
  

  
  

   

   

Notat 
 

Organisasjon/virksomhet: Salten Brann IKS  

Vedr.: Skisse for framdrifts- og milepælsplan for implementering av 
tjenesteleveranse for ny brannordning  

Til: Styret i Salten Brann IKS 

Dato: 31.05.2022 

Fra: Kjetil Woje 

Kopi til:  

 
1.  Bakgrunn og hensikt 
 
Bakgrunnen for dette notatet er tidligere gjennomført prosess vedr. 

- Brann-ROS 
- Etablering av ny brannordning 
- Vedtak i Salten Branns styre og representantskap Sak 09/22 Plan for tjenesteleveranse for ny 

brannordning (kompetanse, materiell, brannstasjoner og slokkevann) 
 
Formålet med notatet er å presentere en skisse til milepæls-/ framdriftsplan for implementering av 
tjenesteleveransen relatert til vedtaket sak 09/22. Vedtakene fra saken utgjør til sammen 10 pkt. hvor 
ordlyden for pkt. 1 er: «Plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende fag- og temaplaner for 
perioden 2023 - 2026 vedtas». De øvrige vedtakspunktene refereres etter hvert i notatet. 
 
I tillegg til Brann-ROS og ny brannordning er grunnlag/basis for implementeringen: 

- Kompetanseplan 

- Materiellplan 

- Stasjonsplan 

- Notat/prinsipper for slokkevannsforsyning 

 

2.  Overordnet framdrifts-/milepælsplan 
 
Etter innledende forberedelser og planlegging inklusiv behandling i utvidet ledersamling 24. – 25. mai 
2022, iverksettes nå en prosess for utarbeidelse og iverksettelse av en overordnet framdrifts-
/milepælsplan. Denne vil videre bearbeides og detaljeres inn mot implementering av omtalte 
plandokument (se pkt. 3).   
 
Sentrale tema som inngår i den overordnede framdrifts-/handlingsplanen er: 

− Avklaringer, prioriteringer, faser investeringsbehov 

− Organisering, roller og ansvar; forankring/ medvirkning/ arbeidsgrupper, arbeidsdeling, 
endringslogg, kontaktpunkt kommuner 

− Tidsrammer, frister, milepæler, håndtering usikkerhet/sårbarhet (ROS) 

− Prosjektmetodikk/ tilnærming: felles mal/ struktur, business case, styrende dokument, 
gevinstrealisering, risikostyring, kritiske suksessfaktorer 

− Målstyring/KPI/KF effektmål (innsatspersonell, nødstilte, beredskapsavdelingen; - se tabeller 
plandokument)  
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− Anskaffelsesprosesser (LOA/FOA, innovative anskaffelser, bærekraft/miljø/LCC (bl.a. LOA § 5), 
innkjøpsstrategi, rammeavtaler mv. opp mot budsjett/ økonomiplan) 

− Løpende rapportering til ledergruppe, styre, repskap; framdrift, kostnader/ressursbruk 
 
En overordnet framdrifts-/milepælsplan (ver 1) for implementering gjengis i følgende figur: 
 

 
 

3.  Implementering av plandokumenter 
 
3.1  Forberedende prosess og dialogmøter med eierkommunene 
 
I vedtak sak 09/22, pkt. 10 uttaler representantskapet at «Salten Brann bes gå i dialog med den 
enkelte kommune for å finne hensiktsmessige løsninger for det som er kommunenes ansvar i 
forbindelse med planverket». Som en oppfølging av dette vedtaket vil det bli utarbeidet et brev til 
eierkommunene med sikte på å gjennomføre et første dialogmøte med hver enkelt kommune. Brevet 
sendes ut medio juni 2022. 
 
Det primære formålet med brevet til eierkommunene er å sikre forankring og deltakelse i 
dialogmøtene med kommunenes øverste administrative ledelse. Dette for å ivareta mandat/eierskap 
og beslutningsmyndighet for videre prosesser. Det presenteres ikke i brevet noen analyser, løsninger 
eller forslag til tiltak fra Salten Brann. Brevet stiles til kommunedirektør med kopi til ordfører for å 
knytte prosessen til vedtaket og behandling i representantskapsmøtet i sak 09/22. Vi oppfatter at en 
viktig suksessfaktor er å legge til rette for at dialogmøtene skal ha en åpen inngang for videre prosess, 
hvor man i fellesskap søker å finne felles hensiktsmessige løsninger (ref. ordlyd i vedtaket). Dette 
gjelder spesielt de behov som omfatter stasjonene og slokkevannsforsyning.  
 
I forkant av dialogmøtene må det avklares hvilke personer/roller fra Salten Brann som skal delta både 
første dialogmøte samt videre prosessmøter. En annen viktig faktor er å ha oversikt og forstå 
organisering/roller i kommunene (spesielt mht. bygningsmasse og vanntilførsel). 
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Dialogmøtene planlegges avholdt fra medio august til ultimo september for å rekke eventuelle 
konsekvenser mht. budsjett og økonomiplan 2023-2026. Tema til agenda for dialogmøte 1 vil være: 

− Formål/hensikt med møtet 

− Orientering om prosessforløp Brann-ROS -> Ny brannordning –> Vedtak Styre/repskapsmøte 
sak 09/22 

− Orientering om plandokument (kompetanse, materiell, stasjoner, slokkevann) og videre tenkt 
prosessforløp 

− Avklaring av ansvarsforhold kommune – Salten Brann IKS 

− Status stasjoner, behov for oppgradering (ref. MultiMap, vernerunder) 
o Herunder medvirkning/samarbeid A-tilsynet for å avklare alternative løsninger 

− Status slokkevann, alternative løsninger 
o Her vil det fra Forebyggende avdeling utarbeides forslag til retningslinjer og mal for 

kartlegging og rapportering av status fra kommuner (se pkt. 3.4) 
 
En overordnet framdrifts-/milepælsplan for dialog med kommunene gjengis i følgende figur: 
 

 
 
3.2  Kompetanseplan 
 
Vedtaket pkt. 2 i sak 09/22 lyder: «Kompetanse- og materiellplanene 2023 – 2026 legges til grunn for 
selskapets ressurs- og økonomiplanlegging for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 
2026.» 
 
I tillegg til den overordnede milepæls-/framdriftsplanen vil det derfor utarbeides detaljerte planer for 
implementering av plandokumentene for hhv. kompetanse, materiell og stasjoner. I tillegg vil det som 
en del av dialogen med kommunene også søkes å legges omforente planer/prinsipper for løsninger 
som skal sikre slokkevann (ref. vedtak pkt. nr. 4 sak 09/22).  
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Planen for kompetanse og materiell vil få prioritert fokus i første omgang, og vil bli utarbeidet i tett 
samarbeid mellom leder for Beredskapsavdelingen, fagansvarlig for kompetanse og materiell, 
tillitsvalgte samt ledere og personell tilhørende de ulike brigader/stasjoner. Som nevnt under pkt. 2 i 
dette notatet, skal det i innledende fase etableres et felles rammeverk for prosjektmetodikk/ 
tilnærming, herunder bruk av felles maler, definisjon av «business case», opprettelse av styrende 
dokument, hvordan system for gevinstrealisering skal etableres, risikostyring av ulike aktiviteter/ 
investeringer, identifisering av kritiske suksessfaktorer mv. Det er også avgjørende at det etableres et 
system for måling/KPI’ er av effektmål (ref. oppsett/tabeller i plandokument for hhv. innsatspersonell, 
nødstilte, beredskapsavdelingen). 
 
For implementering av kompetanseplanen vil bl.a. følgende tema inngå: 

− Avklaring organisering/ressursbehov 

− Organisering av personellressurser for gjennomføring av implementering, alternativt  
o Brigader (eventuelt gjennom virtuell organisering) 
o Egen kompetanseenhet/avdelingen med eget personell 

− Eksterne (kjøp tjenester/ressurser) vs. interne ressurser 

− Prioriteringer; lov/forskrift, rød-gul-grønn status 

− Etablering av fagsystem kompetanse (NB! haster; - grunnleggende for videre aktiviteter/ 
prosesser) 

− E-læring; hva, hvordan, forutsetninger, teknologi mm. 

− Fasiliteter for øving/øvingsfelt (eget felt, eventuelt felles for nødetater) 

− Effektmål; - avklare hvordan måle/evaluere/monitorering/dashboard 

− Framdrift/ milepæler/ rapportering/dashboard 
 
Følgende figur vil bearbeides videre for å synliggjøre faser samt milepæler/framdrift for 
implementering av kompetanseplanen: 
 

 
 
3.2  Materiellplan 
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Arbeidet med implementering av materiellplanen vil i stor grad følge samme struktur som for 
implementering av kompetanseplanen, og det felles rammeverket man ønsker å etablere (ref. pkt. 2 i 
notatet).  
 
Det vil naturligvis være særskilte forhold og tema som er aktuelle for implementering av 
materiellplanen, herunder: 

− Avklaring prioriteringsbehov (rød-gul-grønn) 

− Avklaring investeringsramme/-budsjett pr. år 

− Forberedelser anskaffelsesstrategi (LOA/FOA, anskaffelsesstrategi, rammeavtaler, innovasjon/ 
elektrifisering/ Enova (støtte)/ Samf.bedr. mm.) 

− Overordnet logistikksystem og flåtestyring (inkl. løsning for håndtering av klær/materiell etter 
eksponering brann/røyk, ref. behov for håndtering ren/skitten sone pkt. 3.3 Stasjonsplan) 

− Effektmål; - avklare hvordan måle/evaluere/monitorering/dashboard 

− Framdrift/ milepæler/ rapportering/ dashboard 
 
Følgende figur vil bearbeides videre for å synliggjøre faser samt milepæler/framdrift for 
implementering av materiellplanen: 
 

 
 
3.3  Stasjonsplan 
 
Som tidligere omtalt i pkt. 3.1 i notatet, vil det gjennomføres dialogmøter med eierkommunene for å 
avklare status på eksisterende stasjoner. Herunder behov for eventuelle oppgraderinger spesielt for å 
møte HMS-krav, ref. pkt. 3 i vedtak fra rep.skapsmøtet Sak 09/22 «Stasjonsplan vedtas og 
eierkommunene bes vurdere oppgradering av brannstasjoner som er i strid med lov og regelverk i 
kommende budsjett- og økonomiplanperioder. Det vises her spesielt til forhold rundt ren og skitten 
sone, jfr. krav fra Arbeidstilsynet til kommuner om å bygge nye eller utbedre arbeidslokaler og 
brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold». 
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Det vil også være aktuelt å diskutere andre forhold fra kartlegging av stasjonsstruktur iht. Multimap 
2019 (spesielt funksjonell egnethet) samt utførte vernerunder. Tilsvarende som for kompetanse- og 
materiellplanene vil det fra Salten Brann etableres arbeidsgrupper inkl. tidligere omtalte ressurser 
samt stasjonsansvarlig (nestleder Beredskapsavdeling). 
 

 
 
3.4  Notat slokkevannsforsyning 
 
I dialogmøtene med eierkommunene vil repskapets vedtak pkt. nr. 4 danne grunnlag for videre 
prosess. Vedtakets ordlyd er «Retningslinjer for slokkevann vedtas og eierkommunene bes hensynta 
dette i kommunenes planprosesser». Aktuelle tema under denne dialogen vil være: 

− Lover/forskrifter/ veiledninger 

− Avklaring prioriteringer 

− Alternative løsninger 
o Tankbil 
o Andre løsninger 

 
Forebyggende avdeling vil i perioden framover utarbeide en rapport/retningslinjer for 
slokkevannsforsyning. Videre vil det bil utarbeidet en løsning/mal for kartlegging og rapportering av 
status fra kommuner (i tråd med prinsippene for slokkevannsforsyning). 
 
For øvrig planlegges framdrift og implementering i stor grad etter samme tidslinje som for 
stasjonsplan, men dette vil uansett justeres etter behov og kartlegging av status. 
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4.  Rullering og evaluering av plandokument 
 

Vedtak pkt. 8 i sak 09/22 lyder: «Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med 
aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og 
anskaffelser materiell».  
 
I samsvar med vedtak og beskrivelser i plandokument og figur/milepælsplan under pkt. 1, skal disse 
planene rulleres og evalueres mht. status og måloppnåelse hvert år (i mai). Som en del av denne 
rulleringen skal det avklares retningslinjer/rammeverk for: 

− Oppdatering status vs. framdrifts-/tiltaks-/investeringsplaner 

− Måloppnåelse / gevinstrealisering/ dashboard 

− Behov for korreksjoner/justeringer 

− Rapportering repskap, styre, organisasjon, kommuner 
  
Se ellers figur pkt. 1. 
 

5.  Videre prosess revisjon Brann-ROS og Brannordning 
 
Som angitt i vedtatte plandokument, legges det opp til en prosess for revisjon av brann-ROS med 
tilhørende revisjon/evaluering av vedtatte brannordning. Dette vil igjen danne grunnlag for videre 
behandling av planer for hhv. kompetanse, materiell, stasjoner og slokkevann. Eventuelt om dagens 
planer skal videreføres. Se for øvrig figur/milepælsplan under pkt. 1. 


