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RAMME

• Forankring

• Presentasjonen og opptaket av dette møtet vil bli lagt ut på 

hjemmesiden

• Mulighet til å stille spørsmål underveis i teamsmøtet

– disse skrives inn i Møtechat

• Åpner for spørsmål muntlig etter presentasjonen

• Spørsmål vi ikke kan svare på under presentasjonen, vil vi komme 

tilbake til dere etterpå via hjemmesiden

• Spørsmål i etterkant kan stilles gjennom din brigade (brigadeleder 

/ seksjonsleder)



NY BRANNORDNING -IMPLEMENTERING

• Hjemmesiden: 

https://saltenbrann.no/implementering

-brannordning/category1116.html

• Vedtatt brannordning Salten Brann 

(kortversjon).pdf (10MB)

• Sak 09/22 Plan for tjenesteleveranse 

for ny brannordning (kompetanse, 

materiell, brannstasjoner og 

slokkevann)



NY BRANNORDNING - BAKGRUNN

• Ny brannordning er vedtatt i alle 10 eierkommunene.

• 4 dokumenter samlet utgjør en plan for helhetlig tjenesteleveranse (leveranseplanen) for 

Beredskapsavdelingen 2023 – 2026. 

• kompetanseplan 

• materiellplan 

• stasjonsplan

• retningslinjer for slokkevannsforsyning

• Formålet med leveranseplanen

• sikre at det samlet er riktig kompetanse, kapasitet og kvalitet på materiell, beskaffenhet på 

stasjonene samt tilgang på slokkevann 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

• Leveranseplanen skal sikre at Beredskapsavdelingen kan oppfylle krav og forventninger til 

tjenesteleveransen som angitt i ny brannordning.



NY BRANNORDNING - BAKGRUNN

• I dialogmøtene med eierkommunene ble fem 

overordnede temaer belyst for å styrke den 

totale beredskapen i Salten Brann IKS.

• Et tiltak for å heve kompetansen på 

innsatspersonell er å øke det årlige timetallet. 

• Tabellen viser oversikt over det totale timetallet 

og stillingsbrøkene for henholdsvis konstabel og 

utrykningsleder med og uten røykdykking.

Sammendrag side 4-10

Punkt 4. - side 5  /  Tabellen – side 7



NY BRANNORDNING – STILLINGSENDRING 

DELTID
• Her ligger forklaringen til bakgrunn for 

implementering av økning av stillinger for deltid.

• Tidsperspektiv – 4 år

• Endringer for deltidsansatte

• Brannkonstablere + 8 timer per år

• Utrykningsledere + 13 timer per år



TIDSPERSPEKTIV – 4 ÅR



ENDRINGER FOR DELTIDSANSATTE

• Avtale om stillingsendring hvor dere samtykker til endringene av 

stillingsstørrelsen fra 01.01.2023

• Nytt tilsetningsbrev med oppdatert stillingsstørrelse med virkning fra 

01.01.2023 

• Dokumentene kommer til dere via Digipost/Altinn



DOKUMENTENE



REKKEFØLGEN I PROSESSEN FREMOVER

• Informasjon kommer via brigade og hjemmesiden

• Dokumentene; stillingsendring, arbeidsavtale og taushetserklæring, for 

elektronisk signering via Digipost/Altinn

• Svar på spørsmål fra teamsmøtet legges ut på hjemmesiden

• Informasjonsbrev dere kan levere til deres hovedarbeidsgiver 

• Videre informasjon om trinnene videre vil bli lagt ut på hjemmesiden



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


