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1. Innledning 

Representantskapet i Salten Brann IKS besluttet i 2019 at Salten Brann IKS skulle revidere 

dagens kommunale brannordninger. Behovet for en ny gjennomgang av dagens brannordninger 

er grunnet i: 

• Brannordningene har ikke vært revidert siden oppstarten av selskapet i 2007 

• Brannordningene samsvarer ikke med dagens og fremtidens sårbarhets- og risikobilde 

• Brannordningene samsvarer ikke med eiernes signaler om et økonomisk bærekraftig 

brann- og redningsvesen. 

 

Oppdraget fra representantskapet var å revidere eksisterende kommunale brannordninger og 

fremme forslag til nye brannordninger ut i fra en faglig tilnærming og faglig ståsted. I 

tidsperioden januar 2020 til mars 2021 utarbeidet Salten Brann IKS i samarbeid med 

eierkommunene forslag til nye brannordninger for alle eierkommunene. I den anledningen er 

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” utarbeidet av Salten Brann IKS 

(Salten Brann IKS, 2021).  

 

Rapporten er sluttbehandlet av representantskapet 7. mai 2021 med følgende vedtak: 

1. Forslag til revidert brannordning for Salten Brann er basert på selskapets brannfaglige 

anbefalinger og er justert etter vedtak gjort i den enkelte eierkommune 

2. Representantskapet vedtar ny brannordning for Salten Brann IKS 

3. Eierkommunene skal behandle representantskapets vedtak om ny brannordning før 30. 

juni 2021. 

 

2. Prosjektbeskrivelse 

2.1 Prosjektmandat 

Det vises her til eget dokument og beskrivelse av prosjektets mandat. I de påfølgende kapittel 

utdypes og konkretiseres prosjektets innhold og aktiviteter ytterligere. 

2.2 Bakgrunn og formålet med prosjektet 

2.2.1 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: 
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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 gjennomsnittlig timer til trening og 

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

Heltidskonstabler på Bodø brannstasjon er uendret. 

 

Det vises 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). 

2.2.2 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.  

2.3 Prosjektmål 

2.3.1 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 er definert og forankret i prosjektmandatet. Effektmålene oppgitt i matrisene 

under er sidestilte, og er foreløpig satt med forventet realisering ved prosjektets utgang i 2024. 

En viktig aktivitet og som framgår av «Aktivitets- og framdriftsplan fase 1-2» (se vedlegg X) 

er utarbeide og implementere en struktur for kvantitativ måling og evaluering av om tiltakene 

som iverksettes har fungert etter målsettingene. Det planlegges å iverksette en såkalt «survey» 

i form av en spørreundersøkelse med forhåndsdefinerte utsagn som skal gjennomføres via MS 

Forms 1 gang pr. år. Dermed vil man kunne måle og evaluere hvorvidt det skjer en utvikling i 

løpet av prosjektperioden. 
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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 

 

Det er viktig å påpeke at kompetanse- og materiellplanene ikke må sees separat, men at de må 

sees i sammenheng med hverandre. Planene defineres følgende: 

• Kompetanseplan: En plan som beskriver hvilken kompetanse deltidspersonell skal ha 

for å kunne håndtere hendelser (tjenesteleveransen) som er beskrevet i brannordningene. 

• Materiellplan: En plan som beskriver hvilke type materiell (kjøretøy, utstyr o.l.) som 

den enkelte brannstasjon skal ha i henhold til tjenesteleveransen som er beskrevet i 

brannordningene. 
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2.3.2 Resultatmål 

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

realiseres. Dette er disse mål prosjektgruppen (se kap. 3.2.1) er ansvarlig for å oppnå (fase 1 

og 2).   

 

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 

 

 

2.3.3 Delmål 

Som et supplement til effekt- og resultatmålene er det definert fire delmål i prosjektet: 

Delmål 1:  Utrede en komplett kompetanseplan for deltidskonstabler i beredskapsavdelingen 

som framlegges selskapets styre medio oktober 2021 og representantskapet 5. 

november 2021 

Delmål 2:  Utrede en komplett materiellplan for beredskapsavdelingen som framlegges 

selskapets styre medio oktober 2021 og representantskapet 5. november 2021 

Delmål 3:  Prosjektgruppen skal utarbeide en kostnadsoversikt over kompetanseheving og 

materiellbehovet for beredskapsavdelingen innen 23. september 2021 

Delmål 4:  Nødvendige saksforberedelser/likelydende vedtak i eierkommunene medio 2022 

 

3. Prosjektorganisering 

3.1 Innledning 

Prosjektet «Kartlegging av kompetanse- og materiellbehovet på beredskapsavdelingen» er 

organisert med prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe (arbeidsgruppe) og 

referansegruppe. Dette dokumentet vil fungere som et prosjektdirektiv. Prosjektet får et eget 

arbeidsområde i Teams der formålet er at samtlige prosjektdokumenter utarbeides og lagres for 

å sikre korrekt versjonskontroll, samt at prosessen skal være transparent for organisasjonen.  

3.1.1 Prosjekttittel 

Prosjekttittel er: Kartlegging av kompetanse- og materiellbehovet på beredskapsavdelingen. 

3.1.2 Fasebeskrivelser i prosjektet 

Prosjektet har 4 hovedfaser som presentert i figur nedenfor: 
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Tabellen nedenfor beskriver hovedaktivitetene i de 4 fasene. For mer detaljert beskrivelse vises 

det til «Aktivitets- og framdriftsplan». 

 

Fase 1 
Organisering og 

planlegging av 

prosjektet 

Fase 2 
Kartlegge behov og 

utarbeidelse av kompetanse- 

og materiellplaner 

Fase 3 
Implementering av planer 

Fase 4 
Evaluering av prosjekt og 

effektmål 

Utarbeide prosjektmandat  

 

Utarbeide et 

beslutningsgrunnlag, 

ansvarskart, milepælplan, 

møtestruktur, delrapporter 

og ressursoversikt. 

 

Utarbeide plan for 

informasjon, 

kommunikasjon og 

involvering av ledere, 

ansatte og tillitsvalgte 

inkl. hovedverneombud. 

Gjennomføre kartleggingen 

av kompetansebehov og 

behov for materiell i 

beredskapsavdelingen 

 

Gjennomføre interne- og 

eksterne arbeidsgruppemøter 

 

Utarbeide komplette 

kompetanse- og 

materiellplaner for 

beredskapsavdelingen 

Presentere kompetanse- og 

materiellplan og forslag til 

planene for oppfølging for 

kommunens ledelse 

 

Forankre helhetlig 

kompetanse- og 

materiellplan i 

kommunestyrene 

 

Implementere kompetanse- 

og materiellplanene 

 

Evaluere prosjektet 

 

3.2 Organisering 

3.2.1 Prosjektstruktur 

Prosjektet er organisert etter følgende struktur: 

 

Fase 1: 
Organisering/ 

planlegging

Fase 2: Kartlegging 
behov og 

utarbeidelse 
planer

Fase 3: 
Implementering 

planer
Fase 4: Evaluering

Prosjekteier

Prosjektleder

Arbeidsgruppe 1 Arbeidsgruppe 2 Arbeidsgruppe 3 Arbeidsgruppe 4 Arbeidsgruppe 5

Prosjektstøtte
Referanser/ 
diskusjons-

partnere

Styringsgruppe
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3.2.2 Prosjekteier 

• Salten Brann IKS ved Per Gunnar Pedersen, Daglig leder/Brann- og redningssjef 

3.2.3 Styringsgruppe 

Styringsgruppen består av: 

• 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  

3.2.4 Prosjektleder 

Joakim Jarnæs er prosjektleder fra og med 1. mai 2021. Prosjektleders ansvar er den daglige 

og direkte ledelsen av prosjektet, og står ansvarlig for å nå prosjektets resultatmål. 

Prosjektleder deltar i styringsgruppen og forbereder framlegging av alle saker til behandling. 

3.2.5 Prosjektstøtte 

Sturla Roti er prosjektstøtte fra og med 1. mai 2021. Hans ansvar er å bistå i arbeidet med 

prosjektet og ha hovedfokus på tilknytningen mot brannordningen. Strategisk planlegger 

deltar i styringsgruppen. Kjetil Woje er prosjektstøtte fra og med 1. mai 2021. Hans ansvar er 

å bistå prosjektleder i organisering av prosjektet og bistå i forberedelsene til saksframlegging 

saker til behandling. 

3.2.6 Arbeidsgrupper, informasjon, kommunikasjon og involvering  

Det vil bli opprettet en intern arbeidsgruppe som står for hoveddelen av arbeidsbyrden. Dette 

vil være gruppe 1. Arbeidsgruppene får klart definerte arbeids- og ansvarsområder, men det vil 

kunne variere på arbeidsmengden for de respektive gruppene.  Arbeids- og ansvarsområdene 

vil bli definert ut i fra tiltakene og aktivitetene som er utarbeidet i forbindelse med 

aktivitetsplanen (se vedlegg 2), samt at arbeidsgruppene kan fremme tiltak som ikke er definert 

i dokumentet. 

 

Arbeidsgrupper: 

• Gruppe 1: Stab beredskap 

o Prosjektleder 

o Tore Nordli, NK beredskapsavdeling 

o Brigadeledere, beredskapsavdeling 

o Børge Olsen, Kompetanseleder beredskapsavdeling 

o Bård Terje Nilsen, Materialleder beredskapsavdeling 

• Gruppe 2: Ansatte representanter  

o Tillitsvalgte 

o Hovedverneombud 

• Gruppe 3: Ansatte og stasjoner 

o Seksjonsledere  

o Vaktledere 
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o Stasjonsansvarlige 

• Gruppe 4: Ledergruppen i Salten Brann 

• Gruppe 5: Eierkommunene 

 

I tillegg til disse definerte arbeidsgrupper skal det utarbeides en egen plan for informasjon og 

involvering av ledere, ansatte og tillitsvalgte inkl. hovedverneombud. Se kap. 3.8 for nærmere 

beskrivelse. 

3.2.7 Referanser/diskusjonspartnere 

I forbindelse med å utarbeide kompetanse- og materiellplan vil det være naturlig å innhente råd, 

informasjon og inspirasjon fra ulike aktører tilknyttet beredskap. De nevnte aktørene nedenfor 

vil utfylle hverandre når det gjelder hvilken tilnærming de har til å utarbeide en kompetanse- 

og materiellplan.  

 

Naturlige diskusjonspartnere i denne sammenhengen vil være: 

• Andre brann- og redningsvesen i Norge og utland 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

• Universitetet Nord 

• Norges brannskole 

3.3 Administrative prosedyrer 

I prosjektperioden vil følgende kommunikasjon- og informasjonslinjer bli brukt:  

• Prosjektleder og brannsjef har ukentlige oppfølgings- og fokusmøter jf. egen møteplan 

• Styringsgruppen orienteres fortløpende, primært ved skriftlige rapporter, møtereferater 

og øvrige dokumenter som prosjektet produserer. Prosjektleder har ansvaret for å 

holde styringsgruppen orientert om prosjektets framdrift og status. 

• Månedlige interne arbeidsgruppemøter på Teams 

• Det opprettes et elektronisk arkiv (Teams) der prosjektmandat, milepælplan, 

dokumenter, møtereferat, statusrapporter (delrapporter), sluttrapport etc. lagres 

3.4 Delprosjekt: Organisering, kartlegging og utarbeidelse planer 

(fase 1 – 2) 

3.4.1 Oppstart og ferdigstillelse  

Prosjektet ble formelt startet april 2021 og skal være ferdig desember 2021. Sluttrapport 

forutsettes levert desember 2021. 

3.4.2 Tidslinje  

Figuren viser en oversikt over de mest sentrale datoer/aktiviteter i delprosjektet (fase 1-2). Se 

milepælsplan (pkt. 3.7) og vedlegg 1 for en detaljert oversikt. 
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3.5 Kostnadsplan  

Prosjektet har ikke utarbeidet et budsjett. Det er opprettet en egen prosjektkode for å føre antall 

timer i forbindelse med prosjektet og det er viktig at den enkelte prosjektdeltaker synliggjør 

hvor mange timer man bruker i prosjektperioden. 

3.6 Aktivitets- og framdriftsplan  

Prosjektets aktiviteter og tiltak er presentert i egen aktivitets- og framdriftsplan i form av et 

Gant-diagram inkl. tidsrammer, avhengighet, deltakere, milepæler mv. Aktivitets- og 

framdriftsplanen vil utvikles og oppdateres kontinuerlig i løpet av prosjektperioden (fase 1 – 

2). 

3.7 Milepælsplan 

Milepælplanen er en oversiktsplan for framdriften i prosjektet i form av milepæler (eller delmål) 

som skal nås. Den gir en oversikt over hva prosjektet skal prestere og levere. Milepælene er 

kontrollstasjoner i prosjektet som gjør at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs. En milepæl 

beskriver hva vi skal oppnå – ikke hvordan. En klassisk milepælplan tar utgangspunkt i tre 

primære resultatløp forkortet til PSO: 

• P; personlig motivasjon for å korrigere atferd, opplæring, forståelse og aksept 

• S; systemtekniske løsninger som prosjektet skal løse eller utvikle/installere 

• O; organisatoriske endringer i ansvarsforhold, roller, mandat, prosedyrer med mer 

 

Milepælsplanen viser avhengighetsforhold og hvilke sammenhenger det er mellom de 

forskjellige milepælene i prosjektet. Det er en nåsituasjonsbeskrivelse og det er viktig at 

prosjektet formulerer milepælene slik at de er kontrollbare og målbare. Se vedlegg 1. 

3.8 Plan for informasjon, kommunikasjon og involvering 

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.  

 

Planen skal være mest mulig tydelig og konkret mht. roller, ansvar, grad av forpliktelser mv. 

og vil bli presentert for Beredskapsavdelingen i løpet av 25. juni 2021. I sammenheng med 

planen vil det bli sendt ut et eget informasjonsskriv som orienterer kort om bakgrunnen for 
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prosjektet, gjennomføring, målstruktur mv. Involveringen vil legges opp til å besvare/høre ut 

arbeidspakker/elementer av kompetanse og materiell. 

3.9 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.  

 

Noen 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  

• Kommunene implementerer kompetanse- og materiellplan, samt etterlever planene 

3.10 Omfang og avgrensninger 

Prosjektets hovedoppgave 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 effektmålene/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 «oppskrift/metode» på hvordan man kan utføre 

kompetanseplan og materiellplan. 

3.11 Målgruppe 

Målgruppene er innsatspersonell, publikum og eierkommunene. 

3.12 Overføring til linjen 

Det skal i prosjektet utarbeides en plan for hvem som skal gjøre hva og når overføringen skal 

gjennomføres. Det er prosjektets ansvar å sikre at overføringen er planlagt og at nødvendige 

tiltak blir gjennomført. Dette innebærer at prosjektet må bidra til at linjen blant annet har 

riktig kompetanse til å implementere kompetanse- og materiellplanen. 
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4. Evaluering og rapportering 

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 medio desember 2025. 

5. Grunnlagsdokumentasjon 

Nedenfor er noe av litteraturen som blir brukt i prosjektet: 

• Brann ROS-2020- Risiko og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS (2019): Salten 

Brann IKS 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2003): Forskrift om organisering og 

dimensjonering av brannvesen 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2003): Veileder for røyk- og 

kjemikaliedykking, Tønsberg: DSB 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014): Veileder til helhetlig risiko- 

og sårbarhetsanalyse i kommunen 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017): Brann- og 

redningsforskriften, Tønsberg: DSB 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017): Veileder til forskrift om 

brannforebygging 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018): Veileder til forskrift om 

kommunal beredskapsplikt 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018): Forslag til forskrift om 

organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 

nødmeldingssentralene 

• 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 

• Lov om brann- og eksplosjonsvern (2003) 

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (2011) 

• Multiconsult (2019a): Mulighetsstudie for Salten Brann IKS, Multiconsult 

• Multiconsult (2019b): Kartlegging av Salten Brann IKS-Multimap, Multiconsult 

• NOU (2012:4): Trygg hjemme-Brannsikkerhet for utsatte grupper. Norges offentlige 

utredninger 

• Salten Brann IKS: Prosjekt- og prosessplan (2018): Utarbeidelse av risiko- og 

sårbarhetsanalyse med påfølgende ressurs- og beredskapsplan for Salten Brann IKS 

• Selskapsavtale for Salten Brann IKS (2005): Salten regionråd, Bodø  

• St. meld. Nr. 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn. Oslo: Justis- og 

beredskapsdepartementet 
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• Trygg hjemme-Om tverrsektorielt samarbeid mellom Salten Brann IKS og 

eierkommunene om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper 2017-2018 (2018): Salten 

Brann IKS 

• Virksomhetsstrategi 2018-2022 (2018): Salten Brann IKS 

 

Kommunale ROS-analyser 

• Beiarn ROS (2018) 

• Bodø ROS (2018) 

• Fauske ROS (2018) 

• Gildeskål ROS (2013) 

• Hamarøy ROS (2018) og Tysfjord ROS (2015) 

• Meløy ROS (2020) 

• Saltdal ROS (2016) 

• Steigen ROS (2016) 

• Sørfold ROS (2013) 

• Værøy ROS (2018) 

 

Regionale ROS-analyser 

• ROS Salten 2017 (felles ROS-analyse for kommunene i Salten)



 


