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1. Bakgrunn 

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

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

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

brannordningene er: 

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

og kommunale ROS-analyser 

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

skal kompetansen og HMS styrkes for alle deltidskonstabler 

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

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

Heltidskonstabler på Bodø brannstasjon er uendret. 

 

Det vises her til rapporten “Framtidig organisering og dimensjonering av beredskapstjenester i 

Salten Brann IKS: Forslag til revidert brannordning for Salten Brann IKS basert på selskapets 

brannfaglige anbefalinger og justert etter vedtak i den enkelte eierkommune” (Salten Brann 

IKS, 2021). 

2. Formål 

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide og implementere kompetanse- og materiellplaner 

for Beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS. Planene skal sikre at det er riktig kompetanse og 

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

definert i brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med HMS-bestemmelser samtidig som en 

langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas.  

3. Prosjektmål 

3.1 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.  

 

Effektmålene i som presenteres i tabellen under er sidestilte. 
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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 

 

3.2 Resultatmål 

Resultatmålene skal bidra til at effektmålene oppnås innenfor den tidsrammen disse skal 

realiseres. Dette er disse mål prosjektgruppen er ansvarlig for å oppnå (fase 1 og 2).  
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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. 

 

 

4. Prosjektorganisering 

Prosjektet er organisert etter følgende struktur: 

 

Prosjekteier: Per Gunnar Pedersen, Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Styringsgruppe: Per Gunnar Pedersen, Daglig leder/Brann- og redningssjef  

 Kjetil Haugen, Ass. daglig leder/Ass. brann- og redningssjef 

 Joakim Jarnæs, Leder Beredskapsavdelingen 

 Sturla Roti, Strategisk planlegger 

Prosjektleder: Joakim Jarnæs, Leder Beredskapsavdelingen 

Prosjektstøtte: Sturla Roti, Strategisk planlegger 

 Kjetil Woje, Seniorrådgiver Bedriftskompetanse AS 

Prosjektgruppe: Prosjektleder og prosjektstøtte 

Arbeidsgruppe 1: Stab beredskap 

 Joakim Jarnæs, Prosjektleder/leder Beredskapsavdelingen 

 Tore Nordli, NK Beredskapsavdeling 

Brigadeledere, Beredskapsavdeling 

Børge Olsen, Kompetanseleder Beredskapsavdeling 

Prosjekteier

Prosjektleder

Arbeidsgruppe 1 Arbeidsgruppe 2 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsgruppe 4 Arbeidsgruppe 5

Prosjektstøtte
Referanser/ 
diskusjons-

partnere

Styringsgruppe
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Bård Terje Nilsen, Materialleder Beredskapsavdeling 

Arbeidsgruppe 2: Ansatte representanter 

 Tillitsvalgte 

 Hovedverneombud 

Arbeidsgruppe 3: Ansatte og stasjoner 

Seksjonsledere  

Vaktledere 

Stasjonsansvarlige 

Arbeidsgruppe 4: Ledergruppen i Salten Brann 

Arbeidsgruppe 5: Eierkommunene 

 

I tillegg vil det etter behov kontaktes referanser/diskusjonspartnere, herunder: 

- Andre brann- og redningsvesen i Norge og utland 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

- Universitetet Nord 

- Norges brannskole 

5. Prosjektfaser, oppstart og ferdigstillelse  

Prosjektet har 4 hovedfaser som presentert i figur nedenfor: 

 
For nærmere beskrivelse av faser; - se prosjektplan. 

 

Oppstart prosjekt:  01.04.2021 

Tidsramme fase 1: 01.04.2021 - 31.05.2021 

Tidsramme fase 2: 01.06.2021 - 10.12.2021 

Tidsramme fase 3: 01.01.2022 - 01.09.2025 

Tidsramme fase 4/slutt: 01.09.2025 - 31.12.2025 

6. Kostnader  

Prosjektet er ikke satt opp med et eget budsjett. Det er opprettet en egen prosjektkode for å føre 

antall timer i forbindelse med prosjektet og det er således viktig at alle timer i prosjektet 

registreres. 

Fase 1: 
Organisering/ 

planlegging

Fase 2: 
Kartlegging behov 

og utarbeidelse 
planer

Fase 3: 
Implementering 

planer

Fase 4:
Evaluering
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7. Risikovurdering og suksessfaktorer 

Det skal lages en ROS-analyse for prosjektet, der fokuset vil være å kartlegge og beskrive hvilke 

risikoer som er knyttet til gjennomføringen av prosjektet og aktivitetene, samt tiltak for å 

sikre/motvirke uønskede hendelser/konsekvenser.  

 

Identifiserte suksessfaktorer som må ligge til grunn for at prosjektet skal lykkes er: 

• Ledelsen i Salten Brann IKS prioriterer, forankrer og involverer beredskapsavdelingen, 

tillitsvalgte og hovedverneombud i utviklingen av kompetanse- og materiellplan 

• Ledelsen, herunder styringsgruppen, avsetter tilstrekkelige ressurser (personell, tid og 

økonomi) i prosjektet 

• God dialog mellom prosjektleder og styringsgruppen gjennom hele prosjektperioden 

• Gode samarbeidsrelasjoner mellom intern arbeidsgruppe (prosjektgruppe) og 

prosjektleder 

• Motiverte og engasjerte prosjektdeltakere som har lyst til å delta i prosjektet 

• Prosjektdeltakere overholder definerte tidsfrister 

• Rapportering av gjennomføring og vurdering av oppnådd effekt må utføres 

• Erfaringer fra gjennomføring må dokumenteres og benyttes til videreutvikling av 

aktivitetene  

• Selskapet evner å implementere kompetanse- og materiellplaner, med nødvendig støtte 

fra brannordning/eierkommuner 

8. Omfang og avgrensninger 

Prosjektets hovedoppgave/resultatmål for fase 1 og 2 er å utarbeide to helhetlige planer for 

beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS: 

1. Kompetanseplan 

2. Materiellplan 

 

Dette innebærer å identifisere og fremme gode tiltak som skal bidra til at effektmålene blir 

realisert samtidig som prosjektet skal evaluere om målene og gevinstene blir nådd.   

 

Prosjektet skal også bidra til at andre tilsvarende prosjekter i selskapet, kan dra lærdom av 

denne prosessen ved at det utarbeides en prosessmetodikk som er overførbar. 

 

Målgruppene er innsatspersonell, publikum og eierkommunene. 
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9. Informasjon, kommunikasjon, involvering, evaluering 

og rapportering 

Det skal utarbeides en egen plan for informasjon og involvering av ledere, ansatte og 

tillitsvalgte inkl. hovedverneombud. Planen skal danne forutsigbare rammer for milepæler, 

aktiviteter, tidsrammer, grad av involvering, frister for tilbakemeldinger mv. 

 

Prosjektet skal publisere delrapporter og statusrapporter fortløpende. Formålet med disse 

rapportene er å holde definerte interessenter orientert om prosjektet. Prosjektleder skal 

utarbeide en slutt- og evalueringsrapport ultimo desember 2024. 

10. Grunnlagsdokumentasjon 

Den viktigste grunnlagsdokumentasjon for prosjektet vil være Hovedrapport: Fremtidig 

organisering og dimensjonering av beredskapstjenester i Salten Brann IKS-forslag til revidert 

brannordning for Salten Brann IKS basert på selskapets brannfaglige anbefalinger og justert 

etter vedtak i den enkelte eierkommune (2021, Salten Brann IKS) 

 

Øvrig grunnlagsdokument vil bl.a. være lover og forskrifter, ROS-analyser kommuner/Salten 

Brann, virksomhetsstrategi Salten Brann, veiledere DSB m.fl. Se prosjektplan. 

 

 


