
 

 

Referat fra informasjonsmøte for deltidsansatte om stillingsendringer 10.01.2023
               
Presentasjon gjennomført og ledet av Leder beredskap, Joakim Jarnæs. 

- Intro/innledning av Brannsjef/daglig leder, Per Gunnar Pedersen. 
- Opptaket av teamsmøtet og presentasjonen ligger tilgjengelig på vår hjemmeside;  

https://saltenbrann.no/stillingsendring-deltid/category1117.html 
 
Spørsmål og svar via teamsmøte/møtechat gjennom informasjonsmøte: 
  

1. Spørsmål: Fint om de nye "stillingsbrevene" også etterhvert kan følges opp med 
stillingsinstrukser. 
Svar: Ja, bra, det skal vi notere oss ned så vi får de oppdaterte stillingsbeskrivelsene på plass. 
 

2. Spørsmål: blir stasjonsansvarlig funksjonen øket i stillingsprosent ?   
Svar: stasjonsansvarlig vil øke like mye som de andre. 
Tore: også er vi i en prosess hvor vi vurderer innholdet for stasjonsansvarlige. 
 

3. Spørsmål: Vil dere snart sette opp radio kurs, brannkurs og blålappen? 
Svar:  

o Blålappen (160 koden - utrykningslappen) den faller utenfor dette, og kommer i 
tillegg til dette. 

o Brannkurs, (grunnkurs deltid) grunnet ressurstilgang til instruktører skal vi sette opp 1 
kurs, eventuelt 2 kurs i henhold til antall deltidsansatte, etter sommeren 2023. 

o Nødnettkurs (Radiokurs)– inkludert i øvelsene, etter behov på hver stasjon, også 
kurset innen nødnett. Trener når man øver. Hvis behovet stort, meld inn til deres 
brigade. 

 
Tillegg: 

o Fokus – tema 2023: Helse og førstehjelpen, akutt forurensning og trafikk (for de som 
leverer denne type tjeneste). Timetallet, på disse 3 områdene, øker litt ekstra for 
utrykningslederne, da vi tar inn vurderingskriteriene og vurdering av risiko under 
disse temaene. 

o I løpet av 2023 kommer en simulatorhenger (Kopi av Trønderhengeren).  
o Alle får en e-post via Salten Brann – bruker i Bodø kommune – fagsystemet vårt -

Bliksund – oppfølging mot øving -kompetanse m.m. Eksempel også for innkalling til 
et informasjonsmøte som dette. 

o Til Info : nødnettkurs (radio kurs) = NAKOS opplæring i nødnett for nyansatte og 
avsluttende praktisk undervisning av din brigade  

 
4. Spørsmål: Status på arbeidet med stasjonsplanen? 

Svar: Vi har opprettet kontakt med alle eierkommuner, med tanke på kontaktpunkt med hver 
enkel kommune, mellom Tore i Salten Brann og en person i eierkommunen som har mandat 
og kunnskap om bygg i sin kommune. Eierkommunene er ansvarlig for stasjonsforholdene og 
legge til rette for det. Målsetning – alle kommunene skal legge dette inn i sine planverk 
fremover. 
 

5. Spørsmål: Hvordan blir det med de som ikke har mulighet eller ønsker ikke å gå opp 
stillingsprosent? 
Svar: Vi håper at alle ønsker dette velkommen i å få hevet kompetansen, også kan vi forstå at 
noen kan få utfordringer med stillingsprosenten, går opp i aktiviteten, hver enkel må ta det opp 
i brigaden, gjennom seksjonsleder/brigadeleder, hvis dere har noen personlige utfordringer i 



 

 

forhold til stillingsprosenten, også skal vi høre hvilke utfordringer det gjelder og hvilke 
løsninger vi har. 
 

6. Spørsmål: Ved endring av arbeidsoppgaver og økning i stillingsprosent for arbeidstakere, får 
ansatte mulighet for lønnsforhandlings på lik linje som ved ny ansettelse? 
Svar: Salten Brann IKS følger Hovedtariffavtalen – kapittel 4. Deltidsansatte starter alle med 
full ansiennitet – 16 år. 
 

7. Spørsmål: Mtp arbeid opp mot helse, får vi en instr som forteller oss hva vi har støtte i loven 
for å utføre? Eks mot str lov  
Svar: Akutthjelpefunksjonen – NLA – skadelidtes erstatning etter pasienterstatningsloven. 
DSB jobber med dette. 
 

8. Spørsmål: Enn de stasjonene som ikke har ut utrykningsleder? blir det noen forandringer der? 
Svar: Ja, det blir en forandring på alle stasjoner, da blir det konstabel økning. Det er ikke lagt 
til noen nye titler, de som har de titlene de har skal bruke de.  
 

9. Spørsmål: Plivo øvelser? 
Svar:  

o Er en del av det grunnlaget dere skal ha og øvelse på. Kravet er hvert tredje år for 
utrykningslederne, og det skal vi fortsette med.  

o Er en tjeneste som kommer inn i øvingsplanen vår etter hvert. Plivo satsningen vår 
kommer etter at vi har fått utdannet flere Plivo – instruktører, så vi satser på nye Plivo 
– øvelser i 2024. 

 
Tillegg: 

o SB har økt sin instruktørkapasitet innen Plivo i året 2022. Nå er vi totalt 6 godkjente 
instruktører og dette blir økt til totalt 7 godkjente instruktører i løpet av 2023. 

o PLIVO=Pågående Livstruende Vold  
o Nasjonal prosedyre ligger til grunn for Plivo. 
o Anbefaler de som ønsker det, å lese nasjonal Plivo prosedyre som ligger tilgjengelig i 

Nakos. Her logger en seg inn med bank id. 
 
Spørsmål: (PLIVO )Har vi tilnærmet politimyndighet frem til disse kommer? 
Svar: Begrenset politimyndighet for ledelsen på stedet frem til politiet kommer. 
 

10. Spørsmål: Er det ikke noen ansiennitet i lønnen vår som konstabel? Har 214,- timen etter snart 
20 år.. er det likt for alle? 
Svar: Ja, se svaret spørsmål 6. 
 

11. Spørsmål: El bil branner, får vi mer øvelse ifm el bil branner. Er jo spesielt med denne type 
brann, og særlig scenario kollisjon i tunell. 
Svar: Tunnel, så er det noen brannstasjoner som får ekstra øvelser i tunnel, det kan dere se 
inne på deres kommune brannordning på vår hjemmeside. Dette er også planlagt i 2024. 
Dere skal ha brannteori vært år, meld inn til brigade hvis det er ønsker om spesielle tema, som 
for eksempel elbiler. 
 

12. Spørsmål: Vil det bli økt pusteluft som hms tiltak for de stasjoner uten røykdykking? 
Svar: Vi ser på det som en helhet nå, de som ikke har røykdykking, så har dere 2 sett + 4 
flasker.  
 



 

 

13. Spørsmål: Med tanke på arbeidet med stasjonsplanen er det flott om en fra deltidsstasjonen får 
være med i dialogen med kommunen. Altså slik at dialogen ikke går over hodet på 
stasjonsansvarlig. 
Svar: Vi må få et vedtak om at de starter opp i henhold til vedtak i Salten Brann sitt 
representantskap. Stasjonsansvarlig vil bli involvert. 
 

14. Spørsmål: Er det snakk om noe overflateredning? 
Svar: Ja, det er satt opp, se på brannordningen til hver enkel sin kommune (tilleggstjenester 
som ligger for 2024-2025). 
 

 


