dette anses nødvendig. 
 
Kompetanse- og materiellplanene med tiltaks- og investeringsplaner skal danne grunnlag for tilhørende 
årlige budsjettposter. Plandokumentene skal ha en varighet for perioden 2021 – 2024, hvor det vil bli 
vurdert om det skal utarbeides nye kompetanse- og materiellplaner, eller om de gjeldende planer skal 
videreføres. 
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13 Kort om vedleggene 
 

 Brannordningen (kortversjon) (vedlegg C) 
 
Denne rapporten er en kortversjon av rapporten «Fremtidig organisering og dimensjonering av 
beredskapstjenester i Salten Brann IKS: Vedtatte brannordninger i eierkommunene», og beskriver 
vedtatte brannordninger for den enkelte eierkommune. I tillegg beskriver rapporten selskapet Salten 
Brann IKS, myndighetskrav, risikobilde og beredskapstjenester.  
 

 Prosjektmandat (vedlegg D) 
 
Mandatet for prosjektet med å utarbeide og implementere kompetanse- og materiellplaner for 
Beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS.  
 

 Prosjektplan (vedlegg E) 
 
Den overordnede planen for prosjektet med å utarbeide og implementere kompetanse- og materiellplaner 
for Beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS.  
 

 Informasjon og medvirkningsplan (vedlegg F) 
 
Informasjon og medvirkningsplan for prosjektet med å utarbeide og implementere kompetanse- og 
materiellplaner for Beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS.  
 

 Dimensjonerende hendelser (vedlegg 1) 
 
I dette vedlegget viser vi hva forskjellige hendelser krever av våre ressurser og kompetanse. Hendelsene 
som velges her kan godt beskrive områder der vi mangler ressurser eller kompetanse. 
Følgende hendelser er lagt inn som eksempler til nå: 
 

• Dimensjonerende hendelse 1 - Bygningsbrann i tett, verneverdig trehusbebyggelse  
• Dimensjonerende hendelse 2 – Brann på et stort kjøpesenter 
• Dimensjonerende hendelse 3 – Brann i truende rusmiljø 
• Dimensjonerende hendelse 4 – Brann på sykehuset 
• Dimensjonerende hendelse 5 – Trafikkulykke med brann og kjemikalier i vegtunnel E6 Sørfold – 

Hamarøy 
• Dimensjonerende hendelse 6 – Togulykke med passasjertog 
• Dimensjonerende hendelse 7 – Drukning i elv 
• Dimensjonerende hendelse 8 – Ulykke til sjøs/RITS 
• Dimensjonerende hendelse 9 – Forslag 

 
 Tabeller for kompetanseplan (vedlegg 2K) 

 
I dette vedlegget samler vi relevante tabeller fra kartleggingen. Det er viktig å presisere at disse dataene er 
ferskvare og vil bli oppdatert fortløpende. 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg C - Fremtidig organisering og dimensjonering av beredskapstjenester i Salten Brann IKS 
Vedlegg D – Prosjektmandat - Utvikling og implementering av kompetanse- og materiellplaner  
Vedlegg E – Prosjektplan - Utvikling og implementering av kompetanse- og materiellplaner 
Vedlegg F – Informasjon og medvirkningsplan 
Vedlegg 1 – Dimensjonerende hendelser 
Vedlegg 2K – Tabeller for kompetanseplan 


