
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 29.10.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om Sjunkhatten folkehøgskole v/prosjektleder Mathilde Winther 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2019 
Sak nr. Sakstittel  
051/19 Delegerte saker i perioden  
052/19 Referatsaker i perioden  
053/19 Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole  
054/19 Økonomimelding 2/2019  
055/19 Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva  
056/19 Utredning og presisering overtagelse av Sulitjelma gamle 

barnehage 
 

057/19 Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten  
058/19 Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av 

yttervegger etter byggskade 
 

059/19 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lys i Mørketida  
060/19 Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske 

kommune 
 

061/19 Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling  for 2019 

 

062/19 Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - Kommunal 
godkjenning 

 

063/19 Endring av salgsbevilling Coop Prix Sulitjelma  
064/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

065/19 Valg av komite - Gjennomgang av godtgjørelsesreglement og 
reglement for kommunestyre og formannskap 

 

066/19 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin 
Noresjø 

 

067/19 Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen  
068/19 Eierskapsavklaring – Unntatt offentlighet med hjemmel i 

offentlighetsloven § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd 
nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
 



 
Fauske, 22.10.19 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
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Sak nr.   Dato 
051/19 Formannskap 29.10.2019 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
004/19, Salten motorsport - Søknad om støtte til banegodkjenning av Dråvika motorsenter 
VEDTAK: 

Salten motorsport støttes med kr. 20.000,- til banegodkjenning av Dråvika motorsenter. 

 

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
052/19 Formannskap 29.10.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Høring - Samisk navn på Nordland fylkeskommune 
 
 
2, Innkalling til representantskapsmøte 081119 
 
 
3, Innkalling til representantskapsmøte Salten Brann IKS 081119 
 
 
4, Innkalling til møte i representantskapet i HMTS 081119 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Haring -  Samisk  navn på Nordland fylkeskommune

Fylkestinget i Nordland vedtok 4. desember 2018  i  sak 154/18 at lulesamisk navn på Nordland
fylkeskommune skal være det lulesamiske Nordlånda Fylkkasuohkan. Saken ble vedtatt mot fem
stemmer fra Frp. Vedtaket i sin helhet er følgende:

«Fylkestinget vedtar at det offisielle samiske navnet på Nordland fylkeskommune er det
lulesamiske Nordlånda Fylkkasuohkan. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å videreføre
prosessen med sikte på å få et offisielt samisk navn på Nordland fylkeskommune opp mot
Kommunal— og moderniseringsdepartementet. Fylkestinget viI fremheve betydningen av at også
nordsamisk og sørsamisk språkområde er representert innenfor Nordland ,og at  dette  skal komme
til uttrykk gjennom fylkeskommunens informasjon, skilting, logoer m.v. der det er hensiktsmessig
og naturlig.»

l  NOU «Hjenespråket» fra 2016 vektlegger utvalget at det brukes samiske navn både på Nordland
og på Møre og Romsdal. For Nordland foreslår utvalget offisielt lulesamisk navn. Utvalget
bemerker at Nordland fylke både i lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk språkområde, men har
lagt vesentlig vekt på at Nordland er det eneste fylket der det er aktuelt å fastsette et offisielt
lulesamisk navn. Utvalget forutsetter i tillegg at nordsamisk og sørsamisk navneform likevel blir
benyttet i informasjon fra fylkeskommunen på henholdsvis nord- og sørsamiske språk, og videre at
fylkeskommunens offisielle lulesamiske navn benyttes på for eksempel skilting av bygg, brevhoder
og logo.

Etter foreløpig tilrådning fra Sametinget sendes nå saken ut på høring. Sametinget vil gi sin endelig
tilråding etter høringsfristens utløp. Høringsfrist er 2 måneder, og Nordland fyleskommune ber om
eventuelle høringsuttalelser sendes fylkeskommunen innen 3. november 2019.

Med vennlig hilsen

Liv Rask Sørensen Vivian Aira
ass. nærings- og utviklingssjef rådgiver

Dette dokumentet  er elektronisk  godkjent  og har derfor ikke  underskrift.

Kopi til:
Sametinget Avjovårgeaidnu 50 9730 KARASJOK

Adresse: Postmottak Tlf.: 75 65 03 00
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Næring og regional utvikling
8048 Bodø Vivian Connie Aira

Tlf: 75 65 03 07
Besøksadresse Prinsensgate 100
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Likelydende brev sendt til:

Arran  -  Julevsame

Guovdasj Lulesamisk
Senter

Beiarn kommune

Bodø kommune

Duoddara Rafe

Evenes kommune

Fauske kommune
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune
Narvik kommune

Rana  kommune

Sijti  Jarnge  — Det Samiske
Kultur- og Utviklingssentre
i Hattfjelldal
Stormen bibliotek

Tysfjord kommune
Vardobaiki AS

Vefsn kommune
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Postboks 43

Postboks 93
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Aammsreeme Ardis  Rome  Enksen

saksbehandler

Tel +47 78 4B 42 71

Nordland fylkeskommune
8048 BODØ

AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT.NAR REF. DIJ VUESIEHTJDERES REF. BlEJJlE/DATO
19/1971-1 19/11323 21.08.2019

Foreløpig tilrådning, navnet på tre samiske språk

Vi viser til henvendelse av 13.08.19 fra Nordland fylkeskommune ad tilrådning for samisk navn
på Nordland. Samisk stedsnavntjeneste tilrår slik skjemaet  nedenfor  viser på de tre offisielle
samiske språk i Nordland fylke:

Norsk  navn ob'ekt sørsamisk lulesamisk nordsamisk

Nordland f Ike Nordlaante Nordlånnda Nordla’nda

Nordland fylke fylke Nordlaanten Nordla’nda Nordlåndda fylka
f Ihke f Ikka

Nordland lkeskommune Nordlaante Nordlénnda Nordla’nda

Nordland fylkeskommune Nordlaanten Nordlånda Nordlåndda
Ikeskommune f  Ihkent'Telte f Ikkasuohkan Ikkasuohkan

Den foreløpige tilrådningen på sørsamisk har kun vært behandlet av stedsnavntjenesten, ikke
av stedsnavnkonsulentene.

Navnet Nordland finnes etter hva vi forstår ikke i kartverkets stedsnavnregister på noen av de
samiske språkene. Navnet må derfor legges ut på høring slik stedsnavnlovens  §  6  krever.
Høringstiden er to måneder. De lokale organisasjonene og foreningene skal få varsel om saka
og kopi av stedsnavnkonsulentens tilrådninger. Høringstida er to måneder. Vi ber fylkes-
kommunen om å sende høringssvarene tilbake til oss slik at navnekonsulentene kan gi endelig
tilrådning.

Ta kontakt om noe skulle være uklart.

Heelsegh/Med hilsen

Risten Länsman Ardis Ronte Eriksen

Fågajodiheaddji/fagleder seniorråddeaddi  /  seniorrådgiver

Kåre Tjihkkom Jonny Nutti
sørsamisk navnekonsulent lulesamisk navnekonsulent nordsamisk navnekonsulent

Tjaatsege  lea  elektrovneles jéa’hkesjamme ji'h  seedtesäwa  vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet  er  elektronisk godkjent  og sendes uten  Signatur.

Åejviedåastoje  /  Hovedmottaker:

Nordland  fylkeskommune 8048 BODØ



KopMa/Komtw

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10
Statens  kartverk -  Navneansvarlig Sentralt stedsnavnregister
Nord

Stedsnavmjenesten for norske navn Språkrådet
i Nord-Norge
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Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 08.10.2019 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Fredag 8.november. 2019 kl 09.30 i Bodø Rådhus.  
 
Sak 19/13 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 19/14 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte.  
Sak 19/15 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
Sak 19/16 Økonomiplan for 2020 til 2023 
Sak 19/17 Budsjett for 2020.  
Sak 19/18 Valg av valgkomite  
Sak 19/19 Innstilling til bruk av midler over Iris-fondet.  
Sak 19/20 Eventuelt. 
 
  
Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail til lmh@iris-salten.no 
dersom du ikke kan møte. 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av Iris Salten IKS 
 
 
Lars Evjenth /  Ida Pinnerød      Ragnar Pettersen  
representantskapets leder/ nest leder (sign.)   Styrets leder 
 
 
 
Vedlegg:   Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 til 2023 
 
 
Kopi med vedlegg til:  Varamedlemmer i representantskapet  
     Revisor 
    Styret med varamedlemmer     
    Salten kommunerevisjon 
    Salten regionråd 
 
 
 

mailto:lmh@iris-salten.no
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Sak nr: 19/13 8. november 2018.

Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

Representanter Vara i rekkefølge:
BEIARN KOMMUNE Monica Sande

BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød

FAUSKE KOMMUNE Marlen Rendall Berg Ronny Borge (pers vara)
Kassandra E.B. Petsas (pers vara)
Ingelin Noresjø (pers vara)

Trine Nordvik Løkås Nils Kristian Steinbakk(pers vara)
Kathrine Moan Larsen (pers vara)
Geir Olsen (pers vara)

GILDESKÅL KOMMUNE

HAMARØY KOMMUNE

MELØY KOMMUNE Sigurd Stormo

SALTDAL KOMMUNE Rune Berg

STEIGEN KOMMUNE

SØRFOLD KOMMUNE
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Sak nr: 19/14 8. november 2019.
Beslutningssak

Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte.

Forslag til

vedtak:

Innkalling til representantskapets møte godkjennes.

Sak nr: 19/15 8. november 2019.
Beslutningssak

Valg til deltagere til å underskrive protokoll fra møte.

Vedtak

………………. og ………………… velges til å underskrive protokoll fra møte.
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Sak nr.: 19/ 16 8. november 2019.
Beslutningssak

Økonomiplan for 2020 -2023.

Hensikt.
Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved
selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste
budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte
oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det
inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og
avdrag i planperioden.
Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.

Saken.
Vedlagt følger økonomiplanen.
Økonomiplanen bygger på strategien som er lagt for 1017 til 2020. Det vil kunne bli større endringer i
planperioden. Ny strategigjennomgang er startet opp.

Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over økonomien på kort og lang sikt i Iris Salten IKS med
dagens føringer. Endringer i strategi vil gi endre vilkår som vil bli synliggjort i neste økonomiplan.

Styret behandlet økonomiplanen i sitt møte 3 oktober. Styret anbefaler representantskapet å gjøre
følgende

Vedtak:
Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2020 til 2023.

Leif Magne Hjelseng Bjørn Ove Moum
Administrerende direktør Økonomisjef
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Sak nr.: 19/ 17 8. november 2019.
Beslutningssak

Budsjett for 2020.

Hensikt.
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt. Det er styret som innstiller til vedtak.

Saken.
Budsjettdokument og økonomiplan følger vedlagt.

Administrasjonens anbefaling.
Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig
godkjenning. Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag.

Styret behandlet budsjett for 2019i sitt møte 3oktober. Styret anbefaler representantskapet å gjøre
følgende

Vedtak

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2020.
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2020 som fremlagt.
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.

Leif Magne Hjelseng Bjørn Ove Moum
Administrerende direktør Økonomisjef
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Sak nr.: 19/ 18 8 november 2019.
Beslutningssak

Valg av valgkomite

Hensikt.
Representantskapet skal velge valgkomité.

Bakgrunn.
Iht. vedtektene skal representantskapet ved hvert årsmøte foreta valg av valgkomité med leder og nestleder. Valgkomite
velges blant representantskapets medlemmer.

Saken.
Representantskapet valgte valgkomite i møte 10.11.17, sak 17/21. Følgende ble valgt:

- Jan Folke Sandnes, leder -pers vara. Anne Britt Sletteng
-Ida Marie Pinnerød, nestleder -pers vara. Monika Sande
- Jørn Stene, medlem -pers vara. Petter Jørgen Pedersen

Disse ble valgt for 2 år, og representantskapet skal nå gjennomføre nytt valg. Det har vært vanlig å velge samme valgkomite
for alle tre IKS’ene.

Representantskapets leder er etter vanlig kutyme bedt om å forberede valget av medlemmer til valgkomitéen.

Representantskapets leder tilrår over representantskapet følgende

Vedtak:

Representantskapet velger følgende valgkomité for 2 år:
-
-
-

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør
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Sak nr.: 19/ 19 8 november 2019.
Beslutningssak

Innstilling til bruk av midler fra Iris- fondet.

Hensikt.
Representantskapet skal vedta bruk av midler fra Iris-fondet. Det er styret i Salten Regionråd som
innstiller til vedtak.

Det gjøres oppmerksom på at kommunene må ha godkjent selskapsavtalen før IRIS- Salten kan
utbetale midler fra Iris-fondet.

Saken.
Styre i Salten Regionråd har innstilt følgende prosjekt til støtte:

«Kurspakken Start opp Salten»
Start opp Salten i regi av næringsnettverket i Salten gir de som vil starte egen bedrift viktig
etablerekompetanse som vil bedre sine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen
virksomhet. Etablereropplæringen består av tre samlinger á to dager og hjelper deltagerne å utvikle
egen forretningsplan. Det skal være tilbud om 2 kurs med 15 deltakere per år.

«Samferdsel i Salten»
Treårig samferdselsprosjekt med følgende fokus;
Man skal gjennom et kunnskapsgrunnlag kartlegge transportbehov knyttet til gods og persontransport:

• Innhente og systematisere ei næringskartlegging som utløser samferdselsbehov
• Innhente og systematisere framtidig næringsliv som utløser et samferdselsbehov
• Kartlegge reisemønsteret til innbyggerne i Salten i forhold til bo-, arbeidspendling og
servicefunksjon, herunder

Persontrafikk
Kollektiv
Privatbil
Gang og sykkel
Kartlegge flaskehalser –utbedringsbehov og behov for nye traseer
Kartlegge ådt; jobb, reiseliv, servise, næringstransporter (tung lett),

samfunnssikkerhet
Kartlegge ulykkesstatistikk
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«Sykkel i Salten»
Salten Friluftsråd jobber i samarbeid med kommunene med tilrettelegging for gode og varierte
sykkelopplevelser i Salten både for turister og fastboende. Etablering av sykkelruter, kobling mot
offentlig transport, overnatting og bespisning, utleie etc. Prosjektperiode 3 år.

«Sjunkhatten folkehøgskole»
Fauske kommune og Fauna jobber for realisering av en folkehøgskole i Valnesfjord som skal gi elevene
gode arenaer for læring og utvikling, gi like muligheter til et fullverdig liv, opplevelse av høyere
livskvalitet, forbedre helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt. Skolen etableres i nært samarbeid
med Valnesfjord helsesportssenter, og vil bli et forbilde for universell utforming.

Representant fra regionrådet vil presentere innstillingen for representantskapets medlemmer i møte.

Styret i Salten Regionråd sitt forslag til

Vedtak.
Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2020.

1. Næringsnettverket i Salten: «Kurspakken Start opp Salten» (kr. 1 125 000,-for perioden 2020 –
2021)

2. Salten Regionråd: «Samferdsel i Salten» (kr. 4 000 000,-for perioden 2020 –2022)
3. Salten Friluftsråd: «Sykkel i Salten» (kr. 300 000,-for perioden 2019 –2021)
4. Fauske kommune/ Fauna: «Sjunkhatten folkehøgskole» (kr 1 000 000,-i 2020. Det anbefales

bevilgning av ytterligere 2 mill kr. for 2021 og 2022 dersom skolen realiseres).

Styret i Salten Regionråd.



Fra: Leif-Magne Hjelseng <Leif-Magne.Hjelseng@iris-salten.no> 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 11.21 
Til: 'post@beiarn.kommune.no'; 'postmottak@bodo.kommune.no'; 

Postmottak; 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 
'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 
'postmottak@meloy.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no'; 
'postmottak@steigen.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no'; 
'Monika Sande (monika.sande@beiarn.kommune.no)'; 'Ida Marie 
Pinnerød'; 'Sigurd Stormo (sigurd.stormo@meloy.kommune.no)'; 
'rune.berg@saltdal.kommune.no' 

Kopi: Håvard Edvardsen (haavard.edvardsen@bdo.no); 'post@sekretariatet.no'; 
'(post@salten-revisjon.no)'; 'Katalin Nagy'; Per Gunnar Pedersen; Adelheid 
Kristiansen (Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no); 
akehel@gildeskal.kommune.no; Eirik Andre Hopland 
(eirik.hopland@hamaroy.kommune.no); Geir Mikkelsen; Ole Petter 
Nybakk; rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no; 
Ronny.seljeseth@saltdal.kommune.no; 
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no; 
Tordis.sofie.langseth@steigen.kommune.no; Anne-Line Tverbakk; 
Hege.Sorlie@naroysund.kommune.no; hfj@sp.no; Jørgen Kampli 
(jorgen.kampli@gmail.com); Kari Storstrand 
(kari_storstrand@hotmail.com); Lars Arve Jakobsen (laj@coop.no); Leif-
Magne Hjelseng; Ragnar Pettersen (Ragnar.Pettersen@sks.no); 
britt.kristoffersen@gmail.com; Greta Johanne Solfall 
(gretajohanne@hotmail.no); Karen Marie Braseth 

Emne: Innkalling til representantskapsmøte  
Vedlegg: 191108 -Sakspapirer Iris Salten.docx; Til representantskapet Iris Salten - 

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023.pptx 
 
 
Det innkalles til representantskapsmøte i Iris Salten IKS fredag 8. november kl. 09.30.      Repmøte i 
HMTS og Salten Brann vil bli holdt etter møtet i Iris Salten.     
 
Papirer vil også bli sendt til representantskapets nye medlemmer etter hvert som de blir valgt.     
 
Møte avholdes i Bodøs nye Rådhus, og vi er lovet en liten omvisning.  
 
 
Vedlagt følger sakspapirer og budsjett/Økonomiplan for 2020- 2023.     
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør 



 
Mobil: +47 97193409 
E-post: lmh@iris-salten.no 
Telefon kundesenter: +47 75 50 75 50 
www.iris-salten.no 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

mailto:lmh@iris-salten.no
http://www.iris-salten.no/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Høyreklikk på siden 

Velg «Fyll» > «Bilde 

ØKONOMIPLAN 2020 – 2023
BUDSJETT FOR 2020 

REPRESENTANTSKAPSSAK 16 OG 17.   



SAMMENDRAG:  
Kostnadene for renovasjon i Salten kommer frem av kostnadsbilde i Iris Salten IKS og datterselskapet Iris Service AS som driftsselskap med 
kundesenter, innsamling og drift av miljøtorg.   

Budsjettet som legges frem for 2020 har en kostnadsøkning som gjør at vi for 2020 foreslår å øke renovasjonsgebyret med 8,5 %, det er mer enn vi 
har forutsett i forrige års økonomiplan.    Dette kommer av flere endringer som har gitt høyere kostnader, samt svært lav gebyrvekst i foregående år.   
Dette har stor innvirkning på selvkost på renovasjonsområde,      Jeg vil nevne følgende: 

 En gjennomsnittlig økning i renovasjonsgebyr de siste fire år på 1,37 %.   

 Endringer før 2019 med vesentlig kostnadsmessig effekt: 

 Stor økning i kommunal eiendomsskatt. 

 Bompenge- kostnader.   

 Endringer i 2019 med vesentlig kostnadsmessig effekt: 

 Overtagelse av all renovasjons i egen regi i forbindelse med konkurs hos entreprenør. 

 Merforbruk for innsamling både i Bodø og distrikt grunnet økte mengder og dårlig blimateriell.  

 Gratis levering av trevirke på våre miljøtorg gir 700 000 i økte transportkostnader.   

 Tap på «underbakken-bil» med 1 mil.  

 Endringer i 2020 med kostnadsmessig effekt: 

 Overtagelse av renovasjon for Tysfjord vestside. 

 Innkjøp av nye biler til erstatning av biler som ble kjøpt inn i forbindelse med konkurs.   

 Ny stilling med ansvar for oppfølging av «ny by ny flyplass» og endringer i innsamlingssystem i tettbebygde strøk. 

 Ny stilling med ansvar/oppfølging av våre anlegg i Nord- Salten.    
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Hovedpunkter:  

▪ Det legges frem et budsjett som foreslår en økning på 8,5 % i renovasjonsgebyrene og andre tjenester.

▪ For levering av avfall på våre Miljøtorg foreslås en generell økning på 3,0 %.

▪ Sum kontrakter med Iris Service for 2020 blir kr 81,9 mill. Sammenlignet med 2019 er det en samlet økning i kontraktene med kr 2,6 mill. .   
Dette gir selskapet et null-resultat. 

▪ Det investeres for kr 25,8 mill. Deler av disse prosjektene går inn i 2021, og sluttfinansiering er lagt inn i 2021.

▪ Låneopptaket i 2020 vil være kr 25,8 mill. 

▪ Budsjettet for Iris Salten viser årlige inntekter på kr 122 mill., av dette er husholdningsgebyret kr 101 mill. 

▪ Budsjettert resultat for Iris Salten er et underskudd på kr 798 000,-.
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IRIS SALTEN SINE STRATEGIER:  
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Iris Salten sine strategier på 
avfallsområdet ble utarbeidet i 2016 
til 2017.   

Strategiene er førende for tiltakene 
som foreslås i økonomiplanen. 

Det startes opp ny prosess med 
strategier på avfallsområdet høsten 
2019.   
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2020 TIL 2023.   
Grønt skifte og CO2 mål.   

FNs bærekraftsmål er en felles plan for hvordan verden skal utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

Målsettingen til Iris er å redusere avfallsmengdene, bidra til økt kunnskap om 
miljø og avfall, og nytten av kildesortering, slik at flere innbygger kildesorterer 
avfallet. 

Vår virksomhet har bidratt positivt på klima og miljø. Når det nå er et større 
fokus på FNs bærekraftsmål i samfunnet, er det naturlig at vi kobler vår 
kommunikasjon sterkere opp mot bærekraftsmålene i vår formidling både 
eksternt og internt. Iris skal bidra til å: 

• Redusere mengden farlige stoffer i avfallet 

• Fremme ombruk 

• Fremme gjenvinning 

• Fremme energiutnyttelse 

• Fremme bruk av avfallet i produksjon av nye produkter 

Gjennom kommunikasjon med innbyggerne i Salten skal Iris skape tillit til at 
kildesortert avfall blir resirkulert og nyttet på en fornuftig måte 

Utslippet av CO2 gasser og 2 graders målet fra Paris-avtalen betyr at vi i all vår 
produksjon må vurdere alternative arbeidsprosesser som fører til at 
avfallsbehandling i Salten bidrar med mindre CO2 utslipp.   Iris har alltid vært i front 
med å ta bruk nyest teknologi på våre biler.  Der skal vi også være i fortsettelsen.   I 
tillegg planlegger vi i denne planperioden for en storstilt overgang til elektrifisering 
av maskinparken på Vikan.  

Vi i Iris er overbevist om at «NY-by Ny flyplass» vil bidra til at Iris og Salten vil være i 
front når det gjelder nye innovative løsninger innenfor vår bransje i årene som 
kommer.   Planleggingen av dette har allerede startet.  Samtidig er det verdt å 
minne om at de første løsningene ikke skal være på plass før i 2025.    

Kommunikasjon. 

Gjennom kommunikasjon med innbyggerne i Salten skal Iris skape tillit til at 
kildesortert avfall blir resirkulert og nyttet på en fornuftig måte. 

Hovedmålet for all vår kommunikasjon er å få flere til å kildesortere, og at de skal 
kildesortere rett.   

For 2020 vil følgende være mest viktig:  

▪ Digitalisering. 
Øke samhandlingen med våre kunder ved bruk av digitale flater og løsninger. 
Det ligger fortsatt et stort potensiale i muligheten for å få ut varsel over app, øke 
henvendelser på digitale flater og få ned antall henvendelser over telefon som 
kan klassifiseres som «selvbetjening». Kommunikasjonen fra Iris må løfte frem 
de digitale løsningene, og fremheve fordelene ved selvbetjening over Min Side. 

▪ Verdensmesterskapet i kildesortering:  
Kommunikasjonsarbeidet skal forsterke folks tillit til Iris og at innsatsen for å 
sortere avfall har en verdi. Vi skal fortsette den gode trenden med redusert 
andel restavfall. Målet er å bevege oss fra 35 % restavfall og ned til 30 % 
restavfall i 2020.

▪ Bærekraften i Iris:
Vi skal løfte kommunikasjonen på et høyre nivå og knytte vår etablerte 
virksomhet i Iris, og innsatsen til folk i Salten, opp mot FNs bærekraftsmål. 
Dette skal være med på å løfte vårt omdømme i Salten til å også omfatte det å 
være en aktør som er bevisst sin posisjon i forhold til bærekraftsmål. 
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IRIS SITT GEOGRAFISKE OMRÅDE. 

Fra 1. januar tar Iris over ansvaret for renovasjonen 
for Tysfjord vestside, da dette området blir en del av 
Hamarøy kommune.    Dette gjelder 370 abonnenter.    
Endringen har økonomisk virkning, samtidig som vi 
kan styrke område med en renovasjonsbil.    

Vi har per i dag forespørsel fra Rødøy, Værøy og Røst 
om Iris kan ta et ansvar for renovasjonen i disse 
områdene.   Dette skal svares opp i løpet av 2020.   
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KILDESORTERING. 

▪ Vårt tradisjonelle tredunksystem fungerer godt, og 
med høy sorteringsprosent. 

▪ Fellesløsningene har markant lavere 
sorteringsprosent, det vil si mere restavfall. 

▪ Betaler det samme uavhengig av hvor mye du kaster. 

▪ Mere urenheter i de sorterte fraksjonene. 

▪ Henting av matavfall hver 14 dag i vinterhalvåret 
fungerer bra med få klager.    

▪ Sjokkselger i butikk har vist seg å være en meget 
god løsning.   Stort forbruk av bioposer (brukt som 
sperrebånd er observert).    
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Prosjekter til vurdering i planperioden: 

▪ Bytter ut UG matavfall med todelt container med 
mat/ glass metall.   

▪ Nytt betalingssystem for fellesløsninger. 

▪ Utskiftning av dunkløsninger i tettbebygde områder. 

▪ Papirposer i stedet for bioposer for utsortering av 
matavfall. 

▪ Bytter ut 40 liters dunker for glass/ metall med 
vanlige dunker fordi bæring/løfting av glassdunkene 
gir høy ergonomisk belastning.   

Husholdning:
 Sorteringsgrad: 66,23% 
 Restavfall: 33,77%
 Materialgjenvinning: 66,23%
 Energigjenvinning: 33,77% 

Miljøtorg:
 Sorteringsgrad: 70,83%
 Restavfall: 29,17%
 Materialgjenvinning: 28,49%
 Energigjenvinning: 64,71%

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023



INNSAMLING 
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▪ Med overtagelse av all innsamling i egenregi har Iris 
Service nå 20 sjåfører.  11 i Bodø og 9 i distriktet.    

▪ Overtagelsen har gitt oss en merkostnad på 1,5 mil 
kroner.   

▪ Vi har 18 renovasjonsbiler.    9 av disse skal skiftes ut i 
2020 og 4 i 2021.  

▪ Bilene vi fikk kjøpt i februar/mars 2019 var gamle, og de 
må skiftes ut.   Har ført til mye stans og påfølgende 
overtid.   

▪ Forsøket med hybrid biler har ikke gitt forventet resultat.  
Mindre reduksjon i dieselforbruk enn forventet og lavere 
vekt på bilene.   

▪ El bil i Bodø vil komme i planperioden.  Men den er enda 
ikke klar for levering 
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MILJØTORGENE.   

Anlegg Tilstand Kommentar 

Vensmoen * Prosjekt 2020.   Nytt bygg.   

Reipå * Prosjekt 2021.    Omlasting og 
miljøtorg. 

Inndyr ** OK

Beiarn ** Utvidelse ikke gjennomført.    

Misvær ** OK

Fauske *** OK – trenger omlasteløsninger

Bodø ** Trenger utvidelse, ellers ok.   

Vikan ** Til tider trangt – ellers ok

Steigen *** OK

Tømmerneset *** Nytt – trenger nye omlasteløsninger

Hamarøy ** OK men trangt.    

Halsa *** Nytt og meget bra anlegg.  

Mange prosjekter som skulle vært gjennomført i 2018 og 
2019 har blitt utsatt på grunn av manglende intern 
kapasitet.  

På Vensmoen foreslår vi å erstatte dagens telt og gammel 
Saltdalshytte med et bygg tilsvarende det som er bygget på 
Tømmerneset og Halsa. 

Vi foreslår ny hall for omlasting av avfall både på Fauske, 
Tømmerneset og Reipå. 

Nytt miljøtorg og omlastestasjon på Reipå blir et større 
prosjekt.   

Nytt miljøtorg i Bodø ses i sammenheng med «ny by- ny 
flyplass»

Dersom Arbeidstilsynet står ved at vi må ha egne spiserom 
på våre anlegg vil det få konsekvenser.    
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MILJØTORGENES ÅPNINGSTID.    
Anlegg: Ma Ti On To Fr Lø Merknad

Bodø 10-20 10-20 10-20 10-20    10-20 10-16

Vikan 7.30-20 7.30-15.30 7.30-20 7.30 – 15.30. 7.30 – 15.30. 10-14
10-16* 1 apr. til 1 nov.

Fauske 07.30-19 09-15.30 07.30-19 09-15.30 09-15.30 10-14* 1 apr. til 1 nov. 

Reipå 12-19 12-16 12-19 12-16 12–16.  10-14* 1 apr. til 1 nov.

Halsa 13 - 18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Vensmoen 12-19 12-19 . 09 – 13. 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Inndyr 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Misvær 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Beiarn 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Oppeid 12-19 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Furulund 12-19 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Tømmerneset. 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Fra 2019 ble følgende endringer iverksatt med årlig virkning på 460 000,-.  

▪ Lørdagsåpent på alle anlegg økes med to måneder på høsten.

▪ Åpent på alle anlegg første lørdag i vinterhalvåret; det vil si mellom 1 oktober og 31 mars.       

▪ Fauske åpner kl 0730 for å møte etterspørsel fra privat næringsliv på mandag og onsdag.   

Økt åpningstid fra 2020:   

Å utvide åpningstiden med én ytterligere åpningsdag (4t) på hvert av miljøtorgene Oppeid og Furulund (man-fred). Åpningstid 
kl.0900-13.00, som på Vensmoen.

▪ Vi kan redusere åpningstid med én time (til kl18.00) på nåværende åpningsdag da trafikkmengden stuper etter kl18.00

▪ Vil ikke gi kostnadsøkning for Furulund da vi  har (snart) to personer i 100% stilling. Kun ferie vil vi økte kostnader for 
innleie av ekstrahjelper. 

▪ Oppeid vil bli noe ekstra men vil kunne ta inn noe i den 40% stilingen vi har i dag. Innleie ekstrahjelp 4,5 t/uke i perioden
april –nov samt ferie blir økte kostnader.
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UTVIKLING I AVFALLSMENGDER:   
▪ Hovedtrenden er at avfallsmengdene fra husholdningene går svakt ned.   Mengden matavfall reduseres og mengden papir 

går ned.   Innføringen av henteordning for glass/hermetikk og plast har medført en samlet økning på 700 tonn avfall til 
gjenvinning.  Dette er avfall som har gått i restavfallet tidligere.     I planen antar vi at disse hovedtrendene vil fortsette.

▪ Fra og med 2019 gjeninnførte vi at kundene kunne levere trevirke gratis på vår anlegg.    Dette gjorde vi fordi vi har fått 
åpning til å levere trevirke til Keiseren.    Endringen har medført en økning på 67 %. 

▪ Det er gjort tiltak for å sikre at Iris Salten ligger godt innenfor kravet om mindre enn 20 % næringsinntekter.   Dette er  løst
ved at næringsavfallet som Iris Service kjører for Retura faktureres fra Iris Produksjon i stedet for fra Iris Service slik det 
gjøres i dag.  Effekten av denne endringen gir en næringsandel på ca 15% (en reduksjon på ca 4%). Vi vil fortsatt jobbe med 
å se på alternative løsninger som kan gi oss en bedre «margin» ifht. diskusjonen rundt begrepet «egenregi».

I planperioden forventer vi: 

 Økte kostnader for levering av restavfall med innføring av forbrenningsskatt i Sverige (og Norge)   

 Fortsatt lave inntekter på salg av papp og papir. 

 Vanskelige tider for avsetning av plast. 

 Stabile avsetningspriser for trevirke mot Keiseren. 

 Fortsatt høye kostnader knyttet til farlig avfall.    
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UTVIKLING I AVFALLSMENGDER  
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Avfallsmengder BU-2019 prog 2019 BU-2020 2021 2022 2023

Matavfall 5 290 5 400 5 492 5 549 5 608 5 667

Blandet papir 2 750 2 750 2 613 2 482 2 358 2 240

Glass og Metall emballasje 800 1 050 1 085 1 106 1 128 1 151

Husholdningsplast 1 195 800 818 827 835 843

Tekstiler 220 220 220 220 220

Restavfall 10 200 10 200 10 373 10 482 10 592 10 704

Papp  430 430 430 430 430 430

Trevirke 6 000 5 850 6 435 6 757 7 095 7 449

Rent trevirke 

Impregnert virke 500 570 600 600 600 600

Hageavfall 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Jern og metall 1 800 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000

Etternitt 186 190 170 160 150 140

Stein betong porselen fra 800 800 800 800 800

Vindu klorparafin 100 100 100 100 100

Batteri 140 140 140 140 140

Farlig avfall 234 240 252 265 278 292

Risikoavfall 10 5 5 5 5 5

SUM 31 315 32 125 33 233 33 623 34 039 34 480

Endring i % 3,4 % 1,2 % 1,2 % 1,3 %

I planperioden er det lagt til grunn en endring i avfallsmengden fra 2019 på 3,4%, som skyldes at 
Tysfjord kommer inn i 2020. I tillegg forventes det økning i trevirke. Deretter forventes det en 
økning på 1,2%.
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UTVIKLING I AVFALLSKOSTNADER

Behandlingskostnader Prog-2019 BU-2020 BU-2021 BU-2022 BU-2023

Matavfall 5 130 000 5 347 640 5 538 885 5 736 970 5 942 138

Papp og Papir 962 500 1 071 125 1 043 008 1 015 629 988 969

Glass og Metall emballasje -161 700 -171 212 -179 002 -187 147 -195 662

Plast -80 000 -135 036 -139 796 -144 724 -149 825

Tekstiler 0 0 0 0 0

Restavfall 13 698 600 14 293 763 14 790 443 15 319 386 15 867 246

Restavfall fra husholdn. 0 0 0 0 0

Papp  0 0 0 0 0

Trevirke 3 600 000 3 200 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Rent trevirke 0 0 0 0 0

Impregnert virke 997 500 826 200 846 855 868 026 889 727

Hageavfall 0 0 0 0 0

Jern og metall -950 000 -1 400 000 -1 435 000 -1 470 875 -1 507 647

Etternitt 134 900 123 718 119 351 114 689 109 719

EE avfall -350 000 -422 000 -508 000

Farlig avfall inkl batteri 2 536 000 2 454 000 2 515 350 2 578 234 2 642 690

Risikoavfall 126 690 64 929 66 552 68 216 69 921

SUM 25 994 490 25 675 126 26 316 646 26 976 404 27 649 275

Endring i % 5,0 % -1,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
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Avfallskostnadene forventes redusert med 1,2% fra 2019 til 2020, på grunn av gevinst knyttet 
til trevirkeleveranser til Keisern. Deretter økes de med 2,5%. 
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VAREKOSTNADER.   
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Budsjett varekostnader Estimat 2019 2020 2021 2022 2023

Behandling av avfall 25 994            25 675       26 316           26 976         27 649     

Innsamling Indre Salten 14 100            11 648       12 127           12 300         12 158     

Innsamling Bodø og omegn 20 223            20 075       20 900           21 199         20 955     

Drift miljøtorg 7 734              11 488       11 960           12 131         11 991     

Admin kostnader Iris Service 11 203            13 050       13 586           13 781         13 622     

Innsamling fra øyene 400                 

Strandrydding 700                 700             717                 735               753           

Varekostnader UG 300                 481             493                 505               518           

Sum 80 654            83 117       86 099           87 627         87 646     
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ORGANISASJON. 

▪ Stab og økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene 
som Iris har majoritetseierskap til.  I tillegg leverer 
økonomiavdelingen regnskap og lønn til NOFIR AS og Helse- og 
Miljøtilsyn Salten IKS. 

▪ Sentrale personer i organisasjonen vil kunne gå av med pensjon i 
planperioden.    
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Daglig ledelse 
Leif Magne Hjelseng

NK
Bjørn Ove Moum

Kvalitet og HMS 
Ellen Bakkefjell

HR
Ellen Bakkefjell

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen

Marked
Pernille Devold 

Kolsing 

IT og digitalisering
Marcus Samuelsen
Ruben Klemetsen

Læring. 

S
T

A
B

Ø
k
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n
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i Bjørn Ove Moum
Randi Hopen

Mona T. Eilertsen
Hanne Støver
Randi Heen 

Trainee. 

Budsjett lønn Estimat 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn 6 865             7 300         7 519             7 745           7 976       

Overtid 60                   60               62                  64                65            

Pensjonskostnad 1 400             1 400         1 400             1 400           1 400       

Feriepenger 847                882            908                935              963          

Arbeidsgiveravgift 770                793            818                841              866          

Andre personalkostnader 705                633            687                751              818          

Sum 10 647           11 068       11 394          11 736         12 088     
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DRIFTSKOSTNADER.    
For Iris Salten IKS er de største postene under driftskostnader i planperioden:

▪ It-kostnader kr 1,6 mill.

▪ Kommunikasjon, MF, åpen dag kr 2,8 mill

▪ Bruk av konsulenttjenester kr 300 000.

▪ Drift av bygg, renhold, kantine, husleie miljøtorg, kommunale avgifter kr 2,6 
mill

▪ Revisjon, drift økonomistøttesystem, HMS, trainee kr 1,1 mill.

▪ Kurs og reisekostnader kr 730 000.
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Driftskostnadene gjennomgås årlig.   I perioden økes de deretter med 2,5 %.   

Budsjett Estimat 2019 2020 2021 2022 2023

Driftskostnader 12 617 11503 12 058          12 357         12 663     
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INVESTERINGER I PERIODEN 2020 TIL 2023 
I 2018/2019 er følgende prosjekter gjennomført. 
- Nytt miljøtorg på Halsa. 
- Utvidelse deponi på Vikan. 
- Renseanlegg på Vikan. 
- Elektrifisering av sorteringshall 
- Endringer i komposteringshallen. 

Flere av prosjektene fra forrige økonomiplan med tiltak på 
miljøtorgene er skjøvet utover grunnet liten administrativ 
kapasitet.   

Hovedprosjektene i planperioden er nye omlasteløsninger på 
Fauske, Tømmerneset og Reipå.  Det er gjort mange forsøk 
med omlasting av restavfall  og papp/papir på Fauske med 
gode resultat.  De løsningene vi har i dag ble etablert i 1998 
hvor vi kun lastet om 3 fraksjoner.     

Bygg som skal erstatte gammelt bygg og midlertidig teltlager
vil bli startet opp på Vensmoen i 2020. 

I tillegg til omlastehall, skal det også gjøres større endringer 
ved miljøtorget på Reipå.  Dette er planlagt i 2021.   

Anlegget på Oppeid er det som er mest utfordret på liten 
plass.  Det foreslås utvidelse av anlegget her i 2021.   

Det er lagt inn to større investeringer i slutten av 
planperioden. 
- Biogasstrinn i vår komposteringsløsning. 
- Nytt miljøtorg i Bodø Sentrum. 
Dette er større prosjekter som det bli jobbet nærmere med i 
planperioden.   
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Budsjett *Utført Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Investeringer planlagt og gjennomført 2019 - 2023 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Ordinære dunker 1 200 1 500 1 500 1 200 1 200 1 200

Underground 2 000 2 000 2 000                2 000                2 000                2 000 

Komprimerende utstyr og containere MT 3 120 3 120 1 750                1 750                1 000                1 000 

IT- min side, App, arkiv 676 675 1 280

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 2400 0 5 500

Beiarn - utvidelse av areal                   800 

Tømmerneset - tomtekjøp 700

Tømmerneset - grunn + hall 2 500                2 500 

Fauske - asfalt 800 0 800

Fauske - hall omlasting 4 000

Fauske opparbeidelse 4 500 3 875 3 000

Fauske - ombygging omlast 300

Reipå - utvidelse og oppgradering                5 000 

Reipå - endring kundetorg                3 000 

Reipå - hall                4 000 

Reipå - Spis/garderobe 1 500

Diverse MT 270 270 500

MT Hamarøy 500                3 000 

Nytt MT Bodø              50 000 

Endring kompostering 1 500 1 500              45 000 

Sorteringshallen 1 200 1 250

Renseanlegg 4 000

Utvidelse deponi 700 89

SUM planlagte investeringer 18 366 18 279 25 830 23 250 49 200 54 200

* Utført i 2019 er estimat pr 1.9.19
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AVSKRIVNINGER: 

▪ Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden. 

▪ Avviket mellom selvkost og ordinære avskrivninger skyldes at avskrivning på tomt tas inn i selvkost, mens avskrivning av deponiet holdes 
utenfor da det anses som næring.
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Budsjett Estimat 2019 2020 2021 2022 2023

Avskrivninger ordinære 13 495           14 148       14 788          14 784         15 786     

Avskrivninger i selvkost 12 299           11 902       12 543          12 388         12 641     
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FINANSKOSTNADER: 
Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. 
Dette gjør at selskapets ordinære drift ikke genererer 
likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor 
lånefinansieres.

Ved inngangen til 2020 har selskapet en gjeld på kroner 146 
millioner kroner. For å finansiere budsjetterte investeringsplan i 
2020 må det gjøres et låneopptak på 25,8 mill. kr.

Renteprognosen tar utgangspunkt i Kommunalbankens prognoser 
for kommende 4 år. 

Pr i dag har vi ingen lån med rentebinding, og ut fra forventet 
renteutvikling med fallende rentekurve, vil vi fortsatt ligge i flytende 
rente. Dersom usikkerhet i markedet skulle tilsi en mere forsiktig 
renteprofil, vil vi vurdere å gå over til fastrente. Flytende rente i KNB 
er i dag ca 2,15%.

Renteutviklingen som er brukt i økonomiplanen er:

For selvkost benyttes 5 årig SWAP +margin på 0,5, som har tilnærmet 
samme renteutvikling.

Selskapets finansieringsplan for 2019-2023 er oppsummert i tabellen 
nedenfor (inkl. gjeld som finansierer investeringer knyttet til 
næring).
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Budsjett 2019 2020 2021 2022 2023

Renteutvikling 2,10% 2,20% 2,05% 2,00% 2,00%

2019 2020 2021 2022 2023

Gjeld ved starten av året (IB) 123 052 040kr      146 613 017kr        161 315 178kr      172 455 773kr      209 736 568kr        

Avdrag pr år 10 739 023kr        11 127 839kr          12 109 406kr        11 919 205kr        13 979 716kr          

Opptak av lån 34 300 000kr        25 830 000kr          23 250 000kr        49 200 000kr        54 200 000kr          

Gjeld ved s lutten av året (UB) 146 613 017kr      161 315 178kr        172 455 773kr      209 736 568kr      249 956 852kr        

Rentekostnad 3 131 907kr          3 484 770kr            3 423 420kr          3 525 043kr          4 266 999kr            
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INNTEKTER.  
Inntektene i 2019 for Iris Salten IKS er estimert til totalt kr 116 mill. 
Av dette utgjør renovasjonsgebyret kr 90 mill. eller 77,6 % av våre 
inntekter. I tillegg har Iris Salten følgende inntekter:  

1. Salg av tilleggstjenester knyttet til renovasjon til private 
husholdninger kr 1,6 mill. og fakturagebyr (papirfaktura) kr 
760 000. 

2. Utleie av produksjonsanlegg og deponi til Iris Produksjon kr 
12,7 mill.

3. Utleie av kontorer, støttetjenester som IT, HMS, HR, regnskap, 
MF. Kr 8,3 mill. til datterselskapene.

4. I tillegg kommer andre inntekter som salg av UG-løsninger og 
regnskapsførsel for HMS IKS.

I budsjettet for 2020, som er godt beskrevet ovenfor, er det tatt inn 
flere ulike tiltak som har påvirkning på selvkostområdet både på 
inntekts- og kostnadssiden. Hensyntatt resultatet i 2019 og 
forutsetninger i kommende planperiode frem til 2023 gir dette 
følgende prognose for prisøkning for perioden 2019 – 2023

Budsjettet er basert på en økning på 8,5% på renovasjonsgebyret og 
tilleggstjenester i 2020.  Øvrige priser økes med 3,0 %.  

Oppsummert gir dette følgende inntekter for Iris Salten IKS i planperioden

Iris Service AS som også inngår i selvkostregnskapet mottar inntekter fra 
kundene som benytter miljøtorgene. Deler av dette inngår i 
selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon. 
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Budsjetterte inntekter ISE Estimat 2019 2020 2021 2022 2023

Inntekter fra Miljøtorgene 11 700                        12 351         13 022            13 712          14 423      

SUM 11 700 12 351 13 022 13 712 14 423

Budsjetterte inntekter ISA Estimat 2019 2020 2021 2022 2023

Husholdningsrenovasjon 90 070              98 681         101 643          104 691        107 833         

Salg tilleggstjenester husholdning 1 638                1 776           1 830              1 885            1 941             

Fakturagebyr 760                   684              615                 554               498                

Utleie adm. Tjenester 8 362                9 710           9 968              10 234          10 507           

Utleie anlegg 6 013                7 101           6 984              6 864            6 922             

Variabel andel innkjørte masser til deponi 6 722                2 500           2 500              2 500            2 500             

Salg kantine 280                   330              330                 330               330                

Prosjekter, salg underbakken 1 000                1 400           1 400              1 400            1 400             

Utleie ansatte + utleie Tysfjord 520                   60                60                   60                 60                  

Tilskudd strandrydding 700                   -              -                  -                -                 

SUM 116 065 122 242 125 330 128 518 131 991
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OPPSUMMERT BUDSJETT FOR IRIS SALTEN IKS   
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Avviket mellom budsjettet 2019 og prognose 2019 skyldes økning i kontrakten med Iris Service,
pga. inndekning av kostnader som ikke var budsjettert i 2019.

Inntekter Budsjett 2019 Prognose  2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Husholdninggebyr totalt 91 531 000-kr               92 468 323-kr                    101 142 330-kr                       104 087 680-kr                  107 130 283-kr                  110 272 166-kr                  

Utleie anlegg 8 418 000-kr                  12 735 000-kr                    9 601 000-kr                            9 484 000-kr                      9 364 000-kr                      9 422 000-kr                      

Utleie administrasjon og kontorer 7 500 000-kr                  8 362 000-kr                      9 710 000-kr                            9 968 680-kr                      10 234 305-kr                    10 507 063-kr                    

Andre inntekter 2 180 000-kr                  2 500 000-kr                      1 790 000-kr                            1 790 000-kr                      1 790 000-kr                      1 790 000-kr                      

Sum 109 629 000-kr             116 065 323-kr                 122 243 330-kr                       125 330 360-kr                 128 518 588-kr                 131 991 229-kr                 

Varekostnader

Innsamling entreprenør 1 723 000kr            1 723 000kr                      

Innsamling Iris Service AS 27 100 000kr          32 600 000kr                    31 723 000kr                         33 027 000kr                    33 499 000kr                    33 113 000kr                    

Drift Miljøtorg husholdning 6 496 000kr            7 734 000kr                      11 488 000kr                         11 960 000kr                    12 131 000kr                    11 991 000kr                    

Behandlingskostnader Iris Service 25 077 000kr          25 994 000kr                    25 675 000kr                         26 316 000kr                    26 976 000kr                    27 649 000kr                    

Admin kostnader Iris Service 11 204 000kr          11 203 000kr                    13 050 000kr                         13 586 000kr                    13 781 000kr                    13 622 000kr                    

Strandrydding 700 000kr                         700 000kr                               717 500kr                         735 438kr                         753 823kr                         

Annet 525 000kr               700 000kr                         481 180kr                               493 210kr                         505 540kr                         518 178kr                         

Sum varekostnader 72 125 000kr               80 654 000kr                    83 117 180kr                         86 099 710kr                    87 627 977kr                    87 647 002kr                    

Personalkostnader 10 708 000kr          10 647 128kr                    11 062 600kr                         11 394 478kr                    11 736 312kr                    12 088 402kr                    

Avskrivninger 13 929 000kr               13 495 000kr                    14 148 000kr                         14 788 000kr                    14 784 000kr                    15 786 000kr                    

Driftskostnader 10 810 000kr               12 617 000kr                    11 503 000kr                         12 058 590kr                    12 357 398kr                    12 663 677kr                    

Driftsresultat 2 057 000-kr                 1 347 805kr                      2 412 550-kr                           989 583-kr                         2 012 900-kr                      3 806 149-kr                      

Finansinnt./kostnader 2 230 000kr                  2 910 000kr                      3 210 565kr                            3 149 565kr                      3 251 565kr                      3 993 565kr                      

Resultat før skatt 173 000kr                     4 257 805kr                      798 015kr                               2 159 983kr                      1 238 666kr                      187 417kr                         
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SELVKOST – UTVIKLING I PLANPERIODEN 

Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til 
husholdningsrenovasjon. Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene 
i regelverket om selvkostanalyse som ble revidert i 2015. Nye regler 
er tatt inn i selvkostkalkylen fra 2015. Selvkostreglene er nå under ny 
revidering, og pt. ser det ut for at det kun blir mindre endringer som 
får minimal betydning for oss.

Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i 
Salten skylder Iris Salten iks. Dette regnskapsføres som en inntekt i 
driftsregnskapet, og en fordring i balanseregnskapet. Overskudd 
behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd 
renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en 
periode på 5 år.

Prognosen for 2019 viser at selvkostresultatet blir ca kr -6 722 000, 
som gir et akkumulert resultat på – 5 181 000.

I budsjettet for 2020, som er godt beskrevet ovenfor, er det tatt inn 
flere ulike tiltak som har påvirkning på selvkostområdet både på 
inntekts- og kostnadssiden. Hensyntatt resultatet i 2019 og 
forutsetninger i kommende planperiode frem til 2023 gir dette 
følgende prognose for prisøkning for perioden 2019 – 2023:
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Budsjett 2019 2020 2021 2022 2023

Økning 
renovasjonsgebyr. 

2,50% 8,5% 3,0% 3,0% 3,0%

Økning priser på 
miljøtorg. 

7,00% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
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SELVKOSTREGNSKAPET I PLANPERIODEN 
Iris Salten IKS og Iris Service AS inngår begge i selvkostområdet for husholdning, og både inntekter og kostnader fra disse selskapene må 
sammenstilles i ett selvkostregnskap. Nedenfor oppsummeres budsjettert selvkostregnskapet for 2020.
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Oppummering budsjett 2020 Budsjett Budsjett

Iris Salten Iris Service selvkost forretning
Inntekter

Husholdningsgebyret 101 142-kr               101 142-kr            -kr                    

Leieinntekter utleie anlegg Vikan 9 601-kr                   1 920-kr                7 681-kr                

Admin tjenester og kontorer 9 710-kr                   6 524-kr                

Andre inntekter 1 790-kr                   431-kr                   1 359-kr                

Miljøtorg 12 351-kr              8 980-kr                3 371-kr                

Gulsekker, info til meglere etc 1 360-kr                1 360-kr                

Arbeid for Retura Iris 2 450-kr                2 450-kr                

Salg anleggsmidler (restverdi renovasjonsbiler) 970-kr                   970-kr                   

Interne inntekter fra Iris Salten 82 058-kr              

Sum inntekter 122 243-kr            99 189-kr           113 444-kr        22 745-kr           

Sum interne varekostnader fra Iris Service 81 937kr                 

Sum varekostnader behandling (netto) 25 675kr              23 621kr              2 054kr                

Sum andre varekostnader 1 181kr                   3 707kr                3 293kr                1 593kr                

Sum varekostnader 83 118kr              29 382kr           26 914kr           3 647kr             

Sum personalkostnader 11 062kr                 38 055kr              40 163kr              8 949kr                

Sum avskrivninger 14 148kr                 7 533kr                16 224kr              3 021kr                

Sum andre driftskostnader 11 503kr                 23 416kr              27 324kr              4 408kr                

Sum driftskostnader inkl avskrivn. og personalkost. 36 713kr              69 004kr           83 711kr           16 378kr           

Driftsresultat 2 412-kr                803-kr                 2 819-kr             2 719-kr             

Finansinntekter og kostnader 3 210kr                   738kr                   1 737kr                1 515kr                

Resultat før skatt 798kr                    65-kr                    1 082-kr             1 205-kr             

Iris Salten og Iris Service
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UTVIKLING I RENOVASJONSGEBYR 
Endring i renovasjonsgebyret ex. mva.

År Økning Grunngebyr 240 l gebyr 

2006 2,50 % 1 499 2 069

2007 2,50 % 1 536 2 121

2008 0,00 % 1 536 2 121

2009 7,50 % 1 651 2 280

2010 7,50 % 1 775 2 451

2011 4,00 % 1 846 2 459

2012 4,00 % 1 920 2 651

2013 0,00 % 1 920 2 651

2014 0,00 % 1 920 2 651

2015 3,75 % 1 992 2 750

2016 3,50 % 2 062 2 846

2017 1,00 % 2 083 2 874

2018 - 1,50 % 2 052 2 831

2019 2,50 % 2 103 2 902

2020 8,50% 2 282 3 148

2021 3,00% 2 350 3 242

2022 3,00% 2 421 3 340

2023 3,00% 2 494 3 440
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KOMMUNENES GARANTIANSVAR. 
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Gjennom selskapsavtalen og iks loven garanterer eierne for alle Iris’ forpliktelser. Tabellen under viser eiernes garantiansvar i forhold til 
selskapets gjeld, tall i 1000 kroner. 

Innbygger pr 

Kommune- kommune Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld

navn 30.06.2019 pr 31.12.19 per 31.12.20 per 31.12.21 per 31.12.22 per 31.12.23

Beiarn 1036 1 408 898               1 594 484                1 735 113            2 205 711 2 713 414

Bodø 52118 70 877 367             80 213 647              87 288 234          110 962 575 136 503 573

Fauske 9720 13 218 619             14 959 834              16 279 244          20 694 505 25 457 898

Gildeskål 1963 2 669 563               3 021 209                3 287 670            4 179 353 5 141 343

Hamarøy 1743 2 370 376               2 682 612                2 919 210            3 710 959 4 565 135

Meløy 6332 8 611 142               9 745 439                10 604 956          13 481 235 16 584 301

Saltdal 4642 6 312 843               7 144 398                7 774 511            9 883 117 12 157 980

Steigen 2584 3 514 086               3 976 977                4 327 733            5 501 502 6 767 820

Sørfold 1934 2 630 124               2 976 576                3 239 101            4 117 610 5 065 388

Sum 82072 111 613 017           126 315 178             137 455 773            174 736 568 214 956 852
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RENOVASJONSGEBYR 2020 

Husholdningsgebyr
Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

Grunngebyr 2 103 2 282 2 852

80 liter 2 103 2 282 2 852

130 liter 2 354 2 555 3 193

190 liter 2 653 2 879 3 599

240 liter 2 902 3 148 3 935

350 liter 3 454 3 748 4 685

500 liter 5 757 6 246 7 808

660 liter 7 584 8 229 10 286

750 liter 8 610 9 342 11 677

Pr. m3 i container 11 915 12 927 16 159

Etableringskostnader «underground». 
Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

Nye BRL og sameier 49 000 49 000 61 250

Etablerte BRL og sameier 25 000 25 000 31 250
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«Underground»

Antall abonnenter

Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

40 – 50 2 103 2 282 2 852

31 – 39 2 354 2 555 3 193

22 – 30 2 653 2 879 3 599

10 - 21 2 902 3 148 3 935

Nøkkelkort-per stk 300 300 375

«over bakken – abonnement» 

Antall abonnenter

Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

0ver 10 2 282 2 852

6 til 10 2 555 3 193

Mindre enn 5 2 879 3 599

Nøkkelkort-per stk 300 375

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023



RENOVASJONSGEBYR 2020.  

Andre betalingstjenester:  

Gebyr 

2019 ex 

mva

Gebyr 

2020 ex 

mva

Gebyr 

2019 inkl

mva

Gulsekk inkl. levering (ny sekk) 78 78 98

Asbestsekken (ny sekk) 167 167 209

Husholdningsplastsekken pr. rull 16 16 20

Matavfallsposer pr. rull gratis gratis Gratis

Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant 

pr. år.
1 140 1 140 1 425

Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år. 2 280 2 280 2 850

Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år. 1 355 1 355 1 693

Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m.  pr. 

år.
2 709 2 709 3 387

Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 

20 m.  pr. år.
gratis gratis gratis

Montering av lås/gravitasjonslås i dunk 452 452 564

Tap av nøkkel eller ekstranøkkel til lås eller 

gravitasjonslås
300 300 375

Grovavfallsruter pr. tonn. 3 821 3 821 4 776

Fradrag ved hjemmekompostering. 299 299 374

Feriehenting pr. gang pr. dunk 68 68 85

Dunkbytte på hjemmeadresse 304 304 380

Dunkbytte på miljøtorg gratis gratis gratis

Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l 

glassdunk
gratis 304 380

Dekk med og uten felg 191 gratis gratis

Gebyr for ekstratømming: 
Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

Tilkjøringsgebyr 125 135 169

80 l 135 147 183

130 l 168 182 227

190 l 212 230 288

240 l 216 235 293

350 l 330 358 447

500 l 460 499 624

660 l 546 593 741

750 l 623 676 845

4 m3 container 2826 3 066 3 832

6 m3 container 3962 4 298 5 373

8 m 3 container 5105 5 539 6 924
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Gebyr for hyppigere tømming 

(borettslag som må ha hyppigere 

tømming grunnet dårlig plass)

Gebyr 2019 ex 

mva

Gebyr 2020 ex 

mva

Gebyr 2019 

inkl mva

80 l 433 502 627

130 l 486 562 703

190 l 547 633 792

240 l 598 693 866

350 l 894 825 1 031

500 l 1186 1 374 1 718

660 l 1563 1 810 2 263

750 l 1775 2 055 2 569

Per m3 container 2366 2 844 3 555
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PRISER MILJØTORG 2020.  

HUSHOLDNINGSAVFALL –

Anlegg med vekt. 

Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

Minstepris 44 45 56,48

Restavfall 2 650 2730 3 412

Trevirke over 180 kg gratis gratis gratis

Øvrige fraksjoner er gratis

NÆRINGSAVFALL –

Anlegg med vekt.   

Gebyr 2019 

ex mva

Gebyr 2020 

ex mva

Gebyr 2019 

inkl mva

Minstepris 44 45 56,48

Restavfall 2 650 2730 3 412

Eternittavfall 1 253 1290 1 613

Blandet papir (1299) 1 083 1116 1 395

Matavfall (1111) 1 356 1397 1 746

Blandet trevirke (ikke 

impregnert) (1149)
1 007 1037 1 297

Hageavfall (1132) 402 414 517

Vinduer pr. stk. 210 216 271

Impregnert trevirke (1146) 2 877 2963 3 704

Kjølemøbler store (disker etc.) 

pr stk
500 500 625

Kjølemøbler små 

(husholdningsartikler) pr stk
200 200 250

Dekk med og uten felg 176 181 227

Iris tar forbehold om at priser på 

næringsavfall kan endres i perioden.
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HUSHOLDNINGSAVFALL –

Anlegg uten vekt 

Gebyr 

2019 ex 

mva

Gebyr 

2020 ex 

mva

Gebyr 

2019 inkl 

mva

Restavfall, minstepris inntil 100 l 64 66 82

Restavfall, fra 100 l til 250 l 126 130 163

Restavfall, fra 250 l til 500 l 193 198 248

Restavfall per m3 385 397 496

Trevirke over 1 m3 gratis gratis gratis

Vinduer som ikke er farlig avfall 

leveres som restavfall

Øvrige fraksjoner er gratis

NÆRINGSAVFALL –

Anlegg uten vekt 

Gebyr 

2019 ex 

mva

Gebyr 

2020 ex 

mva

Gebyr 

2019 inkl 

mva

Restavfall, ukomprimert per m3 385 397 496

Sortert avfall, ukomprimert per m3 206 212 265

Impregnert virke per m3 693 714 892

Vinduer, alle typer per stk. 208 214 268

Eternitt avfall, per m3 1253 1290 1 613

Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk. 500 515 644

Kjølemøbler små 

(husholdningsartikler) pr stk.
200 206 258

Dekk med og uten felg 176 181 227

Iris tar forbehold om at priser på 

næringsavfall kan endres i perioden.
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Fra: Per Gunnar Pedersen <per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no> 
Sendt: fredag 11. oktober 2019 09:22 
Til: 'post@beiarn.kommune.no'; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; 

'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 
'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 
'postmottak@meloy.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no'; 
'postmottak@steigen.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no'; 
'Monika Sande (monika.sande@beiarn.kommune.no)'; Ordfører 
Bodø kommune; 'Sigurd Stormo
 (sigurd.stormo@meloy.kommune.no)'; 
'rune.berg@saltdal.kommune.no'; postmottak@varoy.kommune.no 

Kopi: 'post@sekretariatet.no'; '(post@salten-revisjon.no)'; Katalin Nagy; 
Adelheid Kristiansen (Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no); 
akehel@gildeskal.kommune.no; Eirik Andre Hopland
 (eirik.hopland@hamaroy.kommune.no); Hege Christensen; Geir 
Mikkelsen; Ole Petter Nybakk; Rolf Kåre Jensen; 
Ronny.seljeseth@saltdal.kommune.no; 
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no; 
Tordis.sofie.langseth@steigen.kommune.no; Anne Birgitte Holm 
Gundersen; Geir Mosti; Knut Andreas Hernes; Ole Fredrik Bakken; Slije 
Nordgård; Trond-Dagfinn Nilsen; Kjetil Haugen; Joakim Jarnæs; Ivar 
Hogstad; John Ivar Strøm; Ronny A. Hagen Langfjord; Sturla Roti; Tor 
Sommernes; Bent F Sollund; Astrid Olsen; Lars Hansen; Linda Johnsen; Liv 
Anne Kildal; Steffen Norum Jensen 

Emne: Innkalling til representantskapsmøte Salten Brann IKS 
Vedlegg: Sakspapirer til rep skapsmøtet i Salten Brann IKS - 8 nov 2019.pdf 
 
Hei! 
 
Salten Brann IKS ber om at denne eposten med vedlegg videreformidles til relevante økonomi og 
ledelses funksjoner internt i den enkelte kommune. 
 
Det innkalles til representantskapsmøte i Salten Brann IKS i Bodøs nye rådhus, fredag 8. november kl. 
1415 til kl. 1530. Møtene for Iris og HMTS vil bli avholdt før møtet i Salten Brann. Papirer vil også bli 
sendt til representantskapets nye medlemmer etter hvert som de blir valgt.     
 
Vedlagt følger sakspapirer med blant annet budsjett/Økonomiplan for 2020- 2023. Merk at vedlegg 
til sak 24/19 er unntatt offentlighet. Merk også at det skal velges ny styreleder for selskapet da 
nåværende leder, Geir Mosti, må trekke seg grunnet kommunal varaverv i kontrollutvalget i Fauske 
kommune. 
 
NB! Det gjøres oppmerksom på at årsmøtet for Salten IUA gjennomføres rett etter rep skapsmøtet til 
Salten Brann IKS. Sistnevnte er etablert som en ny prosedyre, i reviderte vedtekter. I juni 2019 
besluttet årsmøtet for Salten IUA  å dele det tidligere årsmøtet opp i to deler som følger IKSenes 
behandling av årsregnskap og årsbudsjett. På denne måten vil ordførere kunne delta i 
budsjettbehandlingen for Salten IUA noe som har vært svært vanskelig å få til tidligere. Det vil bli 
sendt ut egen innkalling fra daglig leder i Salten IUA. 
 
____________________________________________________________ 
Vennlig hilsen 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
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Bodø 7. oktober 2019 
 
 
Til 
 
Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS 
Eierkommunene til Salten Brann IKS 
       
 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN 
BRANN IKS FREDAG DEN 8. NOVEMBER 2019 
 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 16/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 
Sak 17/19  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 18/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte 
Sak 19/19 Valg av leder for representantskapet 
Sak 20/19 Valg av styreleder 
Sak 21/19 Valg av representanter til valgkomiteen 
Sak 22/19 Orientering om status i selskapet 
Sak 23/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023  

- Årsbudsjett med handlingsdel 2020 
- Økonomiplan 2020-2023 

Sak 24/19 Finansiering av beslutningsgrunnlag for etablering av alarmselskap år 2021 
Sak 25/19 Revidering nr. 1 av Brann ROS for Salten Brann IKS 
Sak 26/19 Betaling av pensjonskostnader for desember måned 2019 
 
 
Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: 
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no dersom du ikke kan møte. Tid og sted avtales nærmere. 
   
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Lars Evjenth 
Leder representantskapet 

(sign) 

Geir Mosti 
Styrets leder 

(sign) 
 

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen 
 per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no 
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Kopi til: 

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS  
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS  
- Salten kommunerevisjon 
- Salten Regionråd 
- Kontrollkomiteen 
- Ledergruppen til Salten Brann IKS 

 
  
Sak 16/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 
 
Representantskapets behandling: 
 
 
Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Representantskapets behandling: 
 
 
 
Sak 18/19 Valg av to til å underskrive protokollen 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende velges til å underskrive protokollen:  
1. 
2. 
 
 
Representantskapets behandling: 
1. 
2. 
 
 
Sak 19/19 Valg av leder for representantskapet 
 
Forslag til vedtak: 
 
Valgkomiteen innstiller 
 
 
Representantskapets behandling: 



SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

Sak 20/19 Valg av styreleder 
 
Forslag til vedtak: 
 
Valgkomiteen innstiller 
 
 
Representantskapets behandling: 
 
 
Sak 21/19 Valg av representanter til valgkomiteen 
 
Forslag til vedtak: 
 
Leder av representantskapet innstiller 
 
 
Representantskapets behandling: 
 
 
 
Sak 22/19 Orientering - Status Salten Brann IKS 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering 
 
 
Representantskapets behandling: 
 
 
Sak 23/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020. 
2. Økonomiplan 2020 – 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års 

fokus. 
3. Investeringsplan for 2020 på 5 600 000 godkjennes. 
4. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen. 
5. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 18 000 000,-  for år 2020. 
6. Feieravgiften vedtas som følger: 

o For bolig kr 290,- 
o For fritidsbolig kr 162,- 

7. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen. 
o kr 105 453 (2020), kr 180 881 (2021), kr 601 476 (22) og kr 1 076 083 (2023) 
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o Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis 
finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i 
Nordland fra 2021. 

8. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  
o Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-. 

9. Bruk av fond godkjennes til drift. 
o Disposisjonsfond kr 500.000,- 
o Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-. 
o Bundet fond profilering kr 68.588,-. 

10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan 
pålydende kr 5 200 000,-. 

11. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr 1 900 000,- 
med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet fra 
år 2019 til år 2020. 

12. Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 29 millioner. 
 
 
Representantskapets behandling: 
 
 
Sak 24/19 Finansiering av beslutningsgrunnlag for etablering av alarm-
selskap år 2021 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike 
prosjektene da de er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning 
til beste for regionens innbyggere. 

2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk til 
prosjektstøtte for å kunne utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag for etablering av 
alarmselskap med kr. 500 000,-. 

3. Dersom Salten Brann IKS mottar annen prosjektstøtte så avkortes bruken av 
disposisjonsfondet tilsvarende. 

 
Representantskapets behandling: 
 
 
Sak 25/19 Revidering nr. 1 av Brann ROS for Salten Brann IKS 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rep skapet vedtar revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse. 
2. Rep. Skapet vedtar at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende 

utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. 
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Representantskapets behandling: 
 
 
Sak 26/19 Betaling av pensjonskostnader for desember måned 2019 
(budsjettjustering) 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret ber representantskapet om betinget godkjenning til at selskapet kan betale 
pensjonskostnader for desember måned 2019 over premiefond som står til disposisjon 
for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 22.720.258,-. 

2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog 
med Bodø kommune ved regnskapskontoret. 

 
Representantskapets behandling: 
 
 
 
    -----------------o---------------- 
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Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
BOdØ 20- september 2019 pengunnar.pedersen@saltenbrann.no

Til

Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann  IKS
Eierkommunene  til  Salten Brann  IKS

PROTO KOLL  TIL  REPRESENTANTSKAPSMØTE  I  SALTEN
BRANN  IKS  FREDAG  DEN 20.  SEPTEMBER 2019

Jørn Stene utpekes til å lede møtet.

SAKSLISTE

Sak 12/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Sak 13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 14/19 Val g av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 15/19 Finansiering av prosjektene;

Kvalitet 2020, Brann-ROS og etablefing av nytt alarm-selskap (fase 2)

Møtested: Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8070 Bodø. Møtestart 10.00.

Til stedet:

Hamarøy kommune May Valle

Beiarn kommune Håkon Sæther

Bodø kommune Rolf Kåre J ensen

Grete Monica F j  ørvoll

Fauske kommune Jørn Stene

Saltdal kommune Rune Berg

Anne -Britt Sletteng

Gildeskål kommune Petter Jørgen Pedersen

Fra Salten Brann IKS:
Nestleder styret Anne Holm Gundersen
Daglig leder Per Gunnar Pedersen

Avdelingsleder Ivar Hogstad
Avdelingsleder Kj etil Haugen

SALTEN BRANN  IKS
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Kopi  av  protokoll til:
Varamedlemmer  1 representantskapet 1 Salten Brann IKS

-  Styremedlemmer  1 Salten Brann IKS
-  Salten  kommunerevisjon
-  Kontrollutvalget  V/Lars Hansen, 8140  Inndyr
-  Salten  regionråd
-  Eierkommunene

Sak 12/19  Fortegnelse  over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Orienteringfla  daglig leder vedrørende mediesak anskaflelse kommandobil  tas til
etterretning.

Sak 14/19 Valg av to til  å  underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

F  Ølgende velges  til  å  underskrive protokollen:

1. May Valle

2.Petter Jørgen Pedersen

Representantskapets behandling:
F Ølgende velges  til  å underskrive protokollen:

I. May Valle

2.  Petter Jørgen Pedersen

Sak 15/19 Finansiering av prosjektene; Kvalitet 2020, Brann-ROS  og
etablering av  nytt  alarm-selskap (fase 2)

SALTEN BRANN  IKS
Olav  V  gate  200, 8070 Bodø, Tlf:  75 55 74 00,  Faks:  75 55 74 08.
e-post: post@saltenbrann.no,  Internett:  www.saltenbrann.no



Forslag til vedtak:

1.

2.

3.

Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt  i  de ulike

prosjektene da de er viktige for Salten Brann IKS ‘videre utvikling 0g verdiskapning

til beste for regionens innbyggere.

Rep skapet godkjenner bruk av disposiqjomjfond til prosjektstøtte somfølger:

a. Brann ROS 500 000 kr

b. Kvalitetsprosjektet 519 5 00 kr

(3. Etablering av alarmselskap 5 00 000 kr

Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller Irisfona' så avkortes

bruken av disposisjongfondet tilsvarende.

Representantskapets  behandling:

1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike

prosjektene da de er viktige for Salten Brann IKS” videre utvikling og verdiskapning

til beste for regionens innbyggere.

2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond til prosjektstøtte som følger:

a. Brann ROS 500 000 kr

b. Kvalitetsprosjektet 519 5 00 kr

3. Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller lrisfona' så avkortes

bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.

4. F finansiering av utredning av alarmselslrap utsettes.

.r'J I  ‘I r.

[% x,

Jam  Stene ay a]  e Petter Jar  n  Pedersen

----  ------------0---—-------—--—-
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Styret – Salten Brann IKS      
__________________________________________________________________________________ 

Styresak nr. 45/19   

Rep. Skap sak nr. 20/19 

Innstilling til representantskapet       1. oktober 2019 

ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 TIL 2023 

- Se vedlegg A for årsbudsjett 2020 (se eget vedlegg) 
- Se vedlegg B for økonomiplan 2020 – 2023 (se eget vedlegg) 
- Se vedlegg C for informasjonsskriv til kommunene 

Forslag til styrevedtak 

1. Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020. 
2. Økonomiplan 2020 – 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års 

fokus. 
3. Investeringsplan for 2020 på 5 600 000 godkjennes. 
4. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen. 
5. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 18 000 000,-  for år 2020. 
6. Feieravgiften vedtas som følger: 

o For bolig kr 290,- 
o For fritidsbolig kr 162,- 

7. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen. 
o kr 105 453 (2020), kr 180 881 (2021), kr 601 476 (22) og kr 1 076 083 (2023) 
o Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis 

finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i 
Nordland fra 2021. 

8. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  
o Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-. 

9. Bruk av fond godkjennes til drift. 
o Disposisjonsfond kr 500.000,- 
o Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-. 
o Bundet fond profilering kr 68.588,-. 

10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan 
pålydende kr 5 200 000,-. 

11. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr 1 900 000,- 
med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet 
fra år 2019 til år 2020. 

12. Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 29 millioner. 
 

_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Vedlegg C – Informasjonsskriv til eierkommunen 

 

 

 

Forslag til årsbudsjett for Salten Brann IKS 2020 
 
Vedlagt følger forslag til budsjett for Salten Brann IKS, vedtatt av styret 19. september 2019 og 
som skal behandles i representantskapet 8. november 2019. I alle økonomiske tabeller i dette 
dokument er det for 2020 gjort sammenligninger opp mot 2019 for kostnadene for drift av 
brannvernet.  

Et av hovedelementene i kostnaden for drift av selskapet er lønnskostnader for kommunenes 
brannordninger, fellesfunksjoner som administrasjon, forebygging og 110-nødsentral. I tillegg 
kommer kommunenes kostnader til nødnettlisenser og feieavgiften på selvkostområdet. 
Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et 
direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den 
enkelte kommune. Tabellen under viser den stående vaktordningen i alle kommuner. 

Kommune Stasjoner Røyk-
dykking

Konstabel Sjåfør Utryknings-
leder

Overordn-
vakt

Vaktkost     
pr stasjon

Vaktkost pr 
kommune

Total 
kostnad

Andel

Hamarøy Drag - NY Nei -             891 736      2 148 951 41 %
Hamarøy Storjord - NY Nei -             
Hamarøy Oppeid Nei 1 456 025      
Hamarøy Innhavet Nei 1 435 711      
Steigen Steigen Nei 1 1 891 736      891 736      1 551 992 57 %
Sørfold Sørfold Ja 1 1 891 736      891 736      1 694 812 53 %
Fauske Fauske Ja 4 1 2 198 869   2 634 580   4 209 744 63 %
Fauske Sulitjelma Ja 1 435 711      
Saltdal Rognan Ja 2 1 1 327 447   1 327 447   2 174 803 61 %
Beiarn Beiarn Nei 1 456 025      456 025      1 013 579 45 %
Bodø Bodø - HELTID Ja 4 1 1 17 406 275 17 406 275 26 519 888 66 %
Bodø Misvær Nei -             
Bodø Knaplund Nei -             
Bodø Kjerringøy Nei -             
Bodø Helligvær Nei -             
Værøy Værøy Ja 1 456 025      456 025      1 195 422 38 %
Gildeskål Inndyr Nei 1 456 025      456 025      1 718 872 27 %
Gildeskål Nygårdsjøen Nei -             
Gildeskål Våg Nei -             
Gildeskål Sørarnøy Nei -             
Meløy Ørnes Ja 1 459 366      2 137 880   4 262 287 50 %
Meløy Glomfjord Ja 2 1 1 1 215 588   
Meløy Engavågen Ja 1 366 922      
Meløy Halsa Ja 96 004        
Meløy Meløya Nei -             
Meløy Bolga Nei -             
Felles Bodø (IL + VHB) 2 3 509 163   3 509 163   3 509 163 100 %

Sum vakt 13 5 12 2 31 058 629 31 058 629 49 999 513 62,12 %  

Tabell – Stående vaktordningen i Salten Brann IKS 
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Av selskapets 400 medarbeidere er vel 315 personer tilknyttet deltidsstyrken. Grunnstillingen for 
en brannkonstabel er 0,96% og er basert på 20 timer oppmøte for ivaretakelse av grunn-
kompetanse gjennom trening og øvelser. Dette er marginalt i forhold til de oppgaver som skal 
løses vel vitende om at det er en økende oppdragsmengde spesielt innen rene helse- og 
redningsoppdrag, hvor selskapet ser at det brukes mer og mer ressurser på deltidsstasjonene. I den 
vedtatte virksomhetsstrategien for selskapet går det fram at satsningen på brigadeledere skal gi 
bedre kontakt opp mot eierkommunene og styrket treningsfokus for mannskaper på den enkelte 
stasjon. 

For heltiddstyrken i Bodø har det over flere år vært fokus på dimensjonering i forhold til økningen 
av antallet innbyggere. Når tettstedet passerer 50.000 innbyggere skal det dimensjoneres for 
ivaretakelse av to uavhengige hendelser, jfr forskrift. Normalen hos andre kommuner som har 
passert 50 000 innbyggere tilsier 9 mann på vaktlaget som et minimum, inklusive støttestyrke. 
Innføring av brigadeleder og fremskutt enhet vil forsterke muligheten til å håndtere to uavhengige 
hendelser i perioden frem til terskelverdien på innbyggertall oppnås. 

I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger 
pr. 10 000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall 
piper og ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggendeforskrift er gjeldende fra 01.januar 
2016. Ny forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte 
fritidsboliger. Så langt er det registrert 27 025 pipeløp for boliger og 9 295 for fritidsboliger. Med 
bakgrunn i vesentlig merarbeid for håndtering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er feie-tjenesten 
styrket med ett årsverk. Feieavgiften er beregnet til kr 290 for boliger og kr 162 for fritidsboliger 
for år 2020. 

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av tilskudd fra eier-
kommuner, men også fra rene kommersielle inntekter fra salg av direktekoblet brannalarm. 
Tilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall og brannordning i 
den enkelte eierkommune som følger; 

Bruttokostnad inklusive feiekostnad 

- Budsjett 2020    kr 91 301 086,- (105) 
- Budsjett 2019     kr 86 931 591,- (100) 

 
I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feie-tjenesten og for 2019 
er budsjetterte kostnader for å finansiere tilsyn og feiing pålydende kr. 9 343 875,-.  

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad 

- Budsjett 2020    kr 81 957 211,- (106,2) 
- Budsjett 2019     kr 77 172 903,- (100) 

 
Utviklingen av selskapets realkostnader er belyst i tabellen nedenfor sett opp mot behov for 
finansiering fra eierkommunene. Her går det klart fram det er forhold utenfor selskapet som 
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påvirker kostnadsøkning, så som; 1) økt AFP utbetaling, 2) økning i nødnettlisenser, 3) 
lønnsutvikling, 4) prisvekst (kommunal deflator), 5) prisøkning for Yara-avtalen samt 6) økte 
kostnader for stasjonene Drag og Storjord i Nye Hamarøy kommune. Til sammen utgjør dette 4,2 
mill. kroner noe som utgjør hovedforklaringen til den totale økningen. Det er viktige å understreke 
at økningen i kostnader er større, men kostnadsforståelsen må ses opp mot de kommersielle 
inntektene til selskapet som øker. Tabellen viser netto økning sett opp mot disse to forholdene. 

Realøkningen for år 2020 er 0,19 % sett opp mot vedtatt måltall på 0,72%. Selskapet legger fram 
et budsjettforslag som er bedre enn måltall i vedtatt økonomiplan. 

 

Tabell – Utvikling av realkostnad 2020 

Det gjøres også oppmerksom på at selskapet har overtatt brannberedskapen for Drag og Storjord 
som del av Nye Hamarøy, men nettoøkningen på eierkommunens brannordning er lav. 

Pr i dag eksisterer det ikke vaktordninger. Derimot er andel av felleskostnader økt for kommunen 
da innbyggertallet øker. Det er lagt til grunn 50% av innbyggertallet for Tysfjord i kalkulasjonen 
av totalt 1953 innbyggere. Nye Hamarøy har derfor størst prosentvis økning av alle kommuner 
med 33 %. 

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2019 og sentrale føringer som er 
gitt for forventet lønnsutvikling (1,032) for 2020, som følger;   
 
Budsjett 2020    kr 95 459 950 (106,1) 
Budsjett 2019    kr 89 991 884 (100) 
 
Det gjøres også oppmerksom på at brigadenes operative ledelse ved brigadeleder belastes på 
felleskostnader for selskapet da de har ansvar i hele regionen – ikke bare på Bodø stasjonen. Det 

Utvikling av realkostnad Beløp 
Kommunal overføring 2019 86 931 591 
Økninger - eksterne forhold 

 - Økt AFP ubetaling 830 000 
 - Økt nødnettlisenser 237 782 

 - Lønnsutvikling (3,2%) 1 975 928 

 - Kommunal deflator 403 790 
 - Økning Yara avtalen 150 000 
 - Leie utstyr Drag + Storjord 100 000 
 - Vakt og drift Drag+Storjord 500 000 
Sum økninger ift 2019 4 197 500 

Kommunal overføring 2020 91 301 086 
Realøkning 2020 171 995 
Realøkning i % 2020 0,19 % 
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betyr at alle kommuner får økte felleskostnader, men at den spesifikke nedgangen kommer på 
Bodøs vaktordninger. 
 
Se vedlegg A for kostnadsfordeling for den enkelte kommune tilsluttet Salten Brann IKS. Se også 
forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 for Salten Brann IKS. 
 
Merk også at andre gangs behandling og innstillende styremøte for representantskapet vedrørende 
årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 gjennomføres mandag 7. oktober. Eventuelle 
endringer fra foreslått vedtak vil bli ettersendt til eierkommunene. 
 
 
 
Bodø, 2. oktober 2019 
 
 
_____________________________ 
På vegne av styret i Salten Brann IKS 
 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Vedlegg A - Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2019 og forslag til årsbudsjett 2020 
 

 

 

 
Vedtatt budsjett 2019 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 29 488 774 367 997 18 438 486 3 495 795 714 537 644 085 1 677 624 906 225 707 742 266 789 2 269 495
Vaktordninger 45 070 421 963 636 26 108 323 3 978 840 1 656 135 1 769 470 2 086 155 1 484 333 1 626 123 1 140 665 4 256 740
Feiing og Tilsyn 9 758 688 282 960 4 477 116 1 326 948 505 800 414 156 838 116 497 160 408 828 91 440 916 164
Lisenser Nødnett vaktordning 2 253 708 90 053 641 757 283 347 149 271 156 706 159 380 112 194 115 434 91 811 453 754
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 493 225 098 42 677 8 723 7 863 20 480 11 063 8 640 3 257 27 706
Sum Overføringer 2018 86 931 591 1 709 139 49 890 779 9 127 607 3 034 466 2 992 280 4 781 756 3 010 975 2 866 768 1 593 962 7 923 859
Innkreving av feieavgift kommune 9 758 688 282 960 4 477 116 1 326 948 505 800 414 156 838 116 497 160 408 828 91 440 916 164
Nettoutgift per kommune 77 172 903 1 426 179 45 413 663 7 800 659 2 528 666 2 578 124 3 943 640 2 513 815 2 457 940 1 502 522 7 007 695  
 

 
Budsjett 2020 Salten BEI BOD FAU GIL NYE HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 32 575 806 396 535 20 255 095 3 786 869 767 462 1 056 715 1 806 911 999 485 766 298 284 015 2 456 421
Vaktordninger 46 490 350 1 013 579 26 519 888 4 209 744 1 718 872 2 148 951 2 174 803 1 551 992 1 694 812 1 195 422 4 262 287
Feiing og Tilsyn 9 343 040 251 546 4 304 222 1 244 562 451 046 582 072 752 924 459 098 364 552 88 360 844 658
Lisenser Nødnett vaktordning 2 531 890 96 149 747 678 310 296 159 538 206 666 173 521 121 422 133 107 97 649 485 865
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 382 223 842 41 849 8 481 11 678 19 968 11 045 8 468 3 139 27 146
Sum Overføringer 2020 91 301 086 1 762 191 52 050 725 9 593 320 3 105 399 4 006 082 4 928 127 3 143 043 2 967 238 1 668 584 8 076 377
Innkreving av feieavgift kommune 9 343 040 251 546 4 304 222 1 244 562 451 046 582 072 752 924 459 098 364 552 88 360 844 658
Nettoutgift per kommune 81 958 046 1 510 645 47 746 503 8 348 758 2 654 353 3 424 010 4 175 203 2 683 945 2 602 686 1 580 224 7 231 719  
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1. Sammendrag 

Økonomisk utviklingstrekk 
For budsjettåret 2019 gjennomførte selskapet Salten Brann IKS en omfattende innstramming i 
forbruk av varer og tjenester tilsvarende en reduksjon i realvekst med minus 4,9%. I tillegg til 
reduserte kostnader for varer og tjenester ble det også gjort viktige økonomiske grep for å øke 
inntektene for salg av direkte koblede brannalarmer samt økning av gebyr for unødig utrykning 
ved automatisk brannalarm. Disse økonomiske grepene gjorde det også mulig for selskapet å 
gjøre viktige prioriteringer for driften av selskapet, herunder prioritere oppstart av mål nr 7 i 
vedtatt virksomhetsstrategi, kvalitetssystem og brann-ROS arbeid, samt målrettet investering 
for lette brannbiler og nye kommandokjøretøy. 
 
I informasjonsskriv til eierkommunene ble følgende hovedtall kommunisert: 
 

Bruttokostnad inklusive feiekostnad 
 
- Budsjett 2019    kr 86 931 591,- (99,3) 
- Budsjett 2018     kr 87 531 971,- (100) 
 
I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og 
for 2019 er budsjetterte kostnader for å finansiere tilsyn og feiing pålydende kr. 9 758 688,-
.  
 
Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad 
 
- Budsjett 2019    kr 77 172 903,- (98,0) 
- Budsjett 2018     kr 78 788 857,- (100) 
 
Hovedforklaringen til at kommunal finansiering reduseres er real nedgang i forbruket av 
varer og tjenester, økte overføringer fra selvkostområdene og ikke minst betydelige økte 
inntekter fra alarmkunder som følge av prisjusteringer. Denne inntekten har sikret at 
merkostnaden ved avhending av 110-kommunene i Sør-Troms ikke tilfaller selskapets 
eierkommuner fra og med 2019. I tillegg til dette er gebyret for unødige utrykninger økt og 
salg av kurs/kompetanse holdes på samme nivå som for 2018. 

 
Selskapets budsjettramme for kommunale overføringer for år 2020 ble i økonomiplanvedtaket 
for 2019 vedtatt til + 0,72% realøkning. Selskapet har gjennom sine budsjettprosesser hatt dette 
som hovedmål. For budsjettåret 2020 videreføres driftsbudsjettets hovedstrategi ved at de økte 
inntektene for 2019 utvikler seg i en ytterligere positiv retning. Det pekes spesielt på at det er 
gjort styrking i stab til 110-nødsentral med fokus på salg/marked som igjen gir grunnlag for å 
øke inntjeningen. Det er etablert en ny avdeling for salg av direktekoblet brannalarm hvor alle 
inntekter med tilhørende kostnader allokeres, både pga regnskapsmessige hensyn etter råd fra 
selskapets revisor, men også som forberedelser for å rendyrke denne kommersielle aktiviteten 
som på sikt skal organiseres ut i et eget aksjeselskap for å ivareta konkurranselovgivningen. 
Det vises for øvrig til rep skap sak nr 11/19 om samme tema i mai 2019. Selskapet legger også 
til grunn en helt nødvendig styrking av 1) økonomisk internkontroll samt 2) innkjøpsfunksjon 
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for å redusere kostnader på innkjøp/rammeavtaler. Det er lagt inn en reduksjon på kjøp varer 
og tjenester som tar hensyn til dette for andre halvår i 2020. 
 
Utviklingen av selskapets realkostnader er belyst i tabellen nedenfor sett opp mot behov for 
finansiering fra eierkommunene. Her går det klart fram det er forhold utenfor selskapet som 
påvirker kostnadsøkning, så som; 1) økt AFP utbetaling, 2) økning i nødnettlisenser, 3) 
lønnsutvikling, 4) prisvekst (kommunal deflator), 5) økning i Yara-avtalen samt 6) økte 
kostnader for stasjonene Drag og Storjord i Nye Hamarøy kommune. Til sammen utgjør dette 
4,4 mill. kroner noe som utgjør hovedforklaringen til den totale økningen. Det er viktige å 
understreke at økningen i kostnader er større, men kostnadsforståelsen må ses opp mot 
inntektene til selskapet som øker tilsvarende noe mer. Tabellen nedenfor viser netto økning sett 
opp mot disse to forholdene. Dersom overtagelsen av Drag og Storjord ikke hadde vært et 
faktum så ville realøkningen vært den samme, 0,07 %,, mens brutto økning i finansieringsbehov 
fra kommunene ville blitt redusert fra 5,1% til 4,3%. 
 

 

Tabell 1 – Utvikling av realkostnad 2020 

 
Realøkningen for år 2020 er 0,07 % sett opp mot måltallet på 0,72%. Selskapet legger fram et 
budsjettforslag som er bedre enn måltall i vedtatt økonomiplan. 
 
Lønnsutvikling (3,2%) 
Som forutgående år er hovedutfordringene for selskapet i budsjetteringen knyttet til lønns-
utvikling og dekning av prognostisert pensjonsnivå. Etter sentrale forhandlinger så har 
kostnadsbasen for selskapet vedrørende lønn økt betydelig. Det er spesielt vakttilleggene som 
har økt som følger av dette med nærmere 1 300 000 kroner. Nytt av året er at selskapet 
presenterer en vaktoversikt som gir eierkommunene samlet innsikt i dette spørsmålet. Se tabell 
8 for oversikt. Der går det fram at ca. 62 % av eierkommunenes kostnad forbundet med egen 
brannordning går med til å finansiere hjemmevakt/stående vakt. Det gjøres oppmerksom på at 

Utvikling av realkostnad Beløp

Kommunal overføring 2019 86 931 591

Økninger - eksterne forhold

 - Økt AFP ubetaling 830 000

 - Økt nødnettlisenser 237 782

 - Lønnsutvikling (3,2%) 2 079 128

 - Kommunal deflator 403 790

 - Økning Yara avtalen 150 000

 - Leie utstyr Drag + Storjord 100 000

 - Vakt og drift Drag+Storjord 600 000

Sum økninger ift 2019 4 400 700

Kommunal overføring 2020 91 396 897
Realøkning 2020 64 606
Realøkning i % 2020 0,07 %
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Nye Hamarøy med stasjonene Drag og Storjord ikke hadde hjemmevakt som del av styrken til 
Ofoten Brann og Redning for 2019. Det blir ikke gjort endringer på dette for 2020. 
 
Som for forutgående år så har selskapet forsøkt å harmonisere lønns- og vilkårsnivå for enkelte 
leder- og nøkkelposisjoner i selskapet i tråd med utviklingen i de største eierkommunene. 
Ledergruppen i selskapet er flyttet fra HTA kapitel 3.2 til 3.1. Dette innebærer i praksis at 
begrensningene i kap. 10 i AML ikke gjelder for deres stillinger lenger. Selskapet har 
kompensert kapitelbyttet for budsjettår 2019 samt fjernet poster for overtid i årsbudsjettet til en 
verdi av 140 000 kroner for 2020 og påfølgende år og denne endringen er derfor kostnads-
nøytral. Dette gjøres for at selskapet skal kunne ansees å være attraktiv på et allerede 
konkurranseutsatt arbeidsmarked parallelt med at selskapet har fått vesentlig mer nasjonalt og 
overordnet ansvar, spesielt som følge av SAMLOK-etableringen. I tillegg så fastsetter den 
enkelte leder arbeidstiden selv og i den forbindelse så vil fritak for kap. 10, regulering av 
arbeidstid, være hensiktsmessig både for selskapet og den enkelte leder. 
 
Pensjon 
Nivået på arbeidsgivers andel av innbetaling til pensjonskassen fortsetter å utfordre både 
kommunal sektor og Salten Brann spesielt siden gjennomsnittlig avgangsalder for Brann- og 
redningstjenesten er lavere enn for kommunal sektor for øvrig.  
 
Partene sentralt har signalisert at de skal se på en ny minimumsgrense for innbetaling av 
tjenestepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. KS-Bedrift uttaler at de avventer 
arbeidet med den nye tjenestemannsloven før en tar stilling til dette sentralt partene imellom. 
Tilbakeføringen fra premiefondet har ikke langsiktig virkning siden en vesentlig del av 
innbetalingen knyttet til deltidsstillingene ikke vil komme til utbetaling som tjenestepensjon, 
siden de vil ha avgangsalder senere enn 60 år, i sin hovedstilling, hos sin primære arbeidsgiver. 
 
En økning i uttak av ikke planlagt AFP har ført til økte utbetalinger til dette formålet for 2019. 
Dette blir videreført for 2020. Dette beløpet tilsvarer over 850 000 kroner. Selskapet legger til 
grunn 21 % som anslag for beregning av pensjonskostnader for øvrig. 
 
Brann 2020 – et effektiviserings- og kvalitetsprogram for Salten Brann IKS 
Det vises til vedtatt virksomhetsstrategi og mål nr. 7 hvor det går fram at selskapet skal etablere 
et gjennomgående effektiviserings- og forbedringsprogram. Selskapet skal lukke de gap som 
ble påpekt, som en del av den strategiske analysen, i forbindelse med utarbeidelsen av 
virksomhetsstrategien. I tillegg skal selskapet implementere kvalitetsprogrammet ISO 9001 
(kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 (HMS). Kvalitetsarbeidet er planlagt med en prosjektperiode 
på inntil 3 år. Alt dette er tidligere vedtatt av representantskapet. 
 
Kvalitetsprogrammet inneholder også en total revisjon av selskapets Brann ROS med 
påfølgende analyser, samt utarbeidelse av forslag til ny beredskapsplan for selskapet noe som 
vil berøre den enkelte eierkommune. Dette arbeidet er godt i gang og har allerede gitt resultater 
internt. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for å kunne være i stand til å heve kvaliteten 
på selskapets tjenesteproduksjon samt være i stand til å gjør gode vurderinger som kan føre til 
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reduserte strukturkostnader for brannordningene. Brann ROS med forslag til ny beredskapsplan 
vil kunne være klar for vedtak i representantskapsmøtet i mai 2020 og deretter i alle kommuner 
i perioden juni til september 2020. Det vil bli gjennomført kommunale involveringsprosesser i 
før og etter nyttår om samme tema. 
 
110-nødmeldetjenesten Nordland 
Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt varslings-
ansvar for hele Nordland i et tett og koordinert samarbeid med tilsvarende sentraler for politi 
(110) og AMK (113) som er samlokalisert på Albertmyra. 
 
Selskapet har konstituert en ekstra operatør inn på dagtid for å kunne dekke opp for fravær, 
samt avhjelpe med administrative arbeidsoppgaver. Det nevnes at avdelingen har tatt i bruk 
VISMA turnusplanleggingsverktøy for driften av sentralen og at dette har skapt bedre oversikt 
og intern kontroll på arbeidstid sett opp mot kapitel 10 i AML. 
 
Inntekter for tilknytning av direktekoblet brannalarmer skal økes betydelig 
I fireårsplanen har 110-nødsentralen som mål å øke inntektsgrunnlaget fra alarminntekter for 
direkte koblet brannalarm ved å sette større fokus på blant annet kommunale bygg og større 
institusjoner som per dags dato ikke er tilknyttet direkte til en nødsentral. I mai 2018 ble det 
gjennomført årsmøte for 110-nødsentralen hvor alle kommuner i Nordland er representert. Der 
ble det bestemt at satsene for brannalarmkunder skulle økes betydelig da prisene ikke har vært 
justert på flere år. På tilsvarende møte i 2019 ble det diskutert å innføre en ny prismodell for 
direktekoblede brannalarmer som tar hensyn til kundens arealstørrelse og type bygg. Dette er 
for øvrig samme prismodell som flere andre 110-nødsentraler benytter i Norge. Innføring av 
sistnevnte prismodell vil over de neste årene innebære et betydelig inntektsløft for tilkobling av 
direktekoblede brannalarmer, men i skrivende stund er det en del usikkerhet tilknyttet til hva 
som er det rette inntektsnivået. Derfor er inntektsøkningen holdt noe igjen for å håndtere denne 
risikoen. Selskapet budsjetterte med en økning i nødsentralens del av inntektene fra 550 kroner 
per alarmkunde til 1.000 kroner for 2019. Dette videre føres for 2020, men vil utvikles på en 
slik måte at 110-nødsentralen skal beholde en større andel slik at innbyggerbetalingen kan 
reduseres. Det er fortsatt slik at størstedelen av inntektene fra alarminntektene går tilbake til 
kommunene, som bidrar til å senke det totale kostnadsbildet for driften av 110-nødsentralen. 
 
I snitt vil ca. 20 kroner per innbygger refunderes tilbake til kommunene fra disse inntektene. 
Selskapet har budsjettert med en innbyggerkostnad på kroner 60,70 i 2020. Økningen i 
innbyggerkostnad fra kroner 50,80 i 2018/2019 er et direkte resultat av økningen i lisens-
kostnadene sett opp mot innføring av nødnett. 
 
Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen 
For årsbudsjett 2019 gjorde selskapet rede for at leverandør av nasjonalt oppdragshåndterings-
verktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnett-
leveransen. Dette medfører at ved utgangen 2020 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller 
oppgradering av systemet. Dette gjelder alle for landets 110-nødsentraler. Det er varslet en 
offentlig anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene, koordinert av 
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  DSB har videre skissert at en slik anskaffelse 
og support av ny løsning må eies, driftes og finansieres av brukerne. Det er slik selskapet forstår 
det, at det nye oppdragshåndteringsverktøyet dermed ikke skal eies og driftes av DSB, men av 
110-nødsentralene (kommunal sektor). Dette er kostnader som det ikke finnes dekning for i 
dagens budsjetter. Dette vil til slutt ville måtte bli dekket av alle 110-kommunene i Nordland. 
Ubekreftede beløp for et slikt nytt oppdragshåndteringsverktøy har ligget i størrelsesorden 70 
millioner kroner fordelt på alle sentralene i landet (per i dag 15 sentraler). Selskapet mener at 
denne situasjonen er uholdbar for eierkommunene samt øvrige kommuner i Nordland. 
I 2018 og 2019 tok selskapet et initiativ til å utarbeide en politisk sak som har belyst denne 
utfordringen og de ulike løsningsalternativer. Denne saken har blitt vedtatt i de fleste 
Nordlandskommuner. Selskapets eierkommuner har gjort dette gjennom representantskapet. 
Saken som sådan må løftes opp på nasjonalt politisk nivå for å sikre statlig finansiering 
Selskapet mener at kommunene må påvirke dette aktivt i langt større grad enn hva som gjøres 
nå. Selskapet deltar i ulike nasjonale nettverk og har forsøkt å påvirke dette mot departements- 
og ministernivå uten resultat. Det går fram gjennom denne dialogen at også DSB ønsker en 
avklaring slik kommunene ønsker det og det er fra deres side uttrykt et klart ønske om å være 
den som eier og finansierer anskaffelsen, men hvor kommunene deltar i årlig brukerfinansiering 
slik nødnett fungerer. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at selskapet forsøker å bygge opp en fondsreserve som kan 
håndtere økonomisk risiko i fireårsplanen i mangel av annen finansiering.  
 
Nødnettlisenser 
Som for forutgående budsjettår har lisenskostnader for drift og bruk av Nødnett fått fullt innslag 
fra år 2016. For 110-nødsentralen økte kostnadene for drift av Nødnett betraktelig i 2018 ved 
at det ble tillagt en merkostnad på 1.000.000,- for tredje linje support. Fakturaene fra DSB, 
tidligere DNK, påvirkes ikke av aktiviteter i Salten Brann IKS og må sees på som en indirekte 
faktura til den enkelte eierkommune, men som håndteres og formidles gjennom selskapet. Slik 
faktura mottas av alle kommunene i Norge hvor størrelsesorden av denne fastsettes basert på 
størrelsen av den enkelte kommunes vaktordning iht ulike bruksklasser. Som følge av dette har 
selskapet beregnet lisenskostnader for den enkelte kommune. Det er budsjettert med denne 
kostnaden på vegne av den enkelte eierkommune. 
 
Selskapet henstiller eierkommunene om å arbeide videre med å forebygge ytterligere kostnads-
økning for drift av nødnett på politisk nivå, da det var en forutsetning at innføringen av nytt 
nødnett ikke skulle medføre økte utgifter for kommunene, men så er ikke tilfellet. Alternativt 
bør det iverksettes en politisk prosess mot regjerningen for å øke bevilgningen for nødnett med 
øremerkede midler på kommunalbudsjettet. Selskapet frykter at situasjonen vedrørende 
kostnadsutviklingen for bruk av nødnett kommer til å bli betydelig verre de neste 2 – 4 årene 
dersom kommuner i Nordland ikke mobiliserer til politisk innsats på dette området. 
 
Fortsatt kompetansebygging 
Selskapet har tidligere gjort eierkommunene oppmerksomme på at utdanningssystemet innen 
brannvernet i Norge har for liten kapasitet til å betjene behovet innen brann- og rednings-
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tjenesten i Norge. I 2017 ble det vedtatt at fremtidig utdanning av personell til brann- og skulle 
gjennomføres i offentlig fagskoleutdanning, for heltidspersonell. Det er knyttet store nasjonale 
forventninger til effekten av en fagskoleutdanning og det beregnes at det skal tas opp 80 elever 
pr semester, til sammen 320 elever over 4 semester. Selskapet har sagt seg villig til å være 
praksisbrannvesen samt stille med veiledere i tredje semester for inntil 8-10 elever forutsatt at 
fagskolen dekker selskapets direkte og indirekte utgifter forbundet med dettet. Det ble planlagt 
å bevilge penger over statsbudsjett til oppstart fra høsten 2019, men tidspunktet for etablering 
av fagskolen er forskjøvet og oppstartstidspunkt kan ikke tidfestes, jfr. intervju med 
justisministeren i Fagbladet den 21.06.2018. Det er knyttet en viss forventning til at dette er løst 
statsbudsjett 2020 som gjøres offentlig den 7. oktober 2019. 
 
For å sikre grunnkompetanse i innsatsleddet tilfører selskapet grunnleggende vedlikeholds-
kompetanse til egne brannkonstabler gjennom intern kursvirksomhet og øvelser. Dette er for 
øvrig et fagområde som selskapet ønsker å forsterke. I økonomiplanperioden er det lagt inn 
ambisjoner om å utvikle en større nettofortjeneste på dette området. Dette kommer til uttrykk 
som økte inntekter på beredskapsavdelingen. Dette er også vedtatt av eierne i den nye virksom-
hetsstrategien til selskapet, mai 2017. 
 
Kostnadene for grunnutdanning vil fortsatt være en drivende faktor i budsjettarbeidet i de 
nærmeste årene, frem til at alle er kommet på et nøkternt kompetansenivå. Konsekvensene av 
den nye utdanningsreformen med blant annet etablering av fagskole og høyskoleutdanning for 
ledere har ikke selskapet oversikt over på nåværende tidspunkt. Beslutning om endelig modell 
og konkret innhold er fortsatt i utvikling. 
 
Rekruttering av feiere og forebyggende inspektører 
Forebyggende avdeling er i en utvikling i forhold til endringer i omfang og innhold av 
forbyggende oppgaver i samsvar med nasjonale målsetninger. Nasjonale målsetninger 
innebærer mer vurdering av risiko som grunnlag for aktivitetene. Det gjennomføres regionale 
prosjekter knyttet til risikogrupper i samfunnet “Trygg hjemme Salten” sammen med 

eierkommunene og andre prosjekter rettet mot barn og unge som brannvesenets julekalender 
og Brannbamsen Bjørnis. Det arbeides med løsninger hvordan det forebyggende arbeidet skal 
gjennomføres og hvilken kompetanse som utvikles som følge av dette. Vakante stillinger får 
endret innhold som følge av dette. 
 
For høsten 2019 er det tatt inn 2 lærlinger i feierfaget. Disse to vil følge selskapet fram til 2021. 
Det er fortsatt lav søkertilgang til feierfaget ved de siste opptakene. Selskapet har det siste året 
rekruttert egnet personell dirkete og omskolert disse til feiere. 
Som for 2019 så vil selskapet fortsatt samarbeide tett med Nordland fylkeskommune og Bodø 
kommune om hvordan tilgangen av læringer kan økes de neste årene. For budsjettåret 2019 ble 
feietjenesten styrket med et ekstra årsverk som følge av vesentlig merarbeid etter at staten 
endret forebyggende forskriften som innebar at fritidsboliger også skal ha tilsyn med ildsted, 
dette med virkning fra 2016.  Selskapet er tilfreds med at alle feierstillingene er besatt ved 
inngangen til budsjettår 2020.



Trygghet - nær deg!   Side 10 
 

2. Hovedposter i årsbudsjett 2019 

2.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter) 

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eier-
kommuner. Driftstilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall 
i den enkelte eierkommune som følger; 
 
Bruttokostnad inklusive feiekostnad 
 

- Budsjett 2020    kr 91 396 897 (105,1) 
- Budsjett 2019    kr 86 931 591 (100) 

 
I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 
2020 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 343 875. Kommunene 
fakturerer selv denne avgiften til huseiere. 
 
Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad 
 

- Budsjett 2020    kr 82 053 022 (106,3) 
- Budsjett 2019     kr 77 172 903 (100) 

 
For år 2020 ble budsjettrammen for selskapet vedrørende kommunale overføringer vedtatt i 
økonomiplanen for 2019 – 2022 til + 0,72% realøkning. Styret og selskapet har gjennom sine 
budsjettprosesser hatt dette som hovedmål. For budsjettåret 2020 videreføres driftsbudsjettets 
hovedstrategi ved at de økte inntektene for 2019 utvikler seg i en ytterligere positiv retning. 
 
Det pekes spesielt på at det er gjort styrking i stab til 110-nødsentral med fokus på salg/marked 
som igjen gir grunnlag for å øke inntjeningen. Det er også etablert en ny avdeling for salg av 
direktekoblet brannalarm hvor alle inntekter med tilhørende kostnader allokeres, både pga 
regnskapsmessige hensyn etter råd fra selskapets revisor, men også som forberedelser til å 
rendyrke denne kommersielle aktiviteten som på sikt skal over i et eget aksjeselskap for å 
ivareta konkurranselovgivningen. 
 
Selskapet legger også til grunn en helt nødvendig styrking av 1) økonomisk internkontroll samt 
2) innkjøpsfunksjon, for å styrke økonomisk styringsevne samt redusere kostnader på 
innkjøp/rammeavtaler. Det er lagt inn en liten reduksjon på kjøp varer og tjenester fra Bodø 
kommune som tar hensyn til dette for andre halvår i 2020. Det forventes helårseffekt fra 2021. 
 
Utviklingen av selskapets realkostnader er belyst i tabellen nedenfor sett opp mot behov for 
finansiering fra eierkommunene. Her går det klart fram det er forhold utenfor selskapet som 
påvirker kostnadsøkning, så som; 1) økt AFP utbetaling, 2) økning i nødnettlisenser, 3) 
lønnsutvikling, 4) prisvekst (kommunal deflator), 5) økning i Yara-avtalen samt 6) økte 
kostnader for stasjonene Drag og Storjord i Nye Hamarøy kommune. Til sammen utgjør dette 
4,2 mill. kroner noe som utgjør hovedforklaringen til den totale økningen. Det er viktige å 
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understreke at økningen i kostnader er større, men kostnadsforståelsen må ses opp mot 
inntektene til selskapet som øker. Tabellen nedenfor viser netto økning sett opp mot disse to 
forholdene. 
 

 

Tabell 2 – Utvikling av realkostnad 2020 

 
Det gjøres også oppmerksom på at selskapet har overtatt brannberedskapen for Drag og Storjord 
som del av Nye Hamarøy, men nettoøkningen på eierkommunens brannordning er lav da det pr 
i dag ikke eksisterer vaktordninger. Derimot er andel av felleskostnader økt for kommunen da 
innbyggertallet øker. Det er lagt til grunn 50% av innbyggertallet for Tysfjord kommune i 
kalkulasjonen av totalt 1953 innbyggere. Nye Hamarøy har derfor den største økningen av alle 
kommuner med 37 %. Dersom overtagelsen av Drag og Storjord ikke hadde vært et faktum så 
ville realøkningen vært den samme på 0,07 %, mens brutto økning i finansieringsbehov fra 
kommunene ville blitt redusert fra 5,1% til 4,3%. 
 

 

 Tabell 3 – Utvikling kommunale overføringer fratrukket feiekostnad 

 
 

Utvikling av realkostnad Beløp

Kommunal overføring 2019 86 931 591

Økninger - eksterne forhold

 - Økt AFP ubetaling 830 000

 - Økt nødnettlisenser 237 782

 - Lønnsutvikling (3,2%) 2 079 128

 - Kommunal deflator 403 790

 - Økning Yara avtalen 150 000

 - Leie utstyr Drag + Storjord 100 000

 - Vakt og drift Drag+Storjord 600 000

Sum økninger ift 2019 4 400 700

Kommunal overføring 2020 91 396 897
Realøkning 2020 64 606
Realøkning i % 2020 0,07 %

Utvikling kommuner (nettoutgift) 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Beiarn 4,46 % -1,86 % 5,94 %

Bodø 3,73 % -1,95 % 5,14 %

Fauske 3,28 % -2,35 % 7,04 %

Gildeskål 4,59 % -1,82 % 4,96 %

Hamarøy 3,80 % -1,75 % 36,53 %

Saltdal 3,00 % -2,74 % 5,86 %

Steigen 3,13 % -2,22 % 6,76 %

Sørfold 2,94 % -1,29 % 5,89 %

Meløy 2,17 % -2,52 % 3,19 %

Værøy -0,86 % 5,14 %
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2.2. Lønnskostnader 

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet: 
 

 2017 2018 2019 2020 
Avdeling Stilling Årsverk Stilling Årsverk Stilling Årsverk Stilling Årsverk 

Beredskap 321 42 337 42,5 337 42 350 42,2 

Forebyggende 21 21 21 21 22 22 22 22 
Brannsjef og 
adm 

4 4 4 4 5 5 6 6 

110-nødsentral 
Alarmavdeling 

17 17 17 17 19 19 20 20 

Prosjektstilling 1 1 2 2 2 2 2 2 
SUM 364 85 381 86,5 385 90 400 92,2 

Tabell 4 - Lønnsmassegrunnlag 2017-2020 

 
Økninger: 

- Brannsjef og adm har økt med 1 stilling/1 årsverk (Controller / innkjøper) 
- Beredskap har økt med 13 stillinger/0,2 årsverk (Drag og Storjord) 
- 110-nødsentral har økt med 1 stilling/1 årsverk (opplæring/aspirant)) 

 
Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2019 og sentrale føringer som 
er gitt for forventet lønnsutvikling (1,032) for 2020, som følger;   
 

- Budsjett 2020    kr 95 563 150 (106,2) 
- Budsjett 2019    kr 89 991 884 (100) 

 

Det gjøres også oppmerksom på at brigadenes operative ledelse ved brigadeleder belastes på 
felleskostnader for selskapet da de har ansvar i hele regionen – ikke bare på Bodø stasjonen. 
Det betyr at alle kommuner får økte felleskostnader, men at den spesifikke nedgangen kommer 
på Bodøs vaktordninger. 

2.3. Varer og tjenester 

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger; 
 

- Budsjett 2020     kr 39 279 179 (133,8)  
- Budsjett 2019    kr 29 359 205 (100) 

 
Merknad 
Budsjett 2020 er vesentlig høyere grunnet økte refusjoner med kr 9 168 576 som følge av økte 
alarminntekter for direktekoblet brannalarm som i all hovedsak tilbakebetales til kommunene i 
Nordland, men som også gir nettogevinst for selskapet. I tillegg økte lisenskostnader tilsvarende 
kr 245 171. Det er også økte internoverføringer til Salten Brann IKS fra 110-nødsentral og 
ansvar 337 feiertjenesten tilsvarende kr. 2 466 915. 110-nødsentral (kr. 1 396 945) og 337 feier 
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(kr. 1 075 648). Dette utgjør konsernbidraget for drift som dekker ulike støttetjenester og økte 
låne-kostnader med mer. 

2.4. Investeringer 

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av 
materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt 
selskapsprosjekter. Investeringsplanen tar høyde for utvikling av samvirke gjennom digitale 
informasjonssystemer for kommando og kontroll. Investeringsplanens prioriteringer sammen 
med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres. 
 
For 2020 er det foreslått en investeringsramme på kr 5 600 000 hvor 400 000 kr av dette skal 
belastes bundet fond for feiertjenesten. Finansiering av nye investeringer i 2020 fordeles på 
følgende måte: 
 

- Lånemidler    kr. 5 200 000. 
- Bundet fond    kr.    400 000. 
- Kommunal finansiering  kr. 1 200 000. 

 
En fremskutte enhet på investeringsbudsjettet for 2019 vil ikke ha levering før medio budsjettår 
2020. Dette medfører at opptrekket på lån pålydende kr. 1 900 000 utsettes til 2020. Totalt 
opptrekk og aktivering av lånemidler for 2020 blir med dette kr. 7 100 000. 
 
Investeringsområde IKT 
 

Gevinster og effekter 

INV2023-3 
Rullering av bil feierne 
 
 
Kr. 400.000,- 

- Feiertjenesten rullerer en bil pr år 
- Denne bilen skal utredes annerledes 
- Fokus på ren/skitten sone 
- Vurdere hybride løsninger 
- Grønn miljøprofil 

INV2023-4 
Operativ videostøtte, kommando kontroll 
og Informasjon (KKI) 

- Ledelsestøtte 
- Innføring av digital sensorpakke 
- Bilkamera med streaming 
- Etablering av mobilt kontor i felt 
- Utviklingen fortsetter 

 
 
 
 
 
 
 

- Ivaretakelse av HMS for medarbeidere 
- Posisjonering av personell som er i felt i 

digitale kart 
- Posisjonering av droner, sensorer og 

utstyr i digitale kart 
- Sensor data overføres til KKI-systemer 
- Utvikle delingssystemer for nødetatene 
- Effektivisering av samhandling med 

kommunal kriseledelse 
- Deling av informasjon til nødetater og 

kommuner 
- Forbedret grunnlag for evaluering og 

læring 
(erfaringer København brannvesen) 
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Investeringsområde IKT 
 

Gevinster og effekter 

 
Kr. 500.000,- 

- Innovativt samarbeid med Incendium, 
NORCE og Nord Universitet. 

INV2023-5 
Forbedring og fornyelse av IKT infra-
struktur / Nødnett 

- Opprettholde akseptabelt kvalitet i 
serverrommet 

- Fornye enheter på nødnettutstyr før 
driftsstans 

- Supplere eksisterende løsninger 
- Bytte ut noen defekte PC 
- Datafangst og aggregering av data 

fra operasjonelle aktiviteter 
- Pre-analyse / forprosjekt 
- Økt bruk av videokonferanse verktøy 

o Digital møtearena 
o Styrke IT-kompetansen 

 
 
 
 
 
Kr. 600.000,- 

- Møte krav om høy oppetid 
- Opprettholde datarom-kapasitet 
- Skape rom for framtidige utvidelser i 

datasentral 
- Ivareta og opprettholde beredskap 
- Strategisk analyse av framtidige digitale 

satsinger. 
- Tilføre ny funksjonalitet for IT 

systemene for å gi økt effektivitet og 
hente ut gevinst, herunder: 
o Reduksjon av reisekostnader 
o Redusere tapt arbeidstid 
o Redusere feil ved innsats 

- Knytte til funksjonalitet som selskapet 
mangler, og som vil bidra til forenkling 
og økt bruk. Single sign on - kan være et 
enkelt eksempel (SSO) 

- Presentasjon av KPI for å gi 
ledelsesinformasjon for beslutnings-
støtte 

INV2023-6 
Digitalisering og effektivisering av 
arbeidsflyt fra nye og eksisterende 
kunder til betalt faktura 

- Digitalisering 
- Marked 
- Automatisering 
- Reskontro i CRM 

 
Kr. 900.000,- 

- Registrere data en gang 
- Kontroll over salgsprosessen 
- Økt servicegrad og færre klager 
- Bedre datakvalitet 
- Effektivisering gjennom digitalisering 
- Frigjøring av arbeidsressurs for Salten 

Brann IKS og for Bodø kommune. 
- Jevnere inntektsstrøm, forbedret 

likviditet 

INV2023-7 
Internkontroll med egen kompetanse, 
øving og trening 

- Internkontroll 
- Kvalitet 
- ROS 
- HMS 
- Arbeidsmiljø 

 

- Rett kompetanse i selskapet 
- Kurs / utsjekk før kompetansen går ut 
- Tilstrekkelig kompetanse på alle 

lokasjoner 
- Effektivisering av trening / utsjekk  
- Kompetanse /utsjekk på utstyr/biler etc. 
- Sertifiseringer under kontroll 
- Økt deltakelse i planlegging av øvelser 
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Investeringsområde IKT 
 

Gevinster og effekter 

Kr. 400.000,- - Redusere sannsynlighet for skade på 
personell og utstyr 

INV2023-8 
Digital kommunikasjon ekstern og intern 

- Utvikle hjemmeside 
- Utvikle internkommunikasjon basert 

på sosiale media 
- Webinarløsninger 
- Lavkostløsninger 
- Konsulentbruk 

 
Kr. 500.000,- 

- Innbyggere finner mer informasjon av 
seg selv 

- Tiden på telefonen med innbygger 
reduseres 

- Tilføre ansatte i deltidsstillinger 
målrettet informasjon på deres egen 
kommunikasjonsplattform (Smart 
Phone) 

- Øke motivasjon/trivsel 

INV2023-9 
Prosjekt objekt plan og digitale 
prosedyrer 

- Intern prosjektmedarbeider 
- Varighet 1 år 
- Revidere og digitalisere gamle 

objekt planer 
- Revidere og digitalisere prosedyrer 
- Produsere video av prosedyrer 
- Dokumentere i kvalitetssystemet 

 
Kr. 800.000,- 

- Bedre kunnskap om byggenes 
funksjoner ved innsats i bygg ved brann 

- Øke brannsikkerheten 
- Standardisere prosedyrer på deltid 
- Gjør bruk av digitale byggtegninger fra 

kommunene 
- Utvikle samarbeid med Bodø kommune 

vedrørende Smart City prosjekt 
- Reduserer tiden til opplæring 

INV2023-10 
Oppgradere slangeverkstedet 

- Modernisering 
- Nytt verktøy 
- Nye slanger 
- Ny innredning 

 
Kr. 200.000,- 

- Dagens løsning er nedslitt 
- Redusere tidstap på verkstedet 
- Styrke HMS for brannkonstabler 

INV2023-11 
Brannpumper 

- Rullere gamle pumper 
- 3 stk i omfang for 2020 

 
Kr. 300.000,- 

- Sikre vannforsyning ved brann 
- Redusere feilkilder ved branninnsats 

INV2023-16 
Opprustning av øvingsfelt Kvalvika og 
anskaffelse av ledersimulator 
(forprosjekt) 

- Styrke ferdigheter for røykdykking 
- Styrke innsatsferdighete for 

kjemikaliedykking 
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Investeringsområde IKT 
 

Gevinster og effekter 

- Starte opp forprosjektering 
- Identifisere behov for morgen 

dagens øvingssenter både fysisk og 
virtuelt 

- Samarbeide med NFK og Bodø 
kommune – sikkerhetssenteret 

- Kjøpe tjenester som prosjektleder 
 
Kr. 1 000 000,- 

- Øke ferdighetene for utrykningsleder, 
innsatsleder og operasjonsleder 

- Tilby grunnutdanning til brannetater i 
Nordland 

- Øke kommersiell inntjening til 
selskapet. 

Tabell 5 – Presentasjon av gevinstrealisering for investeringer for budsjettår 2020 

2.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2020 

Se økonomiplan 2020- 2023 for gjennomgang av total investeringsramme for planperioden. 
 

 

Tabell 6 – Investering 2020 og finansieringstype 

 
Finansieringsbehov fra 2020 til 2021 skal lånefinansieres, bortsett fra anskaffelse av service-
biler innen det forebyggende området. Med bakgrunn i tidligere års mindre forbruk vil det være 
sannsynlig at det vil bli gjort avsetninger til fond også i framtiden. Dette vil påvirke det reelle 
låneopptaket år for år. 

2.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2020 

Rente 
 Det er forutsatt en effektiv lånerente på 2,0 % frem til og med 2023. 

 Selskapet legger til grunn en sterkere risikostyring for låneporteføljen tilsvarende 50 % 
fastrente. 

 

INV nr Finansiering 2020 Lån Fond Kommune Merknad
INV2023-3 Servicebil feiertjenesten  kr  400 000  Bundet 
INV2023-4 Operativ videostøtte (Utvide funksjonalitet)  kr      500 000 
INV2023-5 Oppgradere IT utstyr og nødvendig programvare  kr      600 000 

INV2023-6
Automatisere adm alarmkunder CRM - 110 (+339) 
CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni

 kr      900 000 

INV2023-7 Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul+kursmodul  kr      400 000 

INV2023-8
Innbyggerkommunikasjon+internkommunikasjon 
(eksempel - Facebook at work)

 kr      500 000 

INV2023-9

Prosjekt objektplan og prosedyrer (videreutvikle + digitali-
sere) Intern medarbeider som får prosjektstilling 1 år.

 kr      800 000 

INV2023-10 Oppgradere slangverkstedet  kr      200 000 
INV2023-11 Brannpumper  kr      300 000 

INV2023-16
Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500`) - 
forprosjekt i 2020, hovedprosjekt 2021

 kr   1 000 000 

INV2023-13
Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av 
kommunen selv, 2020 Knaplund (Bodø)

 kr 1 200 000 
 Bodø 
kommune 

 kr   5 200 000  kr  400 000  kr 1 200 000 Sum
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Nøkkeltall 
 Det er lagt inn 3,2 % lønnsvekst for 2020 (sentralt regulert). 
 Kommunal deflator er satt til 2,8 %. (som for rammer til statsbudsjett 2020) 

 Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner. 

 Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 21 % for heltidspersonell. 
 Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell. 

 
Merverdiavgift 
Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.   
 
Feieavgift 
Feieavgiften dekker alle driftsutgifter vedrørende feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 
36 320 objekter som er innenfor denne tjenesten. I tillegg er det ansatt 2 lærlinger som er i gang 
med sitt utdanningsløp. Det er også gjort materiellanskaffelser for å støtte ferdsel i veiløst 
terreng. Kostnaden som illustreres i tabellen ”Utvikling feieravgift” finansierer den feie- og 
tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig 
er oppdelt som grunnlagstall. I 2018 ble det innført egen avgift for feiing med fyringsanlegg i 
fritidsboliger som tillegg til den gamle ordningen som bare gjaldt bolig. 
 

Pipeoversikt i Salten 
Kommune Boliger piper Fritidsboliger 
Bodø 13 864 1 751 
Fauske 3 738 991 
Saltdal 2 017 1 037 
Steigen 1120 829 
Gildeskål 847 1 268 
Sørfold 899 641 

Nye Hamarøy 1191 1461 
Beiarn 511 638 
Meløy 2578 599 

Værøy 260 80 
Sum 27 025 9 295 

Tabell 5 – Pipeoversikt – tilsyn og feiing pr 2019 

 
 

Avgift fyringsanlegg 
2017 2018 2019 2020 

Bolig Fritid Bolig Fritid Bolig Fritid Bolig Fritid 
327,50 kr 0 kr 280 kr 121 kr 300 kr 168 kr 290 kr 162 kr 

Tabell 6 – Utvikling feieavgift perioden 2017 - 2020 
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Feieavgiften størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven. Avgiften 
utfaktureres også av den enkelte kommune. 

2.7. Dimensjonering av beredskap 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
 
§ 5-4. Antall vaktlag 
«I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig 
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst 
to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være 
minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og 
nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.» 
 
Utfordring 
Bodø kommune passerte 50 000 innbyggere sommeren 2015. Bodø kommune er ikke et enkelt 
tettsted, jfr. forskrift som er sitert ovenfor. Bodø kommune består derimot av flere tettsteder av 
ulik størrelse. 
 
Soner 
 

Antall innbyggere 
(pr 1.1.2018) 

Antall innbyggere 
(pr 1.1.2019) 

Endring 
 

Sentrum * 11776 11995 1,9 % 
Rønvik/Saltvern * 10741 10747 0,1 % 
Alstad * 7200 7301 1,4 % 
Hunstad * 6139 6226 1,4 % 
Mørkved/Bertnes* 6025 6078 0,9 % 
Nordsia 3198 3226 0,9 % 
Saltstraumen 1090 1092 0,2% 
Tverlandet 3976 3965 -0,3% 
Skjerstad 868 853 -1,7% 
Kjerringøy 376 382 1,6 % 
Værran  169 159 -5,9 % 
SUM 51558 52024 1,35 % 

Tabell 7 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune 

 
Pr. 01.01.2019 er tettstedet Bodø på 42 347 innbyggere i henhold til SSB. (merket stjerne) 
Selskapet ønsker allikevel å peke på det faktum at et viktig element i utviklingen av kostnader 
for selskapet er overgangen til når § 5-4 i dimensjonerings forskriften vil trå i kraft. Det er viktig 
å samarbeide godt med Bodø kommune for å ivareta tilstrekkelig forutsigbarhet på når dette vil 
inntreffe. 
 
Tidligere strategi for håndtering av dette har vært basert på å gjennomføre denne oppbyggingen 
over flere år samtidig som at det er innført fleksible ordninger i beredskapen som senker 
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risikoen ved utløsing av to hendelser samtidig. På denne måten sikres det en tilstrekkelig god 
kompetanse i det øyeblikk behovet for 2 komplette vaktlag inntreffer. 
 
De kasernerte vaktlagene, 4 lag, i Bodø er i dag på 8 mann inklusive brigadeleder samt 
seksjonsleder og kan ikke håndtere to hendelser samtidig uten forsterkninger slik utstyret og 
kapasiteter er organisert pr i dag. Med framskutt enhet (lett brannbil) som bemannes med 2 
mann, så vil stasjonen kunne håndtere to separate hendelser, men ikke helt i samsvar med 
forskriften. Se forskriftens regulering av gjeldende tema; 
 
§ 5-2. Vaktlag og støttestyrke 
 «Et vaktlag skal minst bestå av:- 1 utrykningsleder og - 3 brannkonstabler/røykdykkere.  
Støttestyrke er: - fører for tankbil og - fører for snorkel-/stigebil.» 
 
Basert på forskrift om vaktlag og støttestyrke så vil et absolutt minimum for å ivareta 
bemanningskrav være 9 personer fordelt på 2 vaktlag. En økning til 9 mann fordelt på to vaktlag 
medfører en tilføring av 8 årsverk fra dagens nivå. Normalen hos andre kommuner som har 
passert 50 000 innbyggere tilsier minimum 11 mann på vaktlagene. 
 
I økonomiplanperioden har selskapet valgt å styrke to forhold i organisasjonen for å forbedre 
beredskapskapasiteten. Dette belyses som følger; 

1. Etablering av brigadestruktur i virkeområdet til selskapet. 
2. Etablering av framskutt enhet i hhv Sørfold/Fauske kommune og Bodø Kommune. 
3. I tillegg er det et sterkt behov for å styrke FV 17 fra Tverlandet til Ørnes med framskutt 

enhet plassert i området mellom Knaplund og Nygårdsjøen i økonomiplanperioden. 
4. Det planlegges med å rullere en del utstyr og kapasiteter i tillegg, men det beskrives 

ikke nærmere. 
 
De to første tiltakene alene vil være med på styrke håndteringen av to parallelle hendelser i 
Bodø samt ulykker langs vei med høy hastighet. Framskutt enhet er en mini brannbil, men med 
nødvendig slokke- og frigjøringsutstyr, satt opp med to mann som sammen med ordinær 
vaktbemanning på 5 mann til sammen vil utgjøre 7 mann lik den bemanning selskapet har i dag 
ved stasjon Bodø. Det understrekes at en framskutt enhet vil være avhengig av å få forsterkning 
ved ordinær boligbrann og eller ved større hendelser, fra en styrke som da må utkalles (ikke 
kasernert). Fremskutt enhet kan starte innsats raskt med effektive slokkemiddel eller 
frigjøringsutstyr samt organisere hendelsesstedet. 
 
Selskapet vil også understreke at det i forbindelse med daglig drift vil forekomme fravær i 
bemanningen som skyldes, kurs/kompetanse, sykdom, ferie, administrative reiser/møter med 
mer som vil innebære at bemanningen vil være lavere jevnt over – reelt sett. I perioder med høy 
tilleggsaktivitet vil det ikke være mulig å ivareta evnen til å rykke ut på to parallelle hendelser 
med mindre bemanningen økes gjennom bruk av omfordelt arbeidstid og eller ved bruk av 
overtid ved oppdukkende uplanlagt fravær. 
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Brigadelederne skal binde sammen regionen, alle 25 stasjoner, i en mer effektiv driftsmodell 
som skal fokusere økt kompetanse, operativ samhandling med eierkommuner og enda bedre 
hendelseshåndtering. 
 
Nedenfor presenteres den vaktoversikt som ligger til grunn for den enkelte kommune og stasjon. 
I tabellens høyre del vises andel i % av rene vaktkostnader sett opp mot total kostnad for 
brannordning. Selskapet mener denne oversikten bør være av interesse da den viser tilgjengelig 
ressurser med kort responstid med tanke på kritisk kompetanse/funksjon som kan håndtere 
hendelser i hele ansvarsområdet til selskapet. Ca. 62 % av eierkommunens vaktkostnadene går 
til dette formålet. 
 

 

Tabell 8 – Oversikt for andel vaktkostnader 

 

2.8. Effektivisering gjennom digitalisering 2020 

(Beskrives også i økonomiplanen) 
Salten Brann IKS har en klar strategi som er konkretisert i virksomhetsstrategien fram mot 
2021. I strategien peker på elementer som samhandling med eierkommunene, arbeidsmiljø og 
kultur, styrking av kompetanse, selskapets omdømme med innbyggerkommunikasjon og 
kvalitetsprogrammet brann 2020 som har til hensikt å utbedre svakhetene som er identifisert i 
en ståstedsanalyse. Selskapet er inne i en fase hvor etablering av en egen avdeling for salg av 
alarmer, kurs og øvinger. Inntektene herfra skal bidra til reduserte kostander for 
eierkommunene andel av drift av 110-nødsentralen. Samlokaliseringen med andre nødetater 

Kommune Stasjoner Røyk-
dykking

Konstabel Sjåfør Utryk
nings-
leder

Overordn. 
vakt

Vaktkost     
pr stasjon

Vaktkost pr 
kommune

Total 
kostnad

Andel

Hamarøy Drag - NY Nei -             891 736      2 148 951 41 %
Hamarøy Storjord - NY Nei -             
Hamarøy Oppeid Nei 1 456 025      
Hamarøy Innhavet Nei 1 435 711      
Steigen Steigen Nei 1 1 891 736      891 736      1 551 992 57 %
Sørfold Sørfold Ja 1 1 891 736      891 736      1 694 812 53 %
Fauske Fauske Ja 4 1 2 198 869   2 634 580   4 209 744 63 %
Fauske Sulitjelma Ja 1 435 711      
Saltdal Rognan Ja 2 1 1 327 447   1 327 447   2 174 803 61 %
Beiarn Beiarn Nei 1 456 025      456 025      1 013 579 45 %
Bodø Bodø - HELTID Ja 4 1 1 17 406 275 17 406 275 26 519 888 66 %
Bodø Misvær Nei -             
Bodø Knaplund Nei -             
Bodø Kjerringøy Nei -             
Bodø Helligvær Nei -             
Værøy Værøy Ja 1 456 025      456 025      1 195 422 38 %
Gildeskål Inndyr Nei 1 456 025      456 025      1 718 872 27 %
Gildeskål Nygårdsjøen Nei -             
Gildeskål Våg Nei -             
Gildeskål Sørarnøy Nei -             
Meløy Ørnes Ja 1 459 366      2 137 880   4 270 905 50 %
Meløy Glomfjord Ja 2 1 1 1 215 588   
Meløy Engavågen Ja 1 366 922      
Meløy Halsa Ja 96 004        
Meløy Meløya Nei -             
Meløy Bolga Nei -             
Felles Bodø (IL + VHB) 2 3 509 163   3 509 163   3 509 163 100 %

Sum vakt 13 5 12 2 31 058 629 31 058 629 50 008 132 62,11 %
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danner grunnlag for økt situasjonsforståelse. Selskapet har invester i biler og utstyr som gir 
kommando kontroll og informasjon fra hendelsessteder som selskapet tidligere ikke har hatt 
tilgang til. Ny teknologi benyttes for å se inn i hendelser og gi ledelsesstøtte, som tidligere ikke 
har vært mulig. Selskapet er inne i en fase hvor internkontroll og implementering av 
ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og HMS arbeidsmiljø er konkretisert i et pågående 
prosjekt. Salten Brann IKS går nå videre inn i framtiden hvor investeringer som er gjort skal 
konsolideres og gevinstrealisering. Forbedringsbehov vil bli identifisert, og behov for utvikling 
på eksisterende systemer vil over tid utløses.   
 
Digitalisering og effektivisering av arbeidsflyt fra nye og eksisterende kunder til betalt 
faktura 
Salten brann IKS er underveis med å etablere en ny avdeling som skal inn i markedet og tilby 
alarmtilknytninger og salt av kurs og øvelser. Dette betyr at selskapet introduserer aktiviteter 
som er markedsrettet. For å støtte markedsarbeidet, og støtte salgsprosesser må Salten Brann 
tenke som et kommersielt selskap og trenger verktøy på lik linje med andre selskaper som selger 
varer og tjenester. Til dette trenger selskapet et verktøy som understøtter salgsprosessen. 
Informasjon om kunder befinner seg i flere av selskapets IT systemer. Det registerets samme 
opplysninger i flere IT systemene når ny kunde etableres. Dette gir merarbeid, og flere 
muligheter for feil, som igjen gir plunder og heft og kanskje også bidrar til svekket omdømme. 
Selskapet trenger derfor å utvikle sine IT løsninger for å øke effektiviteten og redusere risiko 
for feil. Vår prosess med fakturering av linjer inneholder en rekke manuelle steg som må 
digitaliseres for å sikre økt effektivitet, inntjening og kvalitet. 
 
Kontroll med egen kompetanse, øving og trening 
For Salten Brann IKS er kompetanse for egne mannskaper en kritisk faktor for å unngå et noen 
skader seg eller forulykker forbindelse med oppdrag for selskapet. Selskapet trenger verktøy 
som sikrer at selskapet har riktig kompetanse på riktigplass og tilstrekkelige mengder. Våre 
mannskaper begir seg inn i situasjoner og betjener utstyr som ville være svært farlig uten 
utdanning, øving og utsjekk på utstyr. For internkontrollen er selskapet nødt til å ha kontroll på 
kompetansen til den enkelte. Prosjektet Brann 2020 har et delprosjekt Kvalitet 2020 hvor 
implementeringen av ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og HMS Arbeidsmiljø sertifisering 
er et mål innen utgangen av 2020. Innenfor dette prosjektet er det gjort anskaffelse av et 
kvalitetssystem som nå ivaretar selskapets totale behov for kompetanse. Dette systemet mangler 
funksjoner som viser kompetanse pr. lokasjon og års hjul for trening. 
 
KKI (Kommando Kontroll og Informasjon) - videostøtte 
KKI har vært et av satsningsområdene for Salten Brann i flere år. Det å skaffe seg informasjon 
fra hendelsessteder før nødetatene når fram samt sende digital informasjon inn til 110-
nødsentral, eller til stab nå denne er satt, har vist seg å være nyttig. Samlokaliseringen av 
nødetatene hvor sentralene sitter vegg i vegg inngir til å dele informasjon. Her kan Politi og 
AMK få informasjon som støtter aksjoner på en måte som vi tidligere ikke har hatt. Ved større 
hendelser inngir eksisterende teknologi til økt situasjonsforståelse også for kommunene og 
andre aktører. Som et ledd i videre utvikling av underliggende teknologi, er neste fase å 
synligjøre data fra små sensoriske enheter i samme tidslinje som vi har videodata. Vi tenker da 
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på temperatur, gasser og fallsensor som eksempel. Men også posisjonering av utstyr og 
mannskaper i sanntidskart. Det å se at mannskap har falt og ligger nede, posisjonert i kart er 
ledelsesinformasjon som kan være uvurderlig. 
 
Forbedringer og fornyelse 
Alle som bruker IT utstyr, være seg telefoner eller datamaskiner vet at disse «går ut på dato» 
dersom det ikke er mulig å oppgradere eller fornye dette. Slik er det også med IKT systemer og 
tilhørende teknologi. Salten Brann IKS har IT systemer i bruk som kan forbedres og utvikles 
videre i de kommende år. Datafangst fra andre IT systemer hvor dette kan presenteres som 
ledelsesinformasjon i ledelsessystemer eller i operative systemer har vært et tema for offentlig 
forvaltning i en årrekke. Salten Brann ser en rekke slike forbedringer som kan bidra til økt 
effektivitet, bedre kvalitet og bedre utnyttelse av våre ressurser. For å kunne peke ut hva 
selskapet skal satse på i neste 4 års periode er det behov for å gjøre noen forundersøkelser. 
Hvilke digitale spor skal vi følge, hvilke gevinster kan vi oppnå. Hva skal vi prioritere. Som 
prinsipp ved nyanskaffelser av IT-systemer, har Salten Brann IKS satt krav om at bruker-
administrasjon skal være sentralisert. Dette for å sikre at brukere opprettes og tilgang kan styres 
fra nyansettelser til arbeidsforhold avsluttes, og underveis ved rolle endringer. Et slikt prinsipp 
gir samtidig grunnlag for sømløs innlogging til våre IT-Systemer. 
 
Utskiftning av IKT infrastruktur / Nødnett 
Salten Brann IKS har egne servere i eget datasenter. Dette er servere som betjener særskilte 
funksjoner i 110-nødsentralen og funksjoner rundt dette. Våre lokale servere er virtuelle og har 
bolig i en løsning som er dedikert for dette. Levetiden for slik teknologi er mellom 4-5 år. Vår 
løsning er nå snart 5 år, er maksimalt bygd ut, og har lite rom for utvidelser, maksimal kapasitet 
er hentet ut. Alderen gjør også at leverandøren ikke lengre vil gi garanti. Reservedeler er 
utfordrerne. Våre nødnett-terminaler trekker på årene, og har behov for fornyelse. I løpet av 
2020 er det vår plan å fase ut 8-10 terminaler og erstatte disse med nye.  
 
IKT Investeringer LRS / Stab Støtte.  
Samlokaliseringen av nødetatene i Salten har fått nasjonal oppmerksomhet. Dette er ikke uten 
grunn. Samhandling mellom nødsentralene inngir til en svært rask og effektiv situasjons-
forståelse. Salten Brann har med de siste digitale satsingene tatt ledelse blant nødetatene på 
dette området. Dette inngir til økt samarbeid og deling for samfunnets beste. 
Selskapets har kommet så langt at Salten Branns teknologi kan deles med politi og AMK når 
politidistriktets LRS / Stab settes. Dette er noe politiet spesielt er interessert i. For å få til en 
effektiv utnyttelse av eksisterende investeringer og øke kapasitet til å også la Politi og AMK 
utnytte vår teknologi, er det vår plan å utstyre vårt undervisningsrom med videoteknologi som 
tar utspring i etablert løsning og utvide denne også til undervisningsrommet som da kan brukes 
som et LRS rom. 
 
SAMLOK Bodø 
I Nærpolitireformen har regjeringen besluttet å samlokalisere politi og brann sine nødsentraler 
og den 6. juni 2017 var SAMLOK i Bodø et faktum. I Bodø er nå alle tre etatene samlokaliserte 
gjennom 110-Nødsentral, 112-Politiets Operasjonssentral og 113 – Akutt-medisinsk 
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kommunikasjonssentral (AMK). Nå starter det viktige arbeidet for å sikre gevinst-realisering 
av samlokalisering for samvirke, informasjonsdeling og samhandling mellom etatene. Verdien 
av å være samlokalisert i et bygg spesialtilpasset til formålet skaper et godt arbeidssted for de 
samlokaliserte fagmiljøene.  
Samlokalisering av nødmeldingstjenesten gjennomføres for å skape en forbedret tjeneste 
gjennom økt samvirke, bedre informasjonsdeling og dermed en styrket hendelseshåndtering.” 
 
Følgende gevinstmål ønskes oppnådd av samlokaliseringen: 

- Den tverretatlige/tverrfaglige kompetansen forbedres 
- Samvirke på̊ tvers av etatene forbedres 
- Utveksling av informasjon mellom etatene før, under og etter hendelser blir enklere 
- Lokaler og andre felles ressurser utnyttes mer kostnadseffektivt 
- Det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles på operativt nivå 
- Tverretatlig koordinering på̊ ledelsesnivå forbedres 

 
Selv om kostnadene har økt for kommando, kontroll og informasjonssystemer for nødsentralene 
er disse systemene med på å styrke målet om å skape sterkere situasjonsforståelse mellom 
nødsentralene og den innsatsen som gjøres ute på skadestedet, men også mellom etatene. 
Gjennom at alle får tilgang til samme informasjon, prosedyrer og «verktøy», logging i nåtid, 
godt samband og bruk av droner og operativ videostøtte vil dette gi raskere og bedre 
beslutninger. Dette er en helt nødvendig utvikling. 
 
Økt kompensasjon for utrykninger ved unødige brannalarmer 
Det er normal praksis for brannetater i Norge å fakturere alarmkunder for unødige utrykninger 
i de tilfeller hvor brannalarm aktiveres uten gyldig grunn for å få dekket inn faste og variable 
kostnader. Det understrekes at det ikke er noen lovmessig plikt å være tilknyttet 110-
nødsentralen. Alarmtjenesten er å anse som en privatrettslig tjenesteleveranse som reguleres av 
normal kjøpslov og avtalerett forøvrig. For 2017 hadde selskapet 353 unødige utrykninger til 
alarmkunder. For 2019 ble det lagt inn i kompensasjon for 200 av disse. For 2020 legges det 
inn forutsetninger for at 200 unødige alarmkunder skal faktureres. Samtidig økes satsen for 
dette fra kr. 7000 til kr. 7 500. Ansvaret for å administrere denne prosessen har selskapet 
besluttet å legge til 110-nødsentralen, men i samarbeid med beredskapsavdelingen. Prosessen 
skal i størst mulig grad automatiseres.  
 
 
Visma turnusplanleggingsverktøy innføres for beredskapsavdelingen 
Selskapet har besluttet å ta i bruk VISMA turnusplanleggingsverktøy for hele selskapet. Det 
siste året har 110-nødsentralen tatt i bruk verktøyet med svært gode resultater. Nå skal hele 
selskapet dra nytte av dette verktøyet. Det forventes bedre kontroll på bruk av overtid samt 
større grad av intern kontroll på arbeidstidsregler iht. arbeidsmiljølovens kap. 10 som følge av 
denne anskaffelsen. 
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2.9. Økonomiske oversikter 

 

 

Tabell 9 – Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2020 

 

Budsjett Budsjett

2019 2020

Driftsinntekter

Salgsinntekter 20 267 750     23 430 000     

Refusjoner 16 231 966     24 671 445     

Sum salgsinntekter og refusjon 36 499 716     48 101 445     

Utvikling 29,49 % 31,79 %

Kommunale overføringer 86 931 591     91 396 897     

Utvikling -0,69 % 5,14 %

Sum driftsinntekter 123 431 307   139 498 342   

Utvikling 6,66 % 13,02 %

Driftsutgifter

Lønnskostnad 89 991 844     95 563 150     

Varer og tjenester 29 359 205     39 279 179     

Momskompensasjon 2 310 627       2 421 622       

Annen driftskostnad -                   -                   

Sum driftsutgifter 121 661 676   137 263 952   

Utvikling 6,16 % 12,82 %

Driftsresultat før finansposter 1 769 631       2 234 390       

Finansposter

Annen renteinntekt 20 000             20 000             

Annen rentekostnad 341 000           517 525           

Avdrag på lån 2 000 000       2 600 000       

Bruk av bundet fond 400 000           468 588           

Sum finansposter (1 921 000)      (2 628 937)      

Bruk av tidligere års mindreforbruk 750 000           500 000           

Avsetning til disposisjonsfond 598 631           105 453           

Driftsresultat 0                       (0)                      

Poster
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Tabell 10 – Utviklingstrekk inkl. feieavgift – årsbudsjett 2020 

3. Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel 

Budsjettplanen er utarbeidet i samsvar med endringene i sentrale oppgjør og utvikling i 
retningslinjer for brannvernet. Det er fremover grunnlag for å vurdere tilsvarende ROS-analyse 
for vurdering av brannvernordningen til den enkelte kommune sett i et regionsperspektiv. De 
neste årene har eierne bestemt at selskapet skal evaluere brannordninger og påfølgende 
strukturer for å finne synergiområder. Byggingen av nytt felles bygg i Fauske kommune vil 
kunne utløse samordningsmuligheter mellom Sørfold og Fauske kommune samt at en revidert 
dimensjonerings forskrift vil kunne gi grunnlag for større fleksibilitet for andre kapasiteter slik 
som framskutte enheter som er nevnt tidligere i budsjettdokumentet.. 
 
Budsjettet regnes nøyaktig ut i forhold til vedtatte brannvernordninger og tilpasses utvikling i 
aktivitet og utvikling i brannvernstyrken. 
 
Kostnadsutviklingen begrenses noe av at det bidras over kommunegrensene. Dersom det er 
periodisk kapasitetsnedgang i en kommune dekkes dette i noen tilfeller opp av styrker på andre 
siden av kommunegrensen slik at kostnadsdrivende øyeblikkstiltak unngås.  
 
Også for årsbudsjettet i 2020 er det noen sentralt besluttede faktorer som gjør seg gjeldende. 
Det ene er at Arbeidsretten i juni i 2014 slo fast at alle gjentagende bevegelser i en stilling skal 
legges inn i stillingsstørrelsen og lønnes ut fast. Samtidig skal det beregnes tjenestepensjon av 
alle stillinger uavhengig av størrelse. For 2020 har selskapet lagt til grunn innbetaling av 
tjenestepensjon for deltidsgruppen som utgjør 6 % av pensjonsgivende inntekt. Dette kravet gir 
direkte utslag på kostnadene for vaktordningene for den enkelte eierkommune og bidrar til at 
prosentmessig endring av budsjettandel til Salten Brann IKS varierer mellom eierne.  
 
Partene sentralt har signalisert at de skulle se på en ny minimumsgrense for innbetaling av 
tjenestepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. Endelig størrelse på innbetaling for 
deltidsstillinger vil bli vurdert fortløpende når partene kommer til enighet om denne minimums-
grensen. For en vesentlig del av innbetalingen vil det ikke følge direkte utbetaling av tjeneste-
pensjon siden mange av brannkonstablene vil gå av med pensjon hos oss ved fylte 60 år og gå 
av senere i sin hovedstilling som ansatt i kommunene.  
 

Salgsinntekter og refusjon 36 499 716 48 101 445

29,49 % 31,79 %

Kommunale overføringer 86 931 591 91 396 897

-0,69 % 5,14 %

Driftsutgifter 121 661 676 137 263 952

6,16 % 12,82 %

Hovedposter 2019 2020
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Variasjonen i prosentmessig utvikling av totalbudsjettet mellom kommunene påvirkes også av 
variasjonen i stillingsstørrelse i brannvernordningene og kravet om at alle gjentakende 
aktiviteter nå skal legges inn i stillingsstørrelsen til den enkelte. Tidligere var avlønningen 
sterkere knyttet til faktisk gjennomført aktivitet. 
 
Befolkningsutviklingen i tettsteder viser at det må planlegges tiltak i Bodø kommune. Kravet 
om at selskapet skal kunne håndtere to hendelser samtidig ved overgang til 50 000 innbyggere 
som dekkes fra stasjonen i Bodø vil slå inn fullt innen den neste 5-10 års-perioden. Selskapet 
bygger kapasitet og fleksibilitet i forhold til denne utfordringen og søker løsninger i forhold til 
utviklingen i risikobildet (ROS). 
 
Utarbeidelse av budsjett i forhold til gjennomført aktivitet og regnskap viser at det er god 
balanse mellom budsjettering og faktiske behov. De største variasjonene knyttet til regnskaps-
oppgjøret har sin bakgrunn i premieavvik og vakanser, mens kostnader knyttet til aktiviteten 
viser en stabil tendens. 
 
Deler av utviklingen av inntektsnivået i perioden 2022 – 2023 kommer fra en sterkere inntekts-
utvikling for 110-Nødsentralen samt et fortsatt moderat høyt nivå av inntekter fra undervisning 
og opplæring samt mer gebyrinntekter i forbindelse med unødige utrykninger så fører dette 
samlet sett til et lavere behov for kommunale overføringer. 
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Tabell 11 – Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2019 og forslag til årsbudsjett 2020

Vedtatt budsjett 2019 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 29 488 774 367 997 18 438 486 3 495 795 714 537 644 085 1 677 624 906 225 707 742 266 789 2 269 495
Vaktordninger 45 070 421 963 636 26 108 323 3 978 840 1 656 135 1 769 470 2 086 155 1 484 333 1 626 123 1 140 665 4 256 740
Feiing og Tilsyn 9 758 688 282 960 4 477 116 1 326 948 505 800 414 156 838 116 497 160 408 828 91 440 916 164
Lisenser Nødnett vaktordning 2 253 708 90 053 641 757 283 347 149 271 156 706 159 380 112 194 115 434 91 811 453 754
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 493 225 098 42 677 8 723 7 863 20 480 11 063 8 640 3 257 27 706
Sum Overføringer 2018 86 931 591 1 709 139 49 890 779 9 127 607 3 034 466 2 992 280 4 781 756 3 010 975 2 866 768 1 593 962 7 923 859
Innkreving av feieavgift kommune 9 758 688 282 960 4 477 116 1 326 948 505 800 414 156 838 116 497 160 408 828 91 440 916 164
Nettoutgift per kommune 77 172 903 1 426 179 45 413 663 7 800 659 2 528 666 2 578 124 3 943 640 2 513 815 2 457 940 1 502 522 7 007 695

Budsjett 2020 Salten BEI BOD FAU GIL NYE HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 32 575 817 396 535 20 255 102 3 786 871 767 462 1 056 715 1 806 912 999 486 766 298 284 015 2 456 422
Vaktordninger 46 586 150 1 013 579 26 519 888 4 209 744 1 718 872 2 244 751 2 174 803 1 551 992 1 694 812 1 195 422 4 262 287
Feiing og Tilsyn 9 343 040 251 546 4 304 222 1 244 562 451 046 582 072 752 924 459 098 364 552 88 360 844 658
Lisenser Nødnett vaktordning 2 531 890 96 149 747 678 310 296 159 538 206 666 173 521 121 422 133 107 97 649 485 865
Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 382 223 842 41 849 8 481 11 678 19 968 11 045 8 468 3 139 27 146
Sum Overføringer 2020 91 396 897 1 762 191 52 050 731 9 593 321 3 105 399 4 101 882 4 928 128 3 143 043 2 967 238 1 668 585 8 076 377
Innkreving av feieavgift kommune 9 343 040 251 546 4 304 222 1 244 562 451 046 582 072 752 924 459 098 364 552 88 360 844 658
Nettoutgift per kommune 82 053 857 1 510 645 47 746 509 8 348 759 2 654 353 3 519 810 4 175 204 2 683 945 2 602 686 1 580 225 7 231 719



 

4. Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS 

 
Poster som ivaretas av den enkelte kommune utenfor brannvernbudsjettet i henhold til 
gjeldende selskapsavtale: 
 

1. Drift og vedlikehold av brannstasjoner, kommunale avgifter, renhold, mv 
2. Husleie brannstasjoner 

 
Salten brann har tidligere lagt inn beregnet beløp for disse postene, for brannstasjoner i Bodø, 
i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type 
utgifter. For brannstasjonene, spesielt den nye brannstasjonen på Albertmyra, skal dette ikke 
videreføres. Dette begrunnes i at det er 2 andre kommersielle leietagere (politi og helse) i tillegg 
til Salten Brann IKS som er brukere av bygget. FDV kostnader må administreres av Bodø 
kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. Selskapet er i prosess med Bodø 
kommune for overføring av avtaler innen FDV området for brannstasjonene i Bodø kommune. 
FDV-kostnader og refusjoner for FDV er trukket ut av budsjettet til Salten Brann IKS. Ved å 
gjennomføre det på denne måten vil praksisen være lik for drift av alle brannstasjoner i 
eierkommunene. Selskapet er av den oppfatning at denne harmoniseringen er meget viktig å få 
på plass. Det vises til brev som er oversendt kommunens ledelse i sakens anledning. Det gjøres 
oppmerksom på at dette ansvaret kommer tydeligere fram i vedtektene som er revidert det siste 
året. 
 
Utfordringen for selskapet i denne sammenhengen er at flere av brannstasjonene ikke har vært 
fulgt tilstrekkelig opp i forhold til kravene i Arbeidsmiljøvernloven. Mangelen på et forsvarlig 
arbeidsmiljø gjør seg særlig gjeldende på følgende steder; 
- Våg i Gildeskål 
- Engavågen i Meløy 
- Halsa i Meløy 
- Helligvær i Bodø kommune 
 
Selskapet har i samarbeid med kommunene gjennomført gode prosesser i forbindelse med 
utbedring av ovennevnte forhold. Bodø kommune jobber konkret med plan for bygging av ny 
stasjon på Helligvær, men endelig vedtak lar seg vente på. Meløy kommune gjennomfører egne 
prosesser for avvik på stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene, men selskapet er 
ikke fornøyd med kommunen oppfølging pr tid. Det planlegges oppfølgingsmøter for å bøte på 
dette. 
 
Det er også på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjonen ikke ivaretar HMS-krav 
i tilstrekkelig grad. Fauske kommune har gjennomført prosjektering av felles driftsbygg for 
brann, ambulanse, legevakt, sivilforsvar og teknisk avdeling i kommunen. Dette er ordning som 
selskapet ønsker velkommen. Det ansees å være effektiv bruk av ressurser om både Saltdal og 
Sørfold kommune ble involvert i denne prosessen for å se nærmere på muligheten til å utløse 
samvirkegevinster kommunene i mellom. Dersom den nye stasjonen ferdigstilles medio 2020 
kan dette ivareta eventuelle synergier som kan fremkomme gjennom ROS-analysen, som skal 
vurdere beredskapsstruktur. 



 

 

5. Driftsrammer for Salten Brann i 2020 

Finansieringsmodellen for Salten Brann har følgende elementer: 
 

- Kommunens kostnader til vaktordning 
- Felleskostnader pr innbygger (brannsjef og stab, beredskap, forebyggende og 110-

sentral) 
- Feieravgift 
- Nødnettlisenser 
- Kommersielle inntekter 

6. Budsjettmessige prioriteringer 

I overensstemmelse med prioriteringer for 2019 og de føringer som er gitt fra styret og eierne 
fremheves følgende i virksomheten for 2020 og fremover: 
 

- Utvikle effektive løsninger for god beredskap, som er tilpasset regionens geografiske 
utstrekning, demografi og tjenestebehov. 

- Prioritere etableringen av SAMLOK Nordland med tilhørende effektrealisering. 
- Utvikle og etablere rollen som brannfaglig myndighet i Nordland i nye Nordland LRS 

(politidistrikt Nordland) 
- Aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til 

DSBs brannfaglige råd. 
- Opprettholde og sikre godkjente og velfungerende brannvernordninger i alle eier-

kommuner. Prioritere det forebyggende arbeidet og rekruttering slik at hendelser unngås 
samt at alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres. 

- Sikre gode varslings- og støttetjenester også til hele Nordland. 
- Prioritere etterutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats. 
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av tjenester fra 110-sentralen, forebyggende 

tjenester og kurs/kompetanse fra beredskapsavdelingen. 
- Implementering av vedtatt virksomhetsstrategi. 

7. Kommunenes kostnader til vaktordninger 

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et 
direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den 
enkelte kommune. 
 
Selskapet har regnet ut hva de vedtatte ordningene har av faste kostnader og lagt dette inn i 
rammen for Salten Brann IKS.  Samtidig er det vist i tabell hvordan utgiftene fordeler seg og 
hvordan kostnadsutviklingen har vært siden dannelsen av selskapet.  
 
Det er viktig at kommunene er oppmerksom på de operative muligheter som skisseres i ROS 
analysen, siden endringer vil ha direkte virkning på den enkelte eiers kostnader. Det vises til 
omtale om dette tema hvor det går fram at selskapets ROS skal behandles av eierne våren 2020. 
 



 

Det er viktig å merke seg at endringer i demografi påvirker graden av rekruttering og ikke minst 
tilstedeværelse i kommunen. Selskapet utfordres ved at flere har sin arbeidsplass relativt langt 
fra sitt bosted og at rekruttering av personell, som har sitt arbeidssted i nærheten av 
brannstasjonen, blir vanskeligere. Stasjon Sulitjelma er preget av denne utfordringen og 
selskapet vil se nærmere på en bedre løsning. 
 
Selskapet vil derfor fremover ha fokus på å etablere gode og kosteffektive beredskapsløsninger 
som ivaretar ROS for den enkelte kommune og regionen sett som helhet. Dette vil fremlegges 
som faglig forslag til endringer for brannordningen til de kommuner det berører. 
 
Salten Brann sin aktivitet påvirker ikke direkte vaktordningskostnadene siden utryknings-
kostnader er lagt inn som felleskostnader og dekkes etter den enkelte kommune sin eierandel. 
 
Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar 
med organiserings- og dimensjonerings forskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den 
enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift er under revidering og vil 
kunne få betydning for dimensjonerende størrelser fra 2020. 

8. Utdanning 

Utdanning av konstabler følges opp med en til to klasser pr. år. De som ikke har fått grunn-
utdanning følges opp gjennom øvelser og forberedelser samtidig som grunnutdanning plan-
legges. Så langt har 195 av 260 deltidsansatte mottatt grunnutdanning.  
 
Utover dette kommer utdanning av utrykningsledere, etter behov, hvor nå 25 har vært gjennom 
sitt utdanningsløp. Utdanningen fordeles mellom brannstasjonene slik flest mulig av stasjonene 
får utrykningsledere med utdanning. Totalt har vi 23 utrykningsledere som det planlegges 
utdanning for, men som kjent er kapasiteten på brannskolen en begrensende faktor noe som 
blant annet er tatt opp gjennom KS-Bedrift. 
 
For å sikre kompetanse i innsatsleddet arrangerer vi fortløpende internutdanning på minimums-
nivå slik at vi ikke utsetter innsatsmannskapene for unødig risiko.  

9. Feieavgift 

Kostnadene innen feierområdet finansierer den feier- og tilsynstjenesten som faktisk utføres.    
Feieavgiften bør legges på et slikt nivå at kommunene får dekket sine utgifter til denne 
tjenesten. Feiing og tilsyn av fritidsboliger er pålagt fra 2016 gjennom revidert forskrift for 
brannforebygging. Dette har gitt en økning i antall bygninger som har behov for tjenester. For 
å møte fremtidig behov er det tatt høyde for å styrke tjenesten med en opplæringsstilling. 
  
Tallgrunnlaget for fritidsboliger inneholder en viss grad av usikkerhet da eierkommunene har 
ulik kvalitet i sine databaser. Det gjelder både tallgrunnlaget i seg selv samt status på 
fyringsanleggene. Det jobbes aktivt med systemer for å kartlegge fyringsanleggene. Dette vil i 
fremtiden kunne gi grunnlag for avgift for hvert enkelt fyringsanlegg i forhold til de tjenester 
som faktisk leveres, men selskapet understreker at det vil ta minimum et år til for å ha alle 
systemer på plass som skal til for å levere dette. 



 

  
Fyringsanlegg i Salten 2019 

Kommune Boliger Fritidsboliger 
Bodø 13 864 1 751 
Fauske 3 738 991 
Saltdal 2 017 1 037 
Steigen 1120 829 

Gildeskål 847 1 268 
Sørfold 899 641 
Nye Hamarøy 1191 1461 
Beiarn 511 638 
Meløy 2578 599 
Værøy 260 80 
Sum 27 025 9 295 

Tabell 12 – Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2019 

 
Med bakgrunn i antall fyringsanlegg og gjennomsnittlig behov for hvert anlegg medfører dette 
kr 290 for boliger og kr 162 for fritidsboliger for 2020. Satsene er basert på hva som antas å 
være gjennomsnittlig tjenestebehovet knyttet til fyringsanleggene. Feieavgiftens størrelse 
besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven og avgiften utfaktureres av den 
enkelte kommune. 
 

Feiefrekvens 2019 
Boliger 4-6 år 
Fritidsboliger 6-10 år 

Tabell 13 – Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2020 

 
Kommuneloven gir hjemmel for å fastlegge et kommunalt tillegg til feie- og tilsynsavgiften for 
å dekke kostnader ved fakturering, kontorhold for feier mv. slik at kommunen dekker sine 
kostnader knyttet til tjenesten. Feie- og tilsynsavgiften bør legges på et slikt nivå at kommunene 
får dekket sine utgifter til denne tjenesten.  
 
Det gjøres oppmerksom på at feiertjenester etterspørres også av kommuner utenfor Salten 
Brann sitt ansvarsområde. Tjenester til disse kommunene leveres etter kapasitet.  Dette påfører 
ikke selskapet utgifter da dette faktureres mottagende kommune. Overskudd på området 
medfører lavere kostnader for eierkommunene. 

10. Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling 

Styrket organisering 110 
Som ledd i kvalitetsarbeidet i Salten Brann IKS er det i løpet av 2019 gjennomført en styrket 
organisering av 110-nødsentralen. Denne omorganiseringsprosessen skal lede frem til en 
sterkere og mer robust 110-sentralen med tydeligere fordelte roller. 110-nødsentralen har pr i 
dag flere nasjonale arbeidsoppgaver som er tidskrevende å håndtere og i tillegg stiller 



 

kommunene tilsluttet brannregion Nordland flere og flere krav til tjenesteleveransen som 
trenger betydelig grad av oppfølging. Selskapet mener at en styrking av organisasjonen er 
tvingende nødvendig. Endringsprosessen vil bli delt opp i etapper og vil strekke seg videre 
utover 2020. Det er lagt vekt på at alle deler av prosessen skal forankres. Alle prosessene i 
omorganiseringen er støttet opp av tilhørende budsjettrammer. 
 
Stillinger som nå er som del av omorganiseringen er: 

 Operativ leder/Nestkommanderende – Stillingen har ansvar for å organisere og lede den 
operative tjenesten i avdelingen. Personen er fagansvarlig og fungerer som leder for 
avdelingen ved avdelingsleders fravær. Godkjent operatør og bidrar aktivt til å begrense 
overtidsbruk og frigjøre personell på vakt til å kunne delta på fagdager, opplæring m.m. 

 Teknisk koordinator - Stillingen har ansvaret for at kommunikasjonssentralløsninger, 
oppdragshåndterings- og beslutningsverktøy fungerer optimalt og etter hensikten. 
Denne og operativ funksjonalitet er ivaretatt for alle tekniske systemer i nødsentralen. 
Bidra aktivt, sammen med operativ leder, til at brukere av ovennevnte systemer holdes 
orientert om endringer/forbedringer samt initiere og forestå nødvendig opplæring og 
kompetansehevende tiltak. Godkjent operatør og bidrar aktivt til å begrense 
overtidsbruk og frigjøre personell på vakt til å kunne delta på fagdager, opplæring m.m. 

 Alarmansvarlig - Stillingen har ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle den 
kommersielle alarmporteføljen. Alarmansvarlig skal sørge for at selskapet får jevn vekst 
i inntekstgrunnlaget til 110-nødsentralen og brannvesen (kommunene) i regionen og 
skal dermed gjennomføre en stor grad av markeds- og salgsarbeid.  

 
Opprettelse av egen markedsavdeling 
Som ledd i den økte satsning på salg av direktekobling av brannalarm mot 110-sentralen i 
Nordland er det etablert en egen markedsavdeling med eget regnskap og budsjett. Satsningen 
er knyttet til Salten Branns virksomhetsstrategi og er i samsvar med vedtak i selskapets styre 
og representantskap. Hensikten med denne satsningen er i stor grad begrunnet med at dette vil 
kunne redusere kommunalt tilskudd og egenandel pr. innbygger slik at de samlede kostnader 
for deltakerkommunene skal bli lavere, og med en visjon om nullkost over tid. 
 
Sentralt i beslutningsgrunnlaget om etablering av egen markedsavdeling, er også juridisk 
vurdering fra selskapet Deloitte Advokatfirma AS og KPMG Law Advokatfirma AS. Begge 
konsulentselskapene har anbefalt at salg av kommersielle tjenester bør skje gjennom et eget 
AS, og at man som et minimum må sikre skille mellom samfunns- og lovpålagte tjenester kontra 
salg av kommersielle tjenester for å forhindre kryssubsidiering og problemstillinger knyttet til 
statsstøtteregelverket, skatt/mva mm. En egen avdeling er derfor første ledd i oppnå et tydelig 
skille mellom salg av kommersielle tjenester og kommunal drift. Alle inntekter knyttet til salg 
av direktekobling av brannalarm og fordelingen av disse inntektene ut til deltakerkommunene 
og 110-sentralen skjer derfor igjennom markedsavdelingen. 
 
Det tette samarbeid mellom disse avdelingene fordrer at det i startfasen er leder for 110-
sentralen som også er leder for markedsavdelingen. Det er alarmsystemene til 110-sentralen 
som er ryggraden i den kommersielle tjenesten til markedsavdelingen og her vil det bli etablert 
tydelige leie- og kontraktsforhold mellom avdelingene. Disse vil gjøre det nødvendige skillet 



 

mellom avdelingene tydeligere. Alarmansvarlig i 110-sentralen og dermed tilhørende 
lønnsbelastning blir flyttet til markedsavdelingen. Utgifter som naturlig hører til den 
kommersielle virksomhet flyttes også slik som for eksempel annonseutgifter, markedsførings-
tiltak, konsulentbistand mm. 

11. Handlingsplan 2020 

11.1. Visjon 

 
Lokal beredskap- og samvirkepartner som skaper trygghet for alle i Salten regionen. 

11.2. Nasjonale mål 

Av nasjonale føringer kommer følgende fram 
 Færre omkomne i brann 

 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

 Styrke håndteringsevnen 

 Mindre tap av materielle verdier 

11.3. Salten Strategier 

 
Regionrådet i Salten samt eierkommunenes kommunestyrer har vedtatt Salten strategier. Av 
dette styringsdokumentets vedlegg 5, går det fram følgende; 
 
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes selskapet å etablere 
en selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes 
eierstrategi samt selskapsavtalen. Selskapsstrategien skal angi:  
- Visjon for selskapet  
- Rammer for selskapets virksomhet  
- Status for selskapets virksomhet  
- Strategiske utfordringer for selskapet  
- Strategiske mål og ambisjoner for selskapets virksomhet  
- Selskapets strategiske og operative virkemidler  
 
Selskapsstrategien skal rulleres minst en gang pr valgperiode. Det er styret som er ansvarlig 
for utarbeidelse av selskapsstrategien. Selskapsstrategien skal formelt vedtas i styret, men med 
mindre markedsmessige forhold tilsier det, skal denne behandles i representantskapet før 
vedtakelse. 

11.4. Strategi i Salten Brann 

Se vedlegg. 

11.5. Styringsverktøy i Salten Brann 

 
Brannvesenets oppgaver 



 

Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal: 
 

a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 
ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker. 

b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. 
c) Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane. 
d) Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

Krisesituasjoner. 
e) Være innsatsstyrke ved brann. 
f) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser. 
g) Etter anmodning, yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen som nasjonal RITS styrke. 
h) Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS for Nordland PD. 
i) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 
Spesielle bestemmelser 
Av nasjonalt oppdragsbrev fra DSB og som del av politinærreformen er Bodø kommune pekt 
ut som vertskommune for å organisere 110-nødmeldetjenesten for Nordland fylke. Dette 
oppdraget er delegert fra Bodø kommune til Salten Brann IKS. 
 
Følgende tilleggstjenester skal utføres av SB IKS: 

 mottak av og utrykning til brann-, og tekniske alarmer 

 undervisning innenfor brannvesenets fagområde 
 hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner 

 
Rammebetingelser 
Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brann-
ordningen for Salten kommunene, samt av de økonomiske rammer som kommunene tildeler 
gjennom representantskapet. Samsvar mellom brannordningens forutsetninger og SB IKS sine 
økonomiske rammer er et grunnleggende prinsipp. 
 
Styringsdokumenter 
Selskapsavtalen for SB IKS fastsetter blant annet brannvesenets formål og de styrende organers 
sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er vedtak i 
representantskapet, virksomhetsstrategi, budsjett og økonomiplan med investering og 
handlingsdel, samt årsberetning og regnskap for SB IKS. Det pekes også på felles strategier i 
Salten for samarbeid og eierstyring som vil kreve tettere koordinering på et tidligere tidspunkt 
enn hva som har vært vanlig tidligere. Styret vil utarbeide en budsjetteringsrutine som skal ligge 
til grunn for selskapets ledelse. Vedtatt virksomhetsstrategi tydeliggjør eiernes ambisjoner for 
utvikling fram til 2021. 
 
 
 



 

Roller 
Kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen og utpeker kommunenes representanter til SB 
IKS sitt representantskap. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige 
lokaler for sin vedtatte brannvernordning. Nytt av siste år er at vedtektene er justert slik at 
ordlyden er tydeligere på FDV ansvaret til den enkelte eierkommune. 
 
Representantskapet er selskapets øverste organ som blant annet velger styremedlemmer og 
godkjenner og vedtar SB IKS sine økonomiske rammer og overordnede prioriteringer. 
 
Styret har ansvar for at brannvernet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i 
henhold til brannordningen, vedta handlingsplan og avlegge årsmelding og regnskap for SB 
IKS samt fremlegge andre saker som behandles i representantskapet. Styret har videre blant 
annet ansvar for kontrolloppgaver og at selskapet opererer innenfor etiske og vedtatte rammer. 
 
Brannsjefen og daglig leder har det brannfaglige ansvar etter delegert myndighet jfr. Brann-
loven. Han forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer 
og pålegg styret har gitt og med bakgrunn i lov, direktiv, veiledning mv for brannvernets 
virksomhet. 
 
Særskilte utfordringer 2020 
 Driftstøtte til brigadeledere 

 Oppfølging av kommuner vedrørende byggtekniske avvik ved brannstasjoner 
 Utdanne og rekruttere personell til deltidsstyrken. 

 Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter. 

 Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet. 
 Implementere virksomhetsstrategien. 

 Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS Nordland. 

 Betjene nødmeldetjenesten for brannregion Nordland. 

 Etablering av kvalitetsprogrammet brann 2020 

 Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brann-
etterforskningen. 

 Samordne planer for tiltak og innsats i eget område. 

 Utvikling og etablering av alarmselskap. 
 
Målstyringsdokumenter 
 Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter. 

 Utarbeidelse av økonomiplan for 2020 – 2023. 
 Utarbeide årsbudsjett og handlingsplan for 2020. 

 Implementeringsplan for virksomhetsstrategi med milepæl og ansvarskart. 

 Brann ROS, scenariobasert for Salten Branns ansvarsområde 
 Beredskapsplan for Salten Brann IKS 

 Øvingsplan for Salten Brann IKS 



 

11.6. Mål beredskapsavdeling 

Ved branner og akutte ulykker skal den kasernerte utrykningsstyrken være underveis for å 
hjelpe innen 60 sekunder etter at de har mottatt alarmmeldingen, uansett tid på døgnet. 
 
Innsatstiden skal i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» 
§4-8 ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende 
brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte 
industriområder. 
 
Vurderinger og prioriteringer for 2020 
Et utviklingstrekk som observeres i brann- og redningstjenesten både på landsbasis og i Salten 
Branns ansvarsområde er økende oppdragsmengde, blant annet knyttet til redningsaksjoner, 
utførelse av helseoppdrag og støtte til Politiet. Noen av oppdragene er av en slik art at de kan 
viderefaktureres. I praksis gir dette økte inntekter, men også økte utgifter i første rekke på 
lønnssiden. Andre oppdrag er derimot ikke fakturerbare, og gir ensidig økning på utgiftssiden. 
Dette er søkt reflektert i budsjettet.  
 
Fra 1. januar 2020 innlemmes Tysfjord vest i Hamarøy kommune, og driften av brannstasjonen 
på Drag og depotstasjonen på Storjord overtas av Salten Brann. Dette gir økning både i 
lønnskostnader og driftsutgifter i beredskapsavdelingen som også er søkt reflektert i budsjettet.  
 
I løpet av 2020 forventes den pågående risiko- og sårbarhetsanalysen (Brann-ROS 2020) med 
tilhørende beredskapsanalyse ferdigstilt. Analysene vil danne grunnlag for revisjon av dimen-
sjonering og organisering av beredskapen ved selskapets brannstasjoner. Dette påvirker 
investeringsplanen i den forstand at både prioriteringer og valg av typer materiell som det vil 
være hensiktsmessig å investere i avhenger av utfallet av denne prosessen. Noen anskaffelser 
som i utgangspunktet var planlagt i 2020 er derfor skjøvet ut i tid til påfølgende år. 
 
Blant de materiellmessige utfordringene avdelingen står overfor er utskifting av tankbiler. 
Avdelingen disponerer pr i dag 5 tankbiler, der den eldste er av årsmodell 1981, og den nyeste 
av årsmodell 2004. Alderen kombinert med økende utgifter til vedlikehold av bilene tilsier at 
det er behov for utskifting også av denne typen kjøretøy. Fordi vannforsyning til brannslukking 
er et kommunalt ansvar er dette anskaffelser som må avklares i dialog mellom Salten Brann og 
den enkelte eierkommune, og inngår ikke som en del av selskapets budsjettprosess. Med til 
dette bildet hører også et ønske om effektivisering av beredskapen ved enkelte stasjoner ved at 
store og kostbare mannskapsbiler erstattes med mindre og rimeligere fremskutte enheter, som i 
kombinasjon med tankbiler vil kunne gi styrket beredskap til redusert kostnad ved utvalgte 
stasjoner. Salten Brann vil ta opp disse forholdet med de berørte eierkommunene som egen sak. 
For øvrig ønsker selskapet i denne sammenheng å berømme Fauske kommune som på eget 
initiativ har iverksatt utskifting av tankbilen ved brannstasjonen på Fauske i 2019.  
 
Delmål beredskap - operativt 
 Til enhver tid sørge for at den etablerte beredskap i Salten Brann har et nivå som er 

dekkende for de behov som fremkommer av lov/forskrift og risikoanalyse. 
 Til enhver tid sørge for rekruttering av brannkonstabler iht behov 



 

 Innføre enhetlig innsatsledelsessystem (ELS). 

 Utvikle konsept for bruk av fremskutte enheter i Bodø og Sørfold/Fauske. 

 Utvikle konsept for bruk av kapasiteter for fremkomst utenfor vei. 
 Utvikle konsept for bruk av drone i hendelseshåndtering 

 Videreføre opplæring til utrykningssertifikat gjennom samarbeid med andre 
opplæringsetater 

 Styrke og videreutvikle salg av kurs og opplæring til eksterne. 

 Kompetanseoppbygging i forhold til tungberging – større kjøretøy og skadested med 
mange skader.  

 Kompetanseoppbygging på grunn- og ledelsesnivå innen redningsinnsats til sjøs (RITS) 

 Utvikle årsplan med relevante øvelser, både praktisk og table top, for alle ledelsesnivåer 
med vekt på gode pedagogiske verktøy inkl bruk av datasimulering. 

 Optimalisere kompetanse og kapasitet for service og vedlikehold av utstyr. 

 Få gjennomført fellesøvelser/sammenkomster i samarbeid med Forsvaret, nødetater, 
sivilforsvaret, FORF og andre relevante partnere. 

 Gjennomføre skogbrannøvelse i samarbeid med skogeiere, nabobrannvesen, sivil-
forsvaret og politiet. 

 Innføre VISMA turnussystem for å bedre og forenkle internkontroll på arbeidstid. 
 Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS. 

 Utvikle mobilt konsept for ren/ skitten sone 

 Tilby vaksinasjon til deltidspersonell i samsvar med føringer fra AMU 
 

Delmål beredskap - vedlikehold 
Biler og utstyr skal være i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand innenfor de 
økonomiske gitte rammer 

 Hindre forfall i materiellparken og ha god materielloversikt og kontroll. 
 Gjennomføre materiellanskaffelser i tråd med godkjent investeringsplan 

 Sjekke leverandører og avtaler for å finne gunstige leveringsavtaler. 

 Utbedre mangler iht. vernerunder. 
 Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser. 

 Oppgradere og modernisere verksteder for vedlikehold av slange- og røykdykkermateriell 

 I dialog med eierkommuner utbedre stasjonsforhold på Engavågen, Halsa, Våg og Hellig-
vær i første omgang. 

11.7. Mål forebyggende avdeling 

Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og 
veiledninger. Styrke innsatsen overfor boliger med særlig fokus på utsatte grupper. Fra 2020 
integreres Tysfjord vest som en del av Salten Brann som i budsjettet innlemmes i Nye Hamarøy. 
 
Delmål forebyggende 
Systematisk brannforebyggende arbeid 

 Kartlegging 

 Planlegging 

 Gjennomføring 



 

 Evaluering 

Planleggingen må bygge på inngående kjennskap til det lokale risikobildet og til ressursene som 
kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Både interne og eksterne ressurser skal inkluderes.  

Planleggingen bør derfor skje sammen med naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel 
nødetater, kommunale virksomheter (planetaten, bygningsetaten, helse og omsorgssektoren, 
skolesektoren etc.), nabobrann- og redningsvesen, det lokale el-tilsyn, andre tilsynsmyndigheter 
og andre som kan eller antas å kunne bidra til å redusere risikoen for brann. Samarbeid er en 
viktig nøkkel for å lykkes i det forebyggende arbeidet. 
 
Gjennomføre risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter. 

 Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 

 Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 
virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, 
eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 

 Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
 
Andre tiltak mot brann 

 Fremme brannsikkerheten gjennom kommunale og regionale planleggings- og 
beslutningsprosesser 

 Gjennomføre tiltak for elever i grunnskole gjennom «Brannvesenets julekalender»  

 Gjennomføre prosjekt for brannsikkerhet for risikogrupper sammen med eier-
kommunene 

 Nasjonal kampanje farlige stoffer 

 Nasjonale informasjonskampanjer 
 Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS. 

 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på alle typer saker skal være under to uker. Det skal 
utarbeides kvalitetssikringsdokumenter for å sikre korrekt saksbehandling jfr. Forvaltnings-
lovens bestemmelser. 
 
Gjennomføre risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. Innfase 
kjøretøy for bruk utenfor ordinær vei samt teste ut droner som del av tjenesten. 
 
Prosjekt for brannforebygging overfor risikogrupper er satt i drift 
Med bakgrunn i at åtte av ti personer som omkommer i brann tilhører risikogrupper, så har Salten 
brann IKS gjennomført et prosjekt, som har hatt som mål å skape arena for tverrsektorielt 
samarbeid mellom Salten Brann IKS og eierkommunene, for varig forbedring av brann-
sikkerheten for sårbare grupper som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 Prosjektet som sådan har implementert nasjonal veileder («Samarbeid mellom 
kommunale tjenesteytere og brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, juni 2017») fra 
DSB og helsedirektoratet, i helse og omsorgstjenesten i kommunene.   

 Foruten lov om brann og eksplosjonsvern, forbyggende forskrift mm, veileder fra DSB 
og helsedirektoratet, er NOU 2012:4 «Trygg hjemme» en viktig referanse for prosjektet. 



 

 Prosjektet har tatt høyde for å nå nasjonale mål for brannsikkerhet i Salten gjennom god 
informasjon og kommunikasjon i det forbyggende arbeidet. 

 
Prosjekt har så langt resultert i at det etableres en avtalefestet felles arena i hver kommune som 
skal gi grunnlag for godt samarbeid og innhold. Fokus for 2020 vil være oppstart og 
erfaringslæring knyttet til avtalen og gruppene sammen med eierkommunene. 
 

Brannforebygging – beredskapsavdelingen (Brannpatruljen) 
Prosjektet skal belyse og prøve ut hvordan brannvesenets lokale beredskapsressurser kan 
benyttes til å arbeide med målrettede forebyggende tiltak for å gi økt brannsikkerhet for 
innbyggerne. En del av innbyggerne er spesielt utsatt for risiko ved brann. Disse omtales som 
risikoutsatte eller sårbare grupper, og gjelder grupper av mennesker som av ulike årsaker har 
større sannsynlighet for å forårsake brann eller begrenset evne til å forebygge, oppdage eller 
varsle og slokke brann. For å redusere risikoen kreves det målrettede tiltak mot disse gruppene. 
Tiltakene kan omfatte flere sektorer i kommunene. Samordning og samhandling på tvers av 
sektorer er viktig for å øke sikkerheten.  
 
Prosjektet ønsker å belyse om tilføring av ressurser, omdisponering av eksisterende ressurser og 
gjennomføring av koordinerte aktiviteter kan gi økt sikkerhet for innbyggerne med spesielt 
søkelys på utsatte grupper. 
 
Brannvesenet er organisert med ulik struktur i forhold til ulike risikoområder i regionen. De 
lokale stasjonene er som en følge av dette organisert i ulike brann-ordninger. Gjennom prosjektet 
ønsker vi å finne ut hvilke tiltak som gir effekt og hvordan de kan gjennomføres innenfor de 
ulike brannordningene. Tiltakene kan være direkte eller indirekte.  
 
På Oppeid i Hamarøy kommune har det i 2019 vært gjennomført internopplæring for brann-
mannskapene, oppsøkende virksomhet med innlegg om brannsikkerhet i hjemmet hos 
pensjonistforeninger, og det har vært arrangert praktiske slokkeøvelser. Aktivitetene har skapt 
engasjement både blant mannskapene og i målgruppene, og responsen fra målgruppen har vært 
utelukkende positiv. I 2020 planlegges prosjektet videreført og utvidet til å omfatte flere 
brannstasjoner enn Oppeid. De overordnede målene er å:  

 Undersøke hvordan beredskapsressurser kan benyttes for å optimalisere forebyggende 
mål rettet mot risikoutsatte grupper 

 Fortsette å teste ut hvordan det beredskapsforebyggende arbeidet kan etableres, 
organiseres og gjennomføres 

Delmålene prosjektet arbeider mot er å: 

 Etablere felles risikoforståelse 
 Integrere brannforebygging i beredskapsarbeid lokalt 
 Teste ut og iverksette tiltak for å redusere risiko 
 Dokumentere prosjektet – slik at våre erfaringer kan bringes videre til andre 

brannvesen 



 

Prosjektet er en videreføring av pågående etablering av «Trygg hjemme» samarbeid i 
kommunene. Gjennomføring av aktiviteter skal koordineres mot disse samarbeidene. Det er satt 
av 168 000 kroner til lønnsmidler for å videreføre og finansiere satsingen i årsbudsjett 2020. 

11.8. Mål 110-nødsentral (ansvar 110) 

Ved meldinger om brann og andre ulykker skal 110-nødsentralen respondere hurtig og presist 
og alarmere korrekt brann og redningsressurs uten unødig opphold. 
 
Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette 
tiltak som følge av slike. 
 
Overordnet mål 
Vi skal bistå befolkningen på en slik måte at vi lever opp til samfunnets forventninger om et 
brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig 
og koordinert ledelse. 
 
Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS 
 Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde. 

 Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av 
rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter. 

 Utarbeide ny oppdatert ROS analyse for 110 sentralen. 
 
Delmål organisering – HR 
 Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef. 

 Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser. 
 Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning ved å innføre en helhetlig dimensjonerings-

modell for mannskapsbehov. 
 Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn fordeling 

av vakter, legge til rette for fagdager og som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø. 
  
Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste 
 Gjennomføre og utvikle årlig kvalitetskontroll på både operatører og vaktkommandører. 

 Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanseervervelse. 

 Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E. 

 Kompetanseheving i bruk av beslutningsstøttesystem – ELS. 

 Kompetanseheving rundt behovet for notoritet (etterprøvbarhet) for å sikre at blant annet 
hendelseslogg kan brukes til evaluering og videre oppfølging av hendelsene i ettertid. 

 Utvikle metodikk for jevnlig gjennomgang av lydlogg sammen med operatører for bedring 
av tjenesten. 

 
Delmål samarbeid utenfor 110 
 Opprette tettere bånd med beredskap i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra 

til å redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer. 

 Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter. 

 Aktivt bruke brannsjefenes referansegruppe i viktige spørsmål. 



 

 Aktiv og kontrollert deltagelse i utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi 
(112) og helse (113). 

 Utvikle relevante månedlige rapporter for tilknyttede brannvesen. 

 Innføre/gjennomføre studiereiser til brannvesen regionen. 

 Aktivt bruke Twitter og andre verktøy for å bedre samarbeidet med presse. 
 
Delmål marked 
 Aktivt støtte markedsavdelingen i å nå sine mål. 

 Få gjennomslag for ny felles differensiert prismodell for hele Nordland. 
 Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland frem til Markedsavdelingen er 

etablert. 
 
Delmål teknikk - Innovasjon 
 Videre utvikle storskjermsløsningen på 110 samt bistå i utvikling av teknisk løsning i ny 

LRS. 
 Bidra i arbeidet med valg av nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy. 

 Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om 
å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser. 

 Videreutvikle CIM som stabs- og operativt verktøy. 

 Fortløpende ha planer for fremtidige investering og trygg drift av 110-serverrom. 

11.9. Mål Markedsavdeling (ansvar 120) 

Markedsavdelingen har som mål å forsterke Salten Brann sin innsats på salg av alarm-
overvåkning og tilleggstjenester i Nordland. En slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og 
egenandel pr innbygger. Denne satsningen skal ende opp med etableringen av et kommersielt 
selskap som vil redusere faren for å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det 
foreligger også potensielt faglig utbytte samt eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik 
satsning. Det vises for øvrig til vedtak som er fattet av representantskapet om denne saken, mai 
2019. 
 
Overordnet mål 
Markedsavdelingen skal jobbe målrettet for å utløse et betydelig inntektspotensial for økt salg 
av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende 
markeder, men samtidig de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og nye markeder. 
Markedsavdelingen skal levere tjenester med høy faglig standard som står i forhold til det høye 
nivået som allerede leveres av brannvesenet. 
 
Delmål salg og markedsføring 
 Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland. 

 Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for Nordland. 
 Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold. 

 Opprette resultatorientert markedsføring og videreutvikle informasjonsmateriell. 

 Fortløpende kvalitetssikre differensiert prismodell for hele Nordland. 
 
 



 

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS 
 Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde. 
 Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av 

rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter. 
  
Delmål samarbeid utenfor markedsavdelingen 
 Samarbeide tett med 110-sentralen i alle aspekter av tjenesten. 

 Opprette tettere bånd med beredskap forhold til alarm og objekter samt bidra til å redusere 
unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer. 

 Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter. 
 Aktivt bruke 110-sentralens referansegruppe i viktige spørsmål. 

 Utvikle relevante månedlige rapporter for brannvesen tilknyttet 110-sentralen. 

 Knytte kontakter 
 
Delmål teknikk - Innovasjon 
 Utrede salg av nye relevante tjenester og ny teknologi. 

 Opprette samarbeid med teknikkpartnere. 
 
Selskapsdannelse 
 Værebidragsyter for å utrede fremtidig egnet selskapsform og eierstruktur. 

 Styrke fokus på økte inntektsmål og skape et tydelig skille fra 110-nødsentralens lovpålagte 
drift. 

 Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben. 

11.10. Mål brannsjef og administrasjon 

Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett, 
regnskap og rapportering. 
 
Delmål administrasjon 
 Styre og lede prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS. 

 Styre og lede prosessen med implementering av avviks- og kvalitetssystemet. 
 Styre og lede prosessen med innføring av Visma ressursstyring. 

 Styre/lede implementering av virksomhetsstrategi. 

 Styre/lede utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi og helse. 

 Redusere bruken av overtid. 

 Videreutvikling av ny brigadestruktur – etablere og delfinansiere ledertreningsprogram. 

 Styre/lede iverksettelse av investeringsplan. 
 Reforhandling av avtale med Bodø kommune – kjøp og tjenester. 

 Videreutvikle selskapets internettsider nytte sosiale medier som informasjonskanal. 

 Utvikle og etablere en ledelseshåndbok med fokus på ønsket lederatferd. 
 Etablere tjenesteavtaler med politi og HRS om bruk av spesialistkompetanse ved hendelser. 

 Styre/lede iverksettelse av investeringsplan. 

 Oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter for administrasjons avd. 
 



 

Delmål helse, miljø- og sikkerhet (HMS) 
Følge opp arbeidsplassene slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til de 
ansattes sikkerhet, helse og velferd. 
 
Delmål HMS 
 Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg med fokus i hele regionen. 

 Gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for SB IKS sitt HMS-arbeid. 

 Systematisere behandling av HMS-avvik. 

 Gjennomføre en vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg en gang pr år. 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle heltidsansatte. 
 Ha HMS på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. 

 Videreutvikle samarbeidet med NAV-Arbeidslivssenteret gjennom IA-avtalen. 
 Kvalitetssikre avtalen med Bedriftshelsetjenesten. 

12. Avslutning 

Det foreslåtte budsjettet vil løse oppdraget som er delegert til selskapet på en nøktern og en 
kvalitativ god måte som er i henhold til vedtak fra eierne. Nye nasjonale retningslinjer ivaretas 
samtidig som etableringen av SAMLOK Bodø får tilstrekkelige ramme til å starte arbeidet med 
effektrealisering. 
 
Virksomheten vil være i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven med under-
liggende forskrifter. 
 
 
 
 
________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS



 

Vedlegg 1 – Vedtatt virksomhetsstrategi 
 
 

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR SALTEN BRANN IKS 
 

 

1. Ledestjerne 

 
«Trygghet nær deg» 

 
Ledestjernen skal snakke til folks hjerte og skape sikkerhet til forståelsen av at brann- og 
redningstjenesten skal være en lokal ressurs som skal være med på å skape trygghet der hvor det bor 
folk. Alle skal føle seg trygg. Den er med andre ord en ledestjerne som i hovedsak skal adressere 
emosjoner til enkelt mennesket og er vesentlig mindre grad politisk orientert. 

2. Visjon 

 
«Lokal beredskap- og samvirkepartner 

som skaper trygghet for alle i Salten regionen» 
 
Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å være en lokal ressurs med orientering 
begrenset til Salten regionen og at vekst dermed ikke er ønskelig slik alternativ NORD formuleres som 
i utgangspunktet er geografisk nøytral. Når det er sagt så er ordene beredskap og samvirke bevisst 
brukt også her for å belyse at det er ønskelig å ta et større overordnet ansvar for å bygge 
samfunnssikkerhet og at selskapet ønsker å være en likestilt partner på linje med politi, helse og 
sivilforsvar som er statlige anliggende, men for Salten regionen primært. Ansvarsområdet er utvidet i 
sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke bare brann- og redning, som naturlig nok 
inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke beredskaps-samarbeidet med eierkommunene på 
administrativ og operativt nivå i tillegg.  

3. Virksomhetsidé 

 
«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som 

leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig 
og koordinert ledelse og konkurransedyktige betingelser for 

kommuner og kommersielle kunder» 
 
Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt klart fokus på å skape 
en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens eierkommuner. Koordinert ledelse trekkes fram da 
dette skal framstå som et styrket tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner 
sted. Det ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med 
eierkommuner og etater. Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å definere et løfte om at 
selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen selv eller fra 
kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig markedsområde. 

4. Hovedmål 

4.1. Skape arena for beredskapssamarbeid 

 
Bidra til å samle, samt føre konstruktiv dialog med, alle kommuner med 
geografisk nærhet til Salten til én naturlig og velfungerende brannregion. 

 



 

Strategier 

4.1.1. Brannfaglig myndighet i LRS (Nordland politidistrikt) 

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil 
føre til at selskapet, ved brannsjef, får en ledende ansvarsrolle og et avklart forskrifts-
mandat som brannfagligmyndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) på vegne av 
alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.1 

4.1.2. Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd 

Brannsjef i selskapet skal, som brannfagligmyndighet i LRS, også stille i det nasjonale 
brannfaglige rådet som DSB er ansvarlige for som samler alle brannsjefer i de 12 nye 
politidistriktene til nettverksmøte med hovedfokus på nasjonale brann- og rednings-
faglige fellesinteresser. En slik rolle vil gi en naturlig posisjon som brobygger og 
koordinator som må utnyttes optimalt med tanke på å tilrettelegge for et konstruktivt 
brannfagligsamarbeid i Nordland. 

4.1.3. Møtearena for brannsjefer i Nordland 

For å skape et konstruktivt samarbeid som skal fungere i de tilfeller hvor selskapet 
bekler rollen i LRS og deltar i brannfagligråd, så må selskapet ta på seg rollen som 
nettverksbygger i Nordland. Det er helt avgjørende at det etableres en felles arena for 
dialog og refleksjon med hjelp og støtte fra politi og fylkesmann som belyser og 
bearbeider de utfordringer som brannetaten vil stå overfor i forbindelse med etabler-
ingen av nye LRS og brannfagligråd. 

4.2. Etablere effektiv beredskap ved store hendelser 

 
Sammen med politidistrikt Nordland og Nordlands-sykehuset HF skape en 
bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de store hendelsene. 

 
Strategier 

4.2.1. Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene 

Selskapet skal som en del av samlokaliseringen av nødsentralene til helse, politi og 
brann sørge for å skape større grad av effektiv ledelseskoordinering i forbindelse med 
store hendelser som utfordrer behovet for tett og effektiv samvirkedialog. 

4.2.2. Pådriver for etablering av felles prosjekter 

For å få til dette så skal selskapet være pådriver for å etablere ulike felles prosjekter 
sammen med politi og helse som skal se nærmere på spørsmål som har å gjøre med 
1) prosedyrer, 2) øvelser, 3) ledelse og 4) digitale ledelsesverktøy. Dette må sees opp 
mot myndighetenes sentrale tiltak.2 

4.2.3. Finansiering av fellesprosjekter 

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike prosjektene og ha en særlig god dialog med fylkes-mannen i Nordland, FMNO. 

                                                 
 
1 LRS – Lokal redningssentral; etableres av politimester ved store hendelser som krever samordning av ressurser. 

Det foreligger eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende LRS. 
2 Samvirkefremmende aktiviteter SAMLOK – PFN 



 

4.2.4. Tett koordinering med statlige myndigheter 

Selskapet skal sammen med politi og helse sørge for tett dialog med statlige 
myndigheter som har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten på nasjonalt nivå. 

4.2.5. Etablere enhetlig ledelses system (ELS) 

Behov for å styrke den interne overordnede ledelsesevnen er betydelig og skal 
prioriteres spesielt i en tidlig fase. Selskapet legger særlig vekt på å kunne dele 
relevant hendelseinformasjon digitalt til kommuner som er berørt av en hendelse ved 
å tilby egen informasjonsportal med bilder, film og statusbeskrivelser. Selskapet skal 
ha en overordnet stab som er trent til å håndtere større hendelser. 

4.3. Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen 

 
Salten Brann skal initiere og invitere til brannsamarbeid for kommuner som naturlig 
faller inn under randsonen til Saltenregionen samt skape konstruktive relasjoner til 
ulike nasjonale beredskapspartnere. 

 
Strategier 

4.3.1. Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner 

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil 
føre til at flere kommuner indirekte får krav på seg til å inngå i et interkommunalt 
brannfaglig samarbeid. Dette for å unngå betydelig økning i driftskostnader for eget 
brann- og redningsvesen som følge av henholdsvis krav til ledelseskapasitet og 
størrelse på kompetansemiljø. Forskriften antas å bli vedtatt tidligst medio/ultimo 2018. 
I påvente av denne avklaringen vil oppstår det en mulighet for selskapet med å arbeide 
målrettet med å posisjonere seg både politisk og brannfaglig som en foretrukket 
samarbeids-partner innen brann- og redning i hele, eller bare deler av Nordland. 

4.3.2. Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming 

For at dette skal være gjennomførbart så må det utvikles prosessbeskrivelse for en 
slik tilnærming hvor både politiske og faglige utfordringer belyses og håndteres. Det 
bør sees nærmere på hvordan Bergensalliansen har løst denne utfordringen hvor 32 
kommuner har søkt sammen i et brann- og redningsfaglig  samarbeid basert på en 
vertskommunemodell, men ledet av de mest sentrale kommunene og deres ordførere.3 
Bergensalliansen fungerer for øvrig som et regionråd for interkommunalt samarbeid 
på lik linje med Salten regionråd. 

4.3.3. Målrettet informasjonskampanje 

Basert på strategi for prosesstilnærming så må det utvikles en målrettet informa-
sjon/kommunikasjonskampanje som tar mål av seg til å nå brannsjefer, rådmenn og 
ordførere i relevante nabokommuner. Erfaringene til selskapet viser at de pågående 
endringene nasjonalt er lite kjent blant politikere og rådmenn. Hovedutfordringen må 
anses å være det å få tilgang til den enkelte kommune og deretter få anledning til å 
opplyse om endringer og mulighetene selskapet kan tilby. Relasjonene må styrkes slik 
at det etableres tillit for tilnærmingen som må sees i lys av LRS utfordringen som del 
av hovedmål 1. 

                                                 
 
3 Hjemmesiden for Bergensalliansen; https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/ 

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/


 

4.3.4. Vekstalternativer 

Selskapet har i dag brann- og redningsansvar for over 80 000 innbyggere. Et framtidig 
interkommunalt samarbeid bør omfatte mellom 100 000 – 120 000 inn-byggere for å 
ha tilstrekkelig evne til å bygge overordnet kompetanse og kapasitet. Det naturlige 
vekst-alternativet som bør forfølges er Salten Brann som i dag + Værøy, Røst og 
Rødøy. 

4.4. Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner 

 
Være attraktiv beredskapspartner med effektiv kapasitet og struktur innen brann- og 
redningstjenester for kommuner med blikk for helhet og skal tilfredsstille nasjonale 
beredskapsbestemmelser for brann- og redningsvesen. 
 
Strategier 

4.4.1. Målrettet tjenesteleveranse 

Kjerneleveransen til Salten Brann skal holde høy kvalitet og være organisert etter gode 
ROS-analyser på en slik måte at det tas hensyn til hendelsesmønster og annen 
driftserfaring. 

4.4.2. Foretrukket kursleverandør  

Salten Brann IKS skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse for 
brannforebygging og beredskap for offentlig virksomhet lokalisert i Salten regionen. 

4.4.3. Økt salg av alarmtjenester 

Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlig virksomhet må intensiveres 
i og rundt driften av 110-nødsentral for Salten regionen da en slik satsing vil få ned 
kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. 

4.4.4. Eierkommunenes bygg skal dirketekobles til 110 

Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for 
Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid. 

4.5. Tilby tjenester til kommersielle virksomheter 

 
Salten Brann skal tilby relevante brann- og redningstjenester for kommersielle kunder. 
 
Strategier 

4.5.1. Øke salg av alarmovervåkning 

Salten Brann skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggs-
tjenester for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-
nødsentral for region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og 
egenandel pr innbygger. 

4.5.2. Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse 

Selskapet skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse innen 
brannforebygging og beredskap. I dette ligger det et betydelig potensial for gevinst-
realisering som må forløses med tanke på inntjening. Det må søkes et tett samarbeid 
med relevante partnere og brannskolen. 



 

4.5.3. Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse 

Salten Brann bør utvikle et kommersielt selskap med avklarte rammer som driver fram 
denne satsingen i et fritt marked uten å komme i konflikt med konkurranse-
lovgivningen, men som samtidig kjøper instruktørtjenester fra Salten Brann. Det må 
gjøres en markedsanalyse i denne forbindelsen for å belyse markedspotensialet. 

4.6. Ledende regional pådriver for innovasjon 

 
Salten Brann skal være en nasjonal og regional ledende pådriver for innovasjon innen 
henholdsvis beredskaps-samvirke samt faglig utvikling av brann- og rednings-
tjenesten hvor digitale løsninger skal prioriteres. 
 
Strategier 

4.6.1. Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS 

Selskapet skal være med på å utvikle hensiktsmessige digitale verktøy for bruk i LRS 
Nordland i samarbeid politiet. Det er spesielt viktig å få på plass et digitalt samvirke og 
delingsverktøy, DSB-CIM som kan brukes overordnet slik at berørte parter kan 
samarbeid inn mot samme informasjonsflate. 

4.6.2. Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral 

Det skal utvikles digitale storskjermsløsninger med relevant informasjon som kan deles 
internt mellom nød-sentralene og ut til stab og ledelse til den enkelte etat. Ny IKT 
driftsleverandør for Bodø kommune, ATEA, har levert slike løsninger til forsvarets 
hovedkvarter og andre 110-sentraler i Norge.  

4.6.3. Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder 

Selskapet vil bruke digitale verktøy for å innhente bilde og filminformasjon fra 
hendelser i eget ansvarsområde, fra droner eller fra hensiktsmessige installasjoner på 
selskapets utrykningskjøretøy slik at selskapets overordnede hendelses-håndtering 
styrkes spesielt ved større hendelser. 

4.6.4. Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid 

Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og 
utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og forskningsselskapet 
NORUT. Det er spesielt viktig å utvikle forsknings-basert innsikt på de endringer som 
skal gjøres og de effekter som forventes som del av samlokaliseringen av nødmelde-
tjenestene. 

4.6.5. Finansiering av innovasjonsprosjekter 

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike innovasjonsprosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i 
Nordland, Bodø kommune, KS og NFK. 

4.7. Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift – «Brann 2020» 

 
Selskapet skal etablere et kvalitets- og forbedrings-program for å sikre en mer effektiv 
og forutsigbar drift basert på sentrale funn i ståstedsanalysen. Tiltakene i «Brann 
2020» skal være implementert innen utgangen av år 2020. 

 
Strategier 



 

4.7.1. Samhandling med eierkommunene 

Selskapet skal være pådriver for å styrke den operative og administrative samhandl-
ingen med eierkommunene. Følgende fokusområder skal videreutvikles og håndteres: 
 Økonomisk rammeforståelse: 

o Evaluere dagens finansieringsmodell med tanke på fordeling av kostnader 
(størrelse, modell, evaluering) 

o Redegjøre for langsiktige investeringsbehov (kompetanse, materiell) 
o Etablere de mest optimale finansieringsalternativene (avtaler) 

 Praktisk samarbeid og samvirke: 
o Periodiske og forhåndsplanlagte samarbeidsmøter 
o Koordinert planverk mellom selskapet og eierkommunene 
o Interaksjon/koordinering av beredskapsøvelser/ROS etc. 

 Kunnskap/forståelse til ståsted: 
o Kommunikasjon/informasjon 
o Ståsted 

4.7.2. Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse 

Selskapet skal iverksette ulike former for systematiske kompetansehevende tiltak for 
å øke innsikten til å kunne håndtere ulike regionale og nasjonale utfordringer som 
selskapet står, og vil komme til stå, overfor. Særlig fokus må rettes mot de prosesser 
som skal føre til tilslutning av flere kommuner til brannfagligsamarbeid med selskapet. 
Det legges til grunn en årlig strategisamling for representantskapet. 
 Eierkommuner (ordførere, formannskap, kommunestyre og rådmenn) 

 Representantskap (valgte representanter fra eierkommunene) 

 Styret (valgte medlemmer til styret) 

 Ledelsen (selskapets ledergruppe) 
 

4.7.3. Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø 

Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har 
forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår 
som de viktigste satsingsområdene; 
 Styrke det systematiske HMS-arbeidet: 

o Overordnet årshjul med rapporteringspunkter 
o Organisering av ansvar 
o Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 
o Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids 

personell vs. 2) deltids personell 

 Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på: 
o Anerkjennelse av medarbeidere 
o Involvering i endrings- og forbedringsprosesser 

 Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer: 
o Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for 

selskapet, både for heltid og deltid 
o Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid 



 

4.7.4. Struktur/kompetanse 

Selskapet skal evaluere dagens stasjonsstruktur sett opp mot de ulike ROS-analysene 
som eksisterer i eierkommunene samt de varslede endringer i forskrift for organisering 
og dimensjonering av brannvesen. Det skal også tas hensyn til hendelses-
mønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-plikt hvor det 
skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i dette skal; 
 Administrativ organisering evalueres og justeres 

 Stasjonsstruktur evalueres og alternativer med synergi belyses 

 Policy og retningslinjer skal videreutvikles 

 Ledelse- og personalferdigheter må styrkes 

 Kompetanseplanverk skal forbedres og implementeres 

 Brannfagligferdigheter skal styrkes gjennom hele organisasjonen 

4.7.5. Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 

Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer 
målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan 
bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå 
positivt ut på ulike kostnadsstrukturer. 
 
Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-
sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming. 

4.7.6. Informasjonshåndtering 

Selskapet skal i perioden etablere ny hjemmeside samt internt intranett basert på 
samme løsningsmodell. Hjemmesidene skal være intuitive og innrettet etter behov fra 
publikum og andre virksomheter som er på jakt etter relevant informasjon på enklest 
mulige måte. Selskapet skal sikre intern kommunikasjon gjennom et intranett som 
baserer seg på samme driftsmodell som for den nye hjemmesiden. Det skal utvikles 
tiltak for å styrke kommunikasjonen på sosiale medier, både internt og eksternt. 
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1. Økonomiplan for 2020 – 2023 

 

1.1. Formålsparagrafen i selskapsavtalen 

 
§3. Formål 
 
Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver 
vedrørende brann- ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre 
tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. 
 
Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte 
tjenester. 
 
Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 
 
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke 
svekker de lovpålagte oppgavene. 
 
Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester 
kan også nyttes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 
 

1.2. Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2020 - 2023 

 
Rente 

 Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2023. 
 
Nøkkeltall 

 Det er lagt inn 3,2 % lønnsvekst for 2020. 
 Kommunal deflator er 2,8 %. (Ref. statsbudsjett 2020) 

 For 2021 – 2023 er lønn budsjettert med 2019 priser. Endringer er realvekst. 

 For 2021 – 2023 er varer og tjenester budsjettert med 2019 priser, med unntak av kjente 
kostnadsendringer. 

 Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner. 
 Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 21 % for heltidspersonell. 

 Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell. 
 
Merverdiavgift 
Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.   
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1.3. Økonomiske oversikter 

 

 

Tabell 1 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2020 - 2023 

 
Som det går fram av tabell 1 så er det satt av betydelig beløp til disposisjonsfond. Formålet med 
å bygge opp denne reserven er for å være mest mulig forberedt på økte kostnader ved 
anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for nødnett fra 2020 samt til bruk ved 110-
nødsentralen og markedsavdeling for å håndtere svingninger på inntjeningsnivå for 
direktekoblet brannalarm. Dette skyldes at leverandør av nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy 
har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnettleveransen. 
Ved utgangen av 2019 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet. 
Dette gjelder for alle landets 110-nødsentraler. Det er varslet en offentlig anskaffelse av nytt 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2019 2020 2021 2022 2023

Driftsinntekter

Salgsinntekter 20 267 750     23 430 000     23 900 000     25 170 000     26 370 000     

Refusjoner 16 231 966     24 671 445     25 384 651     25 515 677     25 461 119     

Sum salgsinntekter og refusjon 36 499 716     48 101 445     49 284 651     50 685 677 51 831 119

Utvikling 29,49 % 31,79 % 2,46 % 2,84 % 2,26 %

Kommunale overføringer 86 931 591     91 396 897     92 327 476     92 196 450     92 251 008     

Utvikling -0,69 % 5,14 % 1,02 % -0,14 % 0,06 %

Sum driftsinntekter 123 431 307   139 498 342   141 612 126   142 882 126   144 082 126   

Utvikling 6,66 % 13,02 % 1,52 % 0,90 % 0,84 %

Driftsutgifter

Lønnskostnad 89 991 844     95 563 150     96 543 151     96 543 151     96 543 151     

Varer og tjenester 29 359 205     39 279 179     39 496 568     39 496 568     39 496 568     

Momskompensasjon 2 310 627       2 421 622       2 364 622       2 363 019       2 360 872       

Annen driftskostnad -                   -                   -                   -               -               

Sum driftsutgifter 121 661 676   137 263 952   138 404 342   138 402 739 138 400 592

Utvikling 6,16 % 12,82 % 0,83 % 0,00 % 0,00 %

Driftsresultat før finansposter 1 769 631       2 234 390       3 207 784       4 479 387       5 681 534       

Finansposter

Annen renteinntekt 20 000             20 000             20 000             20 000             20 000             

Annen rentekostnad 341 000           517 525           545 525           787 925           941 925           

Avdrag på lån 2 000 000       2 600 000       2 700 000       3 000 000       3 200 000       

Bruk av bundet fond 400 000           468 588           400 000           400 000           400 000           

Sum finansposter (1 921 000)      (2 628 937)      (2 825 525)      (3 367 925)      (3 721 925)      

Bruk av tidligere års mindreforbruk 750 000           500 000           250 000           250 000           250 000           

Avsetning til disposisjonsfond 598 631           105 453           632 259           1 361 462       2 209 609       

Driftsresultat 0                       (0)                      0                       0                       0                       

Poster
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oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødsentralene koordinert av Direktoratet for sikkerhet og 
beredskap.  DSB har videre skissert at en slik anskaffelse og support av ny løsning må 
finansieres av brukerne. 
 
Slik selskapet forstår det skal det nye oppdragshåndteringsverktøyet eies og driftes av DSB, 
men betales av 110-nødsentralene. Dette er kostnader som ikke kan dekkes av dagens budsjetter 
og vil til slutt måtte bli dekket av kommunene. Ubekreftede beløp for et slikt nytt 
oppdragshåndteringsverktøy har ligget i størrelsesorden 70 millioner fordelt på alle sentralene 
i landet (per i dag 15 sentraler), men det er knyttet stor usikkerhet til denne summen. 
 
Selskapet er sterkt kritisk til dette og mener at denne situasjonen er uholdbar for eier-
kommunene og at noe må gjøres for å motvirke denne prosessen. Selskapet vil ta initiativ til å 
utarbeide en politisk sak som skal belyse anliggende samt foreslå ulike løsningsalternativer. 
Saken som sådan må løftes opp på politisk nivå for å sikre statlig finansiering eller mulighet for 
110-nødsentralene til å anskaffe eget oppdragshåndteringssystem, til en vesentlig lavere 
kostnad. 
 
Nedenfor vises det en overordnet tabell med oversikt over hovedposter med utviklingstrekk for 
økonomiplanperioden. 
 

 

Tabell 2 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2020-2023 

 

2. Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS 

Poster som ivaretas av den enkelte kommune utenfor brannvernbudsjettet i henhold til 
gjeldende selskapsavtale: 
 

1. Drift og vedlikehold av brannstasjoner, kommunale avgifter, renhold, mv 
2. Husleie brannstasjoner 

 
Salten brann har tidligere lagt inn beregnet beløp for disse postene, for brannstasjoner i Bodø, 
i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type 
utgifter. For brannstasjonene, spesielt den nye brannstasjonen på Albertmyra, skal dette ikke 
videreføres. Dette begrunnes i at det er 2 andre kommersielle leietagere (politi og helse) i tillegg 
til Salten Brann IKS som er brukere av bygget. FDV kostnader må administreres av Bodø 

Salgsinntekter og refusjon 36 499 716 48 101 445 49 284 651 50 685 677 51 831 119

29,49 % 31,79 % 2,46 % 2,84 % 2,26 %

Kommunale overføringer 86 931 591 91 396 897 92 327 476 92 196 450 92 251 008

-0,69 % 5,14 % 1,02 % -0,14 % 0,06 %

Driftsutgifter 121 661 676 137 263 952 138 404 342 138 402 739 138 400 592

6,16 % 12,82 % 0,83 % 0,00 % 0,00 %

20232022Hovedposter 2019 2020 2021
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kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. Selskapet er i prosess med Bodø 
kommune for overføring av avtaler innen FDV området for brannstasjonene i Bodø kommune. 
FDV-kostnader og refusjoner for FDV er trukket ut av budsjettet til Salten Brann IKS. Ved å 
gjennomføre det på denne måten vil praksisen være lik for drift av alle brannstasjoner i 
eierkommunene. Selskapet er av den oppfatning at denne harmoniseringen er meget viktig å få 
på plass. Det vises til brev som er oversendt kommunens ledelse i sakens anledning. Det gjøres 
oppmerksom på at dette ansvaret kommer tydeligere fram i vedtektene som er revidert det siste 
året. 
 
Utfordringen for selskapet i denne sammenhengen er at flere av brannstasjonene i selskapets 
ansvarsområde ikke har vært fulgt tilstrekkelig opp i forhold til kravene i arbeids-
miljøvernloven. Mangelen på et forsvarlig arbeidsmiljø gjør seg særlig gjeldende på følgende 
steder; 
- Våg i Gildeskål 
- Engavågen i Meløy 
- Halsa i Meløy 
- Helligvær i Bodø kommune 
 
Selskapet har i samarbeid med kommunene gjennomført gode prosesser i forbindelse med 
utbedring av ovennevnte forhold. Bodø kommune jobber konkret med plan for bygging av ny 
branngarasje på Helligvær. Meløy kommune gjennomfører egne prosesser for avvik på 
stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene, men i det siste har dette stoppet helt opp. 
 
Det er også på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjonen ikke ivaretar HMS-krav 
i tilstrekkelig grad. Fauske kommune har gjennomført prosjektering av felles driftsbygg for 
brann, ambulanse, legevakt, sivilforsvar og teknisk avdeling i kommunen. Dette er ordning som 
selskapet ønsker velkommen. Det ansees å være effektiv bruk av ressurser om både Saltdal og 
Sørfold kommune ble involvert i denne prosessen for å se nærmere på muligheten til å utløse 
samvirkegevinster kommunene i mellom. Dersom den nye stasjonen ferdigstilles medio 2021 
kan dette ivareta eventuelle synergier som kan fremkomme gjennom ROS-analysen, som skal 
vurdere beredskapsstruktur. 
 
Selskapet gjør oppmerksom på at det er kommunens plikt å sørge for tilstrekkelig mengde med 
slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik vedrørende slukkevannforsyningen flere steder i 
Salten området så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler som erstatning for kommunal 
vannforsyning i bakken. Dette gjør seg gjeldende på flere steder og selskapet henviser derfor 
til punkt 4.1 i denne økonomiplanen for nærmere spesifisering av avvik/behov. 

3. Kommunenes kostnader til vaktordninger 

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et 
direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den 
enkelte kommune. 
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Nedenfor finnes en tabell som viser status for nivå for hjemmevakt som er bestemt som følge 
av eiernes brannordninger. 
 

 

Tabell 3 – Vaktoversikt pr. eierkommune 

 
Selskapet har regnet ut hva de vedtatte ordningene har av faste kostnader og lagt dette inn i 
rammen for Salten Brann IKS.  Samtidig er det vist i tabell hvordan utgiftene fordeler seg og 
hvordan kostnadsutviklingen har vært siden dannelsen av selskapet.  
 
Vurderingsgrunnlaget for etablering av brannvernordningene er gitt i ROS analyse sammen 
med en faglig vurdering av muligheter for utvikling av brannvernordningene.  
 
Salten Brann vil følge opp ROS analysen årlig og gi sine faglige betraktninger knyttet til dette 
arbeidet. 
 
Det er viktig at selskapets eiere er oppmerksomme på de operative muligheter som skisseres i 
ROS analysen, siden endringer vil ha direkte virkning på den enkelte eiers kostnader. 
 
Det er viktig å merke seg at endringer i demografi påvirker graden av rekruttering og ikke minst 
tilstedeværelse i kommunen. Selskapet utfordres ved at flere har sin arbeidsplass relativt langt 
fra sitt bosted og at rekruttering av personell, som har sitt arbeidssted i nærheten av 
brannstasjonen, blir vanskeligere. Stasjon Sulitjelma er preget av denne utfordringen og 
selskapet vil se nærmere på en bedre løsning. 

Kommune Stasjoner Røyk-
dykking

Konstabel Sjåfør Utryk
nings-
leder

Overordn. 
vakt

Vaktkost     
pr stasjon

Vaktkost pr 
kommune

Total 
kostnad

Andel

Hamarøy Drag - NY Nei -             891 736      2 148 951 41 %
Hamarøy Storjord - NY Nei -             
Hamarøy Oppeid Nei 1 456 025      
Hamarøy Innhavet Nei 1 435 711      
Steigen Steigen Nei 1 1 891 736      891 736      1 551 992 57 %
Sørfold Sørfold Ja 1 1 891 736      891 736      1 694 812 53 %
Fauske Fauske Ja 4 1 2 198 869   2 634 580   4 209 744 63 %
Fauske Sulitjelma Ja 1 435 711      
Saltdal Rognan Ja 2 1 1 327 447   1 327 447   2 174 803 61 %
Beiarn Beiarn Nei 1 456 025      456 025      1 013 579 45 %
Bodø Bodø - HELTID Ja 4 1 1 17 406 275 17 406 275 26 519 888 66 %
Bodø Misvær Nei -             
Bodø Knaplund Nei -             
Bodø Kjerringøy Nei -             
Bodø Helligvær Nei -             
Værøy Værøy Ja 1 456 025      456 025      1 195 422 38 %
Gildeskål Inndyr Nei 1 456 025      456 025      1 718 872 27 %
Gildeskål Nygårdsjøen Nei -             
Gildeskål Våg Nei -             
Gildeskål Sørarnøy Nei -             
Meløy Ørnes Ja 1 459 366      2 137 880   4 270 905 50 %
Meløy Glomfjord Ja 2 1 1 1 215 588   
Meløy Engavågen Ja 1 366 922      
Meløy Halsa Ja 96 004        
Meløy Meløya Nei -             
Meløy Bolga Nei -             
Felles Bodø (IL + VHB) 2 3 509 163   3 509 163   3 509 163 100 %

Sum vakt 13 5 12 2 31 058 629 31 058 629 50 008 132 62,11 %
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Selskapet vil derfor fremover ha fokus på å etablere gode og kosteffektive beredskapsløsninger 
som ivaretar ROS for den enkelte kommune og regionen sett som helhet. Dette vil fremlegges 
som faglig forslag til endringer for brannordningen til de kommuner det berører. 
 
Salten Brann sin aktivitet påvirker ikke direkte vaktordningskostnadene siden utryknings-
kostnader er lagt inn som felleskostnader og dekkes etter den enkelte kommune sin eierandel. 
 
Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar 
med organiserings- og dimensjonering forskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den 
enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift er under revidering og vil 
kunne få betydning for dimensjonerende størrelser. Det er ikke kommunisert når forslag til ny 
forskrift skal ut på høring og når det er planlagt iverksatt. 
 
Kommunenes kostnader til vaktordninger øker med bakgrunn i rettskraftig dom i arbeidsretten 
av 21. juni 2013 krever at det skal innbetales pensjon av stillinger med lavere deltakergrad enn 
14 timer pr uke. Dommen setter ingen nedre grense for stillingsprosent i forhold til opptjening 
og utbetaling av tjenestepensjon. Budsjettmessig konsekvens er nærmere beskrevet i avsnittet 
som følger under tabellen som fordeler kostnader pr eierkommune. 

4. Investeringsplan 

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av 
materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt andre 
viktige utviklingsprosjekter Investeringsplanen tar også høyde for fortsatt utvikling av samvirke 
gjennom digitale informasjonssystemer for kommando og kontroll herunder videostøtte. 
Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de 
anskaffelser som gjennomføres. Kostnadene for anskaffelsene er hentet fra ulike leverandører 
i markedet og fra erfaringer ved tidligere innkjøp. 
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4.1. Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2020 – 2023 

 

 

Tabell 4 – Investeringsoversikt for perioden 2020 - 2023 

 
Det vises til linjen om tankbil i investeringsplanen. Selskapet gjør oppmerksom på at det er 
kommunens plikt å sørge for slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik vedrørende 
slukkevannforsyningen så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler på følgende steder 
som kommunen selv må finansiere gjennom egne budsjetter og økonomiplaner: 
- 2020; tankbil til Knaplund i Bodø kommune – organiseres sammen med framskutt enhet 
- 2021; tankbil til Inndyr i Gildeskål kommune – organiseres sammen med framskutt enhet 
- 2022; tankbil til Engavågen i Meløy kommune – organiseres sammen med framskutt 

enhet på Halsa. 

Inv nr Investeringsarter 2019 2020 2021 2022 2023
INV2023-1 Fremskutte enheter (Brukt 0,75") (Ny 1,9")      1 900 000      2 000 000        4 000 000 

Opplæringsbil

INV2023-2
A/V system i UV-rom understøtte av aksjonsrom, LRS og 
undervisning

     1 300 000 

INV2023-3 KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom
Varig brannvernmateriell

INV2023-3 Servicebiler feiertjeneste         270 000          400 000         400 000           400 000           400 000 
INV2023-4 Administrative kjøretøy         900 000         500 000           500 000 

Liten båt
DSB-CIM
Depothengere
Terrengående kjøretøy
Droner         500 000 

INV2023-4
Operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide 
funksjonalitet)

        400 000          500 000         500 000 

INV2023-5 Oppgradere IT utstyr og nødvendig programvare         625 000          600 000           100 000           650 000 

INV2023-6
Automatisere adm alarmkunder CRM - 110 (+339) 
CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni

         900 000         300 000           300 000           300 000 

INV2023-7 Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul+kursmodul          400 000 

INV2023-8
Innbyggerkommunikasjon+internkommunikasjon 
Facebook at work eller lignende

         500 000 

INV2023-9
Prosjekt objektplan (videreutvikle + digitalisere) Intern 
medarbeider som får prosjektstilling 1 år.

         800 000 

Dykkermateriell         200 000 

Dykkerdrakter         150 000 

Streaming dykking         150 000 

INV2023-10 Oppgradere slnageverkstedet          200 000 

Kompressor         300 000 

INV2023-11 Brannpumper         300 000          300 000         300 000           300 000 

INV2023-12 Frigjøringsutstyr         120 000         120 000 

Utrykningsbekledning         150 000 

Redningsbekledning         300 000 

INV2023-13
Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av 
kommunene selv, 2020 Knaplund, 2021 Inndyr, 2022 
Engavågen. Fauske er rullert i 2019

      1 200 000      1 200 000        1 200 000 

INV2023-14
Mannskapsbil - hovedbil Bodø - vurdere bil somYara og 
evt hybrid

       6 000 000 

INV2023-15 Mannskapsbil - rullering etter prioritet - vurdere Hybrid      7 500 000 

INV2023-16 Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500`)       1 000 000      3 500 000 

INV2023-17 Infrastruktur CBRNE         500 000 

Kommandobil B-01

Kommandobil B-09      1 900 000 
INV2023-18 Dykkerbil         800 000 

Sum      8 165 000       6 800 000    18 920 000      12 300 000        1 850 000 
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Selskapet disponerer pr i dag 5 tankbiler, der den eldste er av årsmodell 1981, og den nyeste av 
årsmodell 2004. Alderen kombinert med økende utgifter til vedlikehold av bilene tilsier at det 
er behov for utskifting også av denne typen kjøretøy. 
 
Det er knyttet en viss usikkerhet til investeringsplanens behov fra år 2021 og utover. Dette 
begrunnes i det faktum at selskapet har iverksatt en Brann-ROS prosess som vil føre til 
anbefalinger om ny beredskapsplan for selskapet og dermed den enkelte kommune tilsluttet 
selskapet medio 2020. På tross av dette så mener selskapet at det er riktig å belyse behovet for 
økt tilgang på slukkevann på angitte steder da det er registrert avvik på dette. Uten tilstrekkelig 
slukkevann klarer ikke selskapet å yte god nok beredskap og innsats ved større hendelser. 
 
I et utviklingsperspektiv ønsker selskapet videre å effektivisere beredskapen ved enkelte 
stasjoner ved at store og kostbare mannskapsbiler byttes ut, og erstattes med mindre og 
rimeligere fremskutte enheter (egen investeringspost). Disse fremskutte enhetene vil i 
kombinasjon med tankbiler, som gir nødvendig sikkerhet for vannforsyning, kunne gi styrket 
håndteringsevne til redusert kostnad ved utvalgte stasjoner. Salten Brann vil ta opp disse 
forholdet med de berørte eierkommunene som del av Brann-ROS prosessen. 
 

4.2. Behovsbeskrivelser i planperioden 

4.2.1. ”First response – fremskutt enhet” (INV2023-1) 

Fremskutte enhet er en mindre enhet som raskt skal kunne ta seg til et skadested for å gjøre en 
skadebegrensende innsats og tilrettelegge for videre innsats av påfølgende styrker. En slik enhet 
vil i mange hendelsestyper være autonome og håndtere hendelsen uten støtte. En fremskutt 
enhet vil bidra til mer effektiv ressursutnyttelse både på kostnadssiden og for personellressurser. 
En fremskutt enhet er et kjøretøy som er enklere å kjøre og kan opereres på et lavere sertifikat. 
Fremskutt enhet er allikevel slagkraftig da den har vanntank, frigjøringsutstyr, skjærslukker-
system, lysmast og annet teknisk materiell.  
 
De to første kjøretøyene er under produksjon og vedtatt anskaffet i 2018. Det anskaffes to ulike 
modeller der en mindre enhet skal plasseres i Bodø for å håndtere ressursutnyttelsen bedre, 
spesielt for alle hendelser som omfatter automatiske brannalarmer. Bilen ble levert i 2019. Den 
andre bilen blir levert høsten 2019 og dette medfører forskyving av låneopptrekk fra 2018 til 
2019. Bilen skal plasseres i området Fauske – Sørfold og vil være utstyrt for å ivareta spesielt 
trafikkhendelser. 
 
I 2019 ble det planlagt å skifte ut redningsbilen på Innhavet med en fremskutt enhet som på en 
bedre måte kan ivareta trafikk, redning- og brannhendelser. Også denne bilen vil være en 
fremskutt enhet som opererer i sammenheng med hovedbilen på Oppeid, men som også i gitte 
hendelser kan operere selvstendig. Eksisterende bil på Innhavet rulleres til Knaplund stasjon. 
Denne planen utsettes til 2020. 
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Lettere kjøretøy vil håndtere en mengde hendelser til lavere driftskostnader sammenlignet med 
tradisjonelle brannbiler, herunder investeringskostnad, driftskostnader og opplærings-
kostnader. Et kjøretøy som skal fungere som fremskutt enhet har utstyr som automatgir, sterk 
motor, firehjulstrekk og utstyr nevnt over. 

4.2.2. Etablering av A/V system i UV-rom Albertmyra (INV2023-2) 

Samlokaliseringen av nødetatene i Salten har fått nasjonal oppmerksomhet. Dette er ikke uten 
grunn. Samhandlingen mellom nødsentralene inngir til en svært rask og effektiv situasjons-
forståelse. Salten Brann har med de siste digitale satsingene tatt ledelse blant nødetatene på 
dette området. Dette inngir til økt samarbeid og deling for samfunnets beste. 
Selskapets har kommet så langt at Salten Branns teknologi kan deles med politi og AMK når 
politidistriktets LRS / Stab settes. Dette er noe politiet spesielt er interessert i. For å få til en 
effektiv utnyttelse av eksisterende investeringer og øke kapasitet til å også la Politi og AMK 
utnytte vår teknologi, er det vår plan å utstyre vårt undervisningsrom med videoteknologi som 
tar utspring i etablert løsning og utvide denne også til undervisningsrommet som da kan brukes 
som et LRS rom. Politiet har som intensjon at medlemmene av LRS skal betale halvparten av 
finansieringskostnadene over 3 år. Se skriv fra politiet, vedlegg 2, brev fra politiet. 

4.2.3. Ny servicebil – forebyggende og feiing (INV2023-3) 

For feiertjenesten er det nødvendig med fornying av servicebil for feierne. Investeringen 
finansieres ved bruk av bundet feierfond. 

4.2.4. KKI (Kommando Kontroll og Informasjon) – videostøtte (INV2023-4) 

KKI har vært et av satsningsområdene for Salten Brann i flere år. Det å skaffe seg informasjon 
fra hendelsessteder før, nødetatene når fram, samt sende digital informasjon inn til 110-
nødsentral, eller til stab nå denne er satt, har vist seg å være ekstremt nyttig. Samlokaliseringen 
av nødetatene hvor sentralene sitter vegg i vegg inngir til å dele informasjon. Her kan Politi og 
AMK få informasjon som støtter aksjoner på en måte som vi tidligere ikke har hatt. Ved større 
hendelser inngir eksisterende teknologi til økt situasjonsforståelse også for kommunene og 
andre aktører. Som et ledd i videre utvikling av underliggende teknologi, er neste fase å 
synligjøre data fra små sensoriske enheter i samme tidslinje som vi har videodata. Vi tenker da 
på temperatur, gasser og fallsensor som eksempel. Men også posisjonering av utstyr og 
mannskaper i sanntidskart. Det å se at mannskap har falt og ligger nede, posisjonert i kart er 
ledelsesinformasjon som kan være uvurderlig. 

4.2.5. Forbedringer og fornyelse av IT utstyr og server programvare (INV2023-5) 

Alle som bruker IT utstyr, være seg telefoner eller datamaskiner vet at disse «går ut på dato» 
dersom det ikke er mulig å oppgradere eller fornye dette. Slik er det også med IKT systemer og 
tilhørende teknologi. Salten Brann IKS har IT systemer i bruk som kan forbedres og utvikles 
videre i de kommende år. Datafangst fra andre IT systemer hvor dette kan presenteres som 
ledelsesinformasjon i ledelsessystemer eller i operative systemer har vært et tema for offentlig 
forvaltning i en årrekke. Salten Brann ser en rekke slike forbedringer som kan bidra til økt 
effektivitet, bedre kvalitet og bedre utnyttelse av våre ressurser. For å kunne peke ut hva 
selskapet skal satse på i neste 4 års periode er det behov for å gjøre noen forundersøkelser. 
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Hvilke digitale spor skal vi følge, hvilke gevinster kan vi oppnå. Hva skal vi prioritere. Som 
prinsipp ved nyanskaffelser av IT-systemer, har Salten Brann IKS satt krav om at 
brukeradministrasjon skal være sentralisert. Dette for å sikre at brukere opprettes og tilgang kan 
styres fra nyansettelser til arbeidsforhold avsluttes, og underveis ved rolle endringer. Et slikt 
prinsipp gir samtidig grunnlag for sømløs innlogging til våre IT-Systemer. 

4.2.6. Utskiftning av IKT infrastruktur / Nødnett (INV2023-5) 

Salten Brann IKS har egne servere i eget datasenter. Dette er servere som betjener særskilte 
funksjoner i 110-nødsentralen og funksjoner rundt dette. Våre lokale servere er virtuelle og har 
bolig i en løsning som er dedikert for dette. Levetiden for slik teknologi er mellom 4-5 år. Vår 
løsning er nå snart 5 år, er maksimalt bygd ut, og har lite rom for utvidelser, maksimal kapasitet 
er hentet ut. Alderen gjør også at leverandøren ikke lengre vil gi garanti. Reservedeler er 
utfordrerne. Våre nødnett-terminaler trekker på årene, og har behov for fornyelse. I løpet av 
2020 er det vår plan å fase ut 8-10 terminaler og erstatte disse med nye.  

4.2.7. Digitalisering og effektivisering av arbeidsflyt fra nye og eksisterende kunder til betalt 
faktura (INV2023-6) 

Salten brann IKS er underveis med å etablere en ny markedsavdeling som skal inn i markedet 
og tilby direktekoblet brannalarmtilknytninger. Dette betyr at selskapet introduserer aktiviteter 
som er markedsrettet. For å støtte markedsarbeidet og påfølgende salgsprosesser så må Salten 
Brann tenke som et kommersielt selskap. Selskapet trenger verktøy på lik linje med andre 
selskaper som selger varer og tjenester. Til dette trenger selskapet et verktøy som understøtter 
salgsprosessen. Informasjon om kunder befinner seg i flere av selskapets IT systemer. Det 
registerets samme opplysninger i flere IT systemene når ny kunde etableres. Dette gir 
merarbeid, og flere muligheter for feil, som igjen gir plunder og heft og kanskje også bidrar til 
svekket omdømme. Selskapet trenger derfor å utvikle sine IT løsninger for å øke effektiviteten 
og redusere risiko for feil. Vår prosess med fakturering av linjer inneholder en rekke manuelle 
steg som må digitaliseres for å sikre økt effektivitet, inntjening og kvalitet. 

4.2.8. Kontroll med egen kompetanse, øving og trening (INV2023-7) 

For Salten Brann IKS er kompetanse for egne mannskaper en kritisk faktor for å unngå et noen 
skader seg eller forulykker forbindelse med oppdrag for selskapet. Selskapet trenger verktøy 
som sikrer at selskapet har riktig kompetanse på riktigplass og tilstrekkelige mengder. Våre 
mannskaper begir seg inn i situasjoner og betjener utstyr som ville være svært farlig uten 
utdanning, øving og utsjekk på utstyr. For internkontrollen er selskapet nødt til å ha kontroll på 
kompetansen til den enkelte. Prosjektet Brann 2020 har et delprosjekt Kvalitet 2020 hvor 
implementeringen av ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og HMS Arbeidsmiljø sertifisering 
er et mål innen utgangen av 2020. Innenfor dette prosjektet er det gjort anskaffelse av et 
kvalitetssystem som nå ivaretar selskapets totale behov for kompetanse. Dette systemet mangler 
funksjoner som viser kompetanse pr. lokasjon og årshjul for trening. 

4.2.9. Innbyggerkommunikasjon og internkommunikasjon (INV2023-8) 

Salten Brann IKS skal blir bedre på kommunikasjon. Mellom innbyggere, publikum og 
selskapet. Mellom deltidsstyrken, fast ansatte og selskapet. Publikum må kunne kommunisere 
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med oss på digitale flater, finne relevant informasjon og oppleve en effektiv og rask 
saksbehandling. Via portable løsninger finne relevant informasjon om sin eiendom eller sine 
abonnement (Min side). Meldinger fra publikum kan gjøres digitale og presenteres til 
forebyggende eller til beredskap raskere. Bruke av bilde eller video for å støtte opp om 
kommunikasjonen vil øke forståelsen. Både publikum og ansatte må kunne melde avvik til 
forbedring. Ansatte, særlig deltid, må kunne kommunisere og ha dialog på en digital arena. 
Være med på HSM-kurs, personalmøter, evalueringer og kunne samhandle digitalt med sine 
kollegaer i hele Salten. Mål: Opplevelse av bedre service for publikum og ansatte. Samt bedre 
sikkerhet for ansatte. 

4.2.10. Prosjekt objektplan (INV2023-9) 

Selskapet har mangler på plansiden, spesifikt innenfor utarbeidelse av innsats- og objektplaner 
for bygninger og objekter der det foreligger risiko for hendelser og ulykker med alvorlige 
konsekvenser. Blant objektene der det er behov for et styrket plangrunnlag er mange av de 51 
vegtunnelene i selskapets ansvarsområde, et betydelig antall ombygde og nyoppførte bolig- og 
næringsbygg av en viss størrelse, samt hendelser knyttet til jernbane, havneområder og flyplass. 
For å løfte plangrunnlaget opp på et slikt nivå at vedlikehold og forvaltning av planverket er 
håndterbart innenfor eksisterende driftsressurser, ønsker selskapet å opprette en ettårig 
prosjektstilling som har som oppgave å identifisere og utvikle nødvendige innsats- og 
objektplaner. I prosjektet ligger en kobling til Bodø kommunes prosjekt «Smart arkitektur» med 
tanke på digitale løsninger for tilgjengeliggjøring av grunnlagsdokumentasjon.  

4.2.11. Oppgradering av slangeverkstedet (INV2023-10) 

Slangeverkstedet ved brannstasjonen i Bodø vedlikeholder brannslanger og annet slokke-
materiell for alle stasjonene i selskapet. Verkstedmateriellet er gjennomgående utdatert og 
nedslitt, og har behov for en betydelig oppgradering. Anskaffelsen omfatter verkstedmateriell, 
verktøy, brannslanger og diverse slokkemateriell.  

4.2.12. Brannpumper (INV2023-11) 

Pumpemateriell for forsyning av slokkevann er en helt grunnleggende forutsetning for brann-
bekjempelse. Mange av selskapets brannpumper er underdimensjonert slik at de ikke gir 
tilstrekkelig kapasitet på vannforsyningen, og dessuten slitt slik at koblinger og membraner er 
utette. For å holde materiellstatusen på et slikt nivå at vannforsyning kan sikres planlegges det 
med en årlig utskifting av to brannpumper i perioden 2020 – 2022.  

4.2.13. Frigjøringsutstyr (INV2023-12) 

Ved trafikkulykker og andre typer hendelser der nødstedte personer blir sittende fastklemt 
benyttes frigjøringsutstyr som består av henholdsvis klippesaks og spreder. Arbeidet krever 
verktøy med stor kraft, og tradisjonelt har disse verktøyene vært drevet av hydrauliske 
aggregater. I de senere årene har imidlertid batteridrevet frigjøringsutstyr kommet som et 
fullgodt alternativ. I 2021 planlegges ett av de hydrauliske settene som disponeres i dag 
avhendet og erstattet med et moderne, batteridrevet sett med frigjøringsutstyr. 

4.2.14. Tankbiler – kommunalfinansiering (INV2023-13) 

Se innledning, kap. 4.1. 
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4.2.15. Mannskapsbiler (INV2023-14 OG INV 2023-15) 

Tradisjonelle brannbiler i full lastebilstørrelse benevnes mannskapsbiler. Bilene plass til fem 
brannmannskaper, brann- og redningsmateriell for å håndtere de fleste typer hendelser, og en 
vanntank på rundt 3000 liter vann. Bilene er hovedverktøyet til beredskapsavdelingen, og 
selskapet disponerer 17 kjøretøy av denne typen. Det eldste er fra 1985 og den nyeste fra 2016, 
og åtte av kjøretøyene er eldre enn 20 år. Selv om selskapet planlegger å bytte ut mannskaps-
bilene med mindre fremskutte enheter ved enkelte brannstasjoner, vil det fortsatt i overskuelig 
fremtid være behov for den kapasiteten en mannskapsbil gir ved et flertall av stasjonene. Det 
planlegges å skifte ut to mannskapsbiler i 2021, og en bil i 2022. Til stasjoner der det er behov 
for mannskapsbiler, men der brukshyppigheten er liten vil det søkes å anskaffe brukte kjøretøy. 
Det planlegges også med rullering, slik at nyanskaffede kjøretøy plasseres ved stasjoner med 
stor brukshyppighet og kjøretøyene som blir erstattet rulleres til stasjoner med lavere 
brukshyppighet. De eldste kjøretøyene avhendes. 
Ved anskaffelse av nye mannskapsbiler sikter selskapet mot å utforske muligheten for 
miljøvennlige alternativer, med andre motortyper enn tradisjonelle forbrenningsmotorer. Se 
vedlegg 3 for oversikt over selskapets kjøretøy – sortert etter alder. 

4.2.16. Opprusting av Kvalvika øvingsfelt (INV2023-16 og INV2023-17)) 

Et øvingsfelt der slokketeknikk, røykdykking, skadestedsorganisering og øvrige ferdigheter kan 
trenes og øves er påkrevd for å opprettholde nødvendig kompetanse i beredskapsstyrken. 
Øvingsfeltet er også sentralt i forbindelse med salg av kurs og kompetanse. Sentralt på 
eksisterende øvingsfelt er en konteinerrigg som benyttes til å øve blant annet røykdykking, søk 
etter personer og brannslokking. Denne riggen er etter mange års bruk påvirket av både 
mekaniske belastninger og varmebelastning, og krever utskifting. Det planlegges oppført en 
bygningsstruktur – type «Luleåhus eller lignende» - med moderne, miljøvennlig teknologi til 
erstatning for den aldrende konteinerriggen. I tillegg planlegges etablert en simulator for taktisk 
trening og trening i operativ ledelse på skadested i tilknytning til øvingsfeltet.  
Dette er en relativt stor investering som krever god planlegging. Behovet må også ses i 
sammenheng med Nordland fylkeskommunes behov for tilsvarende fasiliteter til 
undervisningsformål, og eventuelt også Avinors behov for øvingsfelt for brannvesenet ved 
Bodø lufthavn. Det planlegges derfor å gjennomføre et forprosjekt med én prosjektlederstilling 
i 2020, med påfølgende anskaffelse i 2021.  

4.2.17. Dykkerbil (INV2023-18 

Selskapet leverer redningsdykkertjenester, som i tillegg til å inngå som en livreddende tjeneste 
i beredskapen også er etterspurt i forbindelse med søksoppdrag. Til å transportere 
redningsdykkere og materiell disponeres et spesialkjøretøy, som er basert på en varebil av 
mindre størrelse. Eksisterende kjøretøy er fra 2008 og krever betydelige utgifter til vedlikehold, 
blant annet på grunn av et kranglete el-anlegg. Bilen planlegges avhendet i 2022, og erstattet 
med et kjøretøy av tilsvarende størrelse. 
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4.3. Finansiering – låneopptak 

 

 

Tabell 5 – Lånesaldo 

 

  

Tabell 6 – Finansiering år 2020 

 
I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte 
behov innenfor en 4-årsperiode. Årsbudsjettet holder seg ikke innenfor allerede vedtatte 
låneramme på 25 mill. kroner og må dermed økes tilsvarende nytt behov, avrundet oppad til kr 
29 mill. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inngående lånesaldo 14000000 13 700 000 18 881 250 25 876 250 27 276 250 39 396 250 47 096 250

Låneopptak 950 000        4 950 000 8 995 000 5 200 000 16 020 000 11 900 000 650 000

Kommunal finansiering 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0

Avdrag lån 1 250 000 1 600 000 2 000 000 2 600 000 2 700 000 3 000 000 3 200 000

Rentekostnader 250 000 377 625 517 525 545 525 787 925 941 925

Utgående lånesaldo 13 700 000 18 881 250 25 876 250 27 276 250 39 396 250 47 096 250 44 546 250

INV nr Finansiering 2020 Lån Fond Kommune Merknad
INV2023-3 Servicebil feiertjenesten  kr  400 000  Bundet 
INV2023-4 Operativ videostøtte (Utvide funksjonalitet)  kr      500 000 
INV2023-5 Oppgradere IT utstyr og nødvendig programvare  kr      600 000 

INV2023-6
Automatisere adm alarmkunder CRM - 110 (+339) 
CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni

 kr      900 000 

INV2023-7 Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul+kursmodul  kr      400 000 

INV2023-8
Innbyggerkommunikasjon+internkommunikasjon 
(eksempel - Facebook at work)

 kr      500 000 

INV2023-9

Prosjekt objektplan og prosedyrer (videreutvikle + digitali-
sere) Intern medarbeider som får prosjektstilling 1 år.

 kr      800 000 

INV2023-10 Oppgradere slangverkstedet  kr      200 000 
INV2023-11 Brannpumper  kr      300 000 

INV2023-16
Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500`) - 
forprosjekt i 2020, hovedprosjekt 2021

 kr   1 000 000 

INV2023-13
Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av 
kommunen selv, 2020 Knaplund (Bodø)

 kr 1 200 000 
 Bodø 
kommune 

 kr   5 200 000  kr  400 000  kr 1 200 000 Sum
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5. Avslutning 

Den foreslåtte økonomiplanen vil løse oppdraget som er delegert til selskapet på en nøktern og 
en kvalitativ god måte som er i henhold til vedtak fra eierne. Nye nasjonale retningslinjer 
ivaretas samtidig som etableringen av SAMLOK Bodø får tilstrekkelige ramme til å fortsette 
arbeidet med effektrealisering. 
 
Virksomheten vil være i overensstemmelse med Brann- og Eksplosjonsvernloven med under-
liggende forskrifter. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Vedlegg 1 – Vedtatt virksomhetsstrategi 
 
 

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR SALTEN BRANN IKS 
 

 

1. Ledestjerne 

 
«Trygghet nær deg» 

 
Ledestjernen skal snakke til folks hjerte og skape sikkerhet til forståelsen av at brann- og 
redningstjenesten skal være en lokal ressurs som skal være med på å skape trygghet der hvor det bor 
folk. Alle skal føle seg trygg. Den er med andre ord en ledestjerne som i hovedsak skal adressere 
emosjoner til enkelt mennesket og er vesentlig mindre grad politisk orientert. 

2. Visjon 

 
«Lokal beredskap- og samvirkepartner 

som skaper trygghet for alle i Salten regionen» 
 
Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å være en lokal ressurs med orientering 
begrenset til Salten regionen og at vekst dermed ikke er ønskelig slik alternativ NORD formuleres som 
i utgangspunktet er geografisk nøytral. Når det er sagt så er ordene beredskap og samvirke bevisst 
brukt også her for å belyse at det er ønskelig å ta et større overordnet ansvar for å bygge 
samfunnssikkerhet og at selskapet ønsker å være en likestilt partner på linje med politi, helse og 
sivilforsvar som er statlige anliggende, men for Salten regionen primært. Ansvarsområdet er utvidet i 
sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke bare brann- og redning, som naturlig nok 
inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke beredskaps-samarbeidet med eierkommunene på 
administrativ og operativt nivå i tillegg.  

3. Virksomhetsidé 

 
«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som 

leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig 
og koordinert ledelse og konkurransedyktige betingelser for 

kommuner og kommersielle kunder» 
 
Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt klart fokus på å skape 
en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens eierkommuner. Koordinert ledelse trekkes fram da 
dette skal framstå som et styrket tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner 
sted. Det ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med 
eierkommuner og etater. Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å definere et løfte om at 
selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen selv eller fra 
kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig markedsområde. 

4. Hovedmål 

4.1. Skape arena for beredskapssamarbeid 

 
Bidra til å samle, samt føre konstruktiv dialog med, alle kommuner med 
geografisk nærhet til Salten til én naturlig og velfungerende brannregion. 
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Strategier 

4.1.1. Brannfaglig myndighet i LRS (Nordland politidistrikt) 

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil 
føre til at selskapet, ved brannsjef, får en ledende ansvarsrolle og et avklart forskrifts-
mandat som brannfagligmyndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) på vegne av 
alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.1 

4.1.2. Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd 

Brannsjef i selskapet skal, som brannfagligmyndighet i LRS, også stille i det nasjonale 
brannfaglige rådet som DSB er ansvarlige for som samler alle brannsjefer i de 12 nye 
politidistriktene til nettverksmøte med hovedfokus på nasjonale brann- og rednings-
faglige fellesinteresser. En slik rolle vil gi en naturlig posisjon som brobygger og 
koordinator som må utnyttes optimalt med tanke på å tilrettelegge for et konstruktivt 
brannfagligsamarbeid i Nordland. 

4.1.3. Møtearena for brannsjefer i Nordland 

For å skape et konstruktivt samarbeid som skal fungere i de tilfeller hvor selskapet 
bekler rollen i LRS og deltar i brannfagligråd, så må selskapet ta på seg rollen som 
nettverksbygger i Nordland. Det er helt avgjørende at det etableres en felles arena for 
dialog og refleksjon med hjelp og støtte fra politi og fylkesmann som belyser og 
bearbeider de utfordringer som brannetaten vil stå overfor i forbindelse med etabler-
ingen av nye LRS og brannfagligråd. 

4.2. Etablere effektiv beredskap ved store hendelser 

 
Sammen med politidistrikt Nordland og Nordlands-sykehuset HF skape en 
bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de store hendelsene. 

 
Strategier 

4.2.1. Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene 

Selskapet skal som en del av samlokaliseringen av nødsentralene til helse, politi og 
brann sørge for å skape større grad av effektiv ledelseskoordinering i forbindelse med 
store hendelser som utfordrer behovet for tett og effektiv samvirkedialog. 

4.2.2. Pådriver for etablering av felles prosjekter 

For å få til dette så skal selskapet være pådriver for å etablere ulike felles prosjekter 
sammen med politi og helse som skal se nærmere på spørsmål som har å gjøre med 
1) prosedyrer, 2) øvelser, 3) ledelse og 4) digitale ledelsesverktøy. Dette må sees opp 
mot myndighetenes sentrale tiltak.2 

                                                 
 
1 LRS – Lokal redningssentral; etableres av politimester ved store hendelser som krever samordning av ressurser. 

Det foreligger eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende LRS. 
2 Samvirkefremmende aktiviteter SAMLOK – PFN 
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4.2.3. Finansiering av fellesprosjekter 

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike prosjektene og ha en særlig god dialog med fylkes-mannen i Nordland, FMNO. 

4.2.4. Tett koordinering med statlige myndigheter 

Selskapet skal sammen med politi og helse sørge for tett dialog med statlige 
myndigheter som har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten på nasjonalt nivå. 

4.2.5. Etablere enhetlig ledelses system (ELS) 

Behov for å styrke den interne overordnede ledelsesevnen er betydelig og skal 
prioriteres spesielt i en tidlig fase. Selskapet legger særlig vekt på å kunne dele 
relevant hendelseinformasjon digitalt til kommuner som er berørt av en hendelse ved 
å tilby egen informasjonsportal med bilder, film og statusbeskrivelser. Selskapet skal 
ha en overordnet stab som er trent til å håndtere større hendelser. 

4.3. Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen 

 
Salten Brann skal initiere og invitere til brannsamarbeid for kommuner som naturlig 
faller inn under randsonen til Saltenregionen samt skape konstruktive relasjoner til 
ulike nasjonale beredskapspartnere. 

 
Strategier 

4.3.1. Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner 

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil 
føre til at flere kommuner indirekte får krav på seg til å inngå i et interkommunalt 
brannfaglig samarbeid. Dette for å unngå betydelig økning i driftskostnader for eget 
brann- og redningsvesen som følge av henholdsvis krav til ledelseskapasitet og 
størrelse på kompetansemiljø. Forskriften antas å bli vedtatt tidligst medio/ultimo 2018. 
I påvente av denne avklaringen vil oppstår det en mulighet for selskapet med å arbeide 
målrettet med å posisjonere seg både politisk og brannfaglig som en foretrukket 
samarbeids-partner innen brann- og redning i hele, eller bare deler av Nordland. 

4.3.2. Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming 

For at dette skal være gjennomførbart så må det utvikles prosessbeskrivelse for en 
slik tilnærming hvor både politiske og faglige utfordringer belyses og håndteres. Det 
bør sees nærmere på hvordan Bergensalliansen har løst denne utfordringen hvor 32 
kommuner har søkt sammen i et brann- og redningsfaglig  samarbeid basert på en 
vertskommunemodell, men ledet av de mest sentrale kommunene og deres ordførere.3 
Bergensalliansen fungerer for øvrig som et regionråd for interkommunalt samarbeid 
på lik linje med Salten regionråd. 

4.3.3. Målrettet informasjonskampanje 

Basert på strategi for prosesstilnærming så må det utvikles en målrettet informa-
sjon/kommunikasjonskampanje som tar mål av seg til å nå brannsjefer, rådmenn og 
ordførere i relevante nabokommuner. Erfaringene til selskapet viser at de pågående 
endringene nasjonalt er lite kjent blant politikere og rådmenn. Hovedutfordringen må 
                                                 
 
3 Hjemmesiden for Bergensalliansen; https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/ 

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/


Trygghet - nær deg!   Side 21 
 

anses å være det å få tilgang til den enkelte kommune og deretter få anledning til å 
opplyse om endringer og mulighetene selskapet kan tilby. Relasjonene må styrkes slik 
at det etableres tillit for tilnærmingen som må sees i lys av LRS utfordringen som del 
av hovedmål 1. 

4.3.4. Vekstalternativer 

Selskapet har i dag brann- og redningsansvar for over 80 000 innbyggere. Et framtidig 
interkommunalt samarbeid bør omfatte mellom 100 000 – 120 000 inn-byggere for å 
ha tilstrekkelig evne til å bygge overordnet kompetanse og kapasitet. Det naturlige 
vekst-alternativet som bør forfølges er Salten Brann som i dag + Værøy, Røst og 
Rødøy. 

4.4. Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner 

 
Være attraktiv beredskapspartner med effektiv kapasitet og struktur innen brann- og 
redningstjenester for kommuner med blikk for helhet og skal tilfredsstille nasjonale 
beredskapsbestemmelser for brann- og redningsvesen. 
 
Strategier 

4.4.1. Målrettet tjenesteleveranse 

Kjerneleveransen til Salten Brann skal holde høy kvalitet og være organisert etter gode 
ROS-analyser på en slik måte at det tas hensyn til hendelsesmønster og annen 
driftserfaring. 

4.4.2. Foretrukket kursleverandør  

Salten Brann IKS skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse for 
brannforebygging og beredskap for offentlig virksomhet lokalisert i Salten regionen. 

4.4.3. Økt salg av alarmtjenester 

Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlig virksomhet må intensiveres 
i og rundt driften av 110-nødsentral for Salten regionen da en slik satsing vil få ned 
kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. 

4.4.4. Eierkommunenes bygg skal dirketekobles til 110 

Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for 
Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid. 

4.5. Tilby tjenester til kommersielle virksomheter 

 
Salten Brann skal tilby relevante brann- og redningstjenester for kommersielle kunder. 
 
Strategier 

4.5.1. Øke salg av alarmovervåkning 

Salten Brann skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggs-
tjenester for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-
nødsentral for region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og 
egenandel pr innbygger. 



Trygghet - nær deg!   Side 22 
 

4.5.2. Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse 

Selskapet skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse innen 
brannforebygging og beredskap. I dette ligger det et betydelig potensial for gevinst-
realisering som må forløses med tanke på inntjening. Det må søkes et tett samarbeid 
med relevante partnere og brannskolen. 

4.5.3. Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse 

Salten Brann bør utvikle et kommersielt selskap med avklarte rammer som driver fram 
denne satsingen i et fritt marked uten å komme i konflikt med konkurranse-
lovgivningen, men som samtidig kjøper instruktørtjenester fra Salten Brann. Det må 
gjøres en markedsanalyse i denne forbindelsen for å belyse markedspotensialet. 

4.6. Ledende regional pådriver for innovasjon 

 
Salten Brann skal være en nasjonal og regional ledende pådriver for innovasjon innen 
henholdsvis beredskaps-samvirke samt faglig utvikling av brann- og rednings-
tjenesten hvor digitale løsninger skal prioriteres. 
 
Strategier 

4.6.1. Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS 

Selskapet skal være med på å utvikle hensiktsmessige digitale verktøy for bruk i LRS 
Nordland i samarbeid politiet. Det er spesielt viktig å få på plass et digitalt samvirke og 
delingsverktøy, DSB-CIM som kan brukes overordnet slik at berørte parter kan 
samarbeid inn mot samme informasjonsflate. 

4.6.2. Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral 

Det skal utvikles digitale storskjermsløsninger med relevant informasjon som kan deles 
internt mellom nød-sentralene og ut til stab og ledelse til den enkelte etat. Ny IKT 
driftsleverandør for Bodø kommune, ATEA, har levert slike løsninger til forsvarets 
hovedkvarter og andre 110-sentraler i Norge.  

4.6.3. Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder 

Selskapet vil bruke digitale verktøy for å innhente bilde og filminformasjon fra 
hendelser i eget ansvarsområde, fra droner eller fra hensiktsmessige installasjoner på 
selskapets utrykningskjøretøy slik at selskapets overordnede hendelses-håndtering 
styrkes spesielt ved større hendelser. 

4.6.4. Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid 

Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og 
utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og forskningsselskapet 
NORUT. Det er spesielt viktig å utvikle forsknings-basert innsikt på de endringer som 
skal gjøres og de effekter som forventes som del av samlokaliseringen av nødmelde-
tjenestene. 

4.6.5. Finansiering av innovasjonsprosjekter 

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 
de ulike innovasjonsprosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i 
Nordland, Bodø kommune, KS og NFK. 
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4.7. Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift – «Brann 2020» 

 
Selskapet skal etablere et kvalitets- og forbedrings-program for å sikre en mer effektiv 
og forutsigbar drift basert på sentrale funn i ståstedsanalysen. Tiltakene i «Brann 
2020» skal være implementert innen utgangen av år 2020. 

 
Strategier 

4.7.1. Samhandling med eierkommunene 

Selskapet skal være pådriver for å styrke den operative og administrative samhandl-
ingen med eierkommunene. Følgende fokusområder skal videreutvikles og håndteres: 
 Økonomisk rammeforståelse: 

o Evaluere dagens finansieringsmodell med tanke på fordeling av kostnader 
(størrelse, modell, evaluering) 

o Redegjøre for langsiktige investeringsbehov (kompetanse, materiell) 
o Etablere de mest optimale finansieringsalternativene (avtaler) 

 Praktisk samarbeid og samvirke: 
o Periodiske og forhåndsplanlagte samarbeidsmøter 
o Koordinert planverk mellom selskapet og eierkommunene 
o Interaksjon/koordinering av beredskapsøvelser/ROS etc. 

 Kunnskap/forståelse til ståsted: 
o Kommunikasjon/informasjon 
o Ståsted 

4.7.2. Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse 

Selskapet skal iverksette ulike former for systematiske kompetansehevende tiltak for 
å øke innsikten til å kunne håndtere ulike regionale og nasjonale utfordringer som 
selskapet står, og vil komme til stå, overfor. Særlig fokus må rettes mot de prosesser 
som skal føre til tilslutning av flere kommuner til brannfagligsamarbeid med selskapet. 
Det legges til grunn en årlig strategisamling for representantskapet. 
 Eierkommuner (ordførere, formannskap, kommunestyre og rådmenn) 

 Representantskap (valgte representanter fra eierkommunene) 

 Styret (valgte medlemmer til styret) 

 Ledelsen (selskapets ledergruppe) 
 

4.7.3. Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø 

Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har 
forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår 
som de viktigste satsingsområdene; 
 Styrke det systematiske HMS-arbeidet: 

o Overordnet årshjul med rapporteringspunkter 
o Organisering av ansvar 
o Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 
o Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids 

personell vs. 2) deltids personell 
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 Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på: 
o Anerkjennelse av medarbeidere 
o Involvering i endrings- og forbedringsprosesser 

 Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer: 
o Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for 

selskapet, både for heltid og deltid 
o Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid 

4.7.4. Struktur/kompetanse 

Selskapet skal evaluere dagens stasjonsstruktur sett opp mot de ulike ROS-analysene 
som eksisterer i eierkommunene samt de varslede endringer i forskrift for organisering 
og dimensjonering av brannvesen. Det skal også tas hensyn til hendelses-
mønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-plikt hvor det 
skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i dette skal; 
 Administrativ organisering evalueres og justeres 

 Stasjonsstruktur evalueres og alternativer med synergi belyses 

 Policy og retningslinjer skal videreutvikles 

 Ledelse- og personalferdigheter må styrkes 

 Kompetanseplanverk skal forbedres og implementeres 

 Brannfagligferdigheter skal styrkes gjennom hele organisasjonen 

4.7.5. Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 

Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer 
målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan 
bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå 
positivt ut på ulike kostnadsstrukturer. 
 
Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-
sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming. 

4.7.6. Informasjonshåndtering 

Selskapet skal i perioden etablere ny hjemmeside samt internt intranett basert på 
samme løsningsmodell. Hjemmesidene skal være intuitive og innrettet etter behov fra 
publikum og andre virksomheter som er på jakt etter relevant informasjon på enklest 
mulige måte. Selskapet skal sikre intern kommunikasjon gjennom et intranett som 
baserer seg på samme driftsmodell som for den nye hjemmesiden. Det skal utvikles 
tiltak for å styrke kommunikasjonen på sosiale medier, både internt og eksternt. 
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Vedlegg 2 – brev fra politiet (INV2023-2) 
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Vedlegg 3 – Oversikt over kjøretøy i Salten Brann IKS – sortert på alder 
 
 

 

Nr Brigade Kommune Stasjon Type Årsmodell Modell Tilleggsopplysninger
14 Vest Bodø Misvær Tankbil 1981 Mercedes 1619K/36
32 Øst Fauske Sulitjelma Mannskapsbil 1985 Mercedes 1200
24 Sør Meløy Halsa Mannskapsbil 1987 Volvo FL7 4x2
38 Nord Sørfold Straumen Støttekjøretøy 1987 Mercedes Rescueline 2500 Vraket
40 Nord Steigen Leinesfjord Støttekjøretøy 1987 Toyota Hi-Ace
13 Vest Bodø Misvær Mannskapsbil 1988 Mercedes 1625 AK36
15 Vest Bodø Kjerringøy Mannskapsbil 1988 Mercedes 1625 AK
31 Øst Fauske Fauske Tankbil 1988 Scania 113
11 Vest Bodø Knaplund Mannskapsbil 1990 Mercedes 1120 AF
17 Sør Gildeskål Inndyr Mannskapsbil 1991 Scania 4x4
26 Sør Meløy Engavågen Mannskapsbil 1991 Volvo FL614 4x2

20 Sør Gildeskål Våg Støttekjøretøy 1992 Mazda BN2600 4x4
25 Sør Meløy Halsa Støttekjøretøy 1992 Toyota Hi-Ace Står i Bodø
16 Vest Værøy Værøy Mannskapsbil 1997 Scania P94 4x2 (UA 9289)
36 Øst Beiarn Moldjord Tankbil 1998 Mercedes 1124 AF/36 Kombi tank/ FR
35 Øst Saltdal Rognan Støttekjøretøy 1999 VW Caravelle 4x4 6-seter
33 Øst Saltdal Rognan Mannskapsbil 2000 Scania P124CB 4x4

34 Øst Saltdal Rognan Tankbil 2000 MAN 26/464
29 Øst Fauske Fauske Støttekjøretøy 2001 VW Transporter TDI Støttebil 1
19 Sør Gildeskål Inndyr Mannskapsbil 2002 Mercedes 1017 4x2 Midl plassert på Inndyr
27 Sør Meløy Engavågen Støttekjøretøy 2002 Nissan X-Trail 4x4 Vraket
3 Vest Bodø Bodø Tankbil 2004 Scania P124CB 4x4 10.000 l

21 Sør Gildeskål Arnøyene Støttekjøretøy 2006 Nissan X-Trail 4x4
5 Vest Bodø Bodø Støttekjøretøy 2008 Mercedes Vito 115CDI 4x4 Dykkerbil

22 Sør Meløy Ørnes Mannskapsbil 2008 Scania P340
30 Øst Fauske Fauske Støttekjøretøy 2008 Nissan Pathfinder Støttebil 2

2 Vest Bodø Bodø Mannskapsbil 2009 Scania P400/43 4x4 Mannskap 2
10 Vest Bodø Bodø Støttekjøretøy 2009 VW Transporter TDI Engavågen
28 Øst Fauske Fauske Mannskapsbil 2009 Scania P400/43 4x4
41 Nord Hamarøy Innhavet Støttekjøretøy 2009 Mercedes Sprinter 318
42 Nord Hamarøy Oppeid Mannskapsbil 2010 Scania P400/43 4x4
8 Vest Bodø Bodø Støttekjøretøy 2011 VW Transporter TDI Pick-up
7 Vest Bodø Bodø Støttekjøretøy 2012 Mercedes ML 320 CDI 4x4 Opplæring

37 Nord Sørfold Straumen Mannskapsbil 2012 Volvo FM 4x2
23 Sør Meløy Ørnes Støttekjøretøy 2014 VW Transporter TDI
4 Vest Bodø Bodø Lift 2015 Scania 42 m
6 Vest Bodø Bodø Støttekjøretøy 2015 Mercedes ML 320 CDI 4x4 01-bil

9 Vest Bodø Bodø Støttekjøretøy 2015 VW Amarok
1 Vest Bodø Bodø Mannskapsbil 2016 Scania P400/43 4x4 Mannskap 1

39 Nord Steigen Leinesfjord Mannskapsbil 2016 Scania P450 4x4
12 Vest Bodø Knaplund Tankbil ny ny ny
18 Sør Gildeskål Inndyr Tankbil ny ny ny
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Styret – Salten Brann IKS        

7. oktober 2019 

Styresak nr. 49/19   

Rep. Skap sak nr. 21/19 

Innstilling til representantskapet.          

FINANSIERING AV UTARBEIDELSE AV BESLUTNINGSGRUNNLAG 
FOR ETABLERING AV ALARMSELSKAP FOR SALG AV DIREKTE-
KOBLET RANNALARM IHT TIDLIGERE VEDTAK I REP SKAPET 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for at denne saken kommer opp er det faktum at representant skapet ønsket å 
utsette behandlingen av budsjettjusteringen som ble anbefalt vedrørende dette spesifikke 
prosjektet og som ble framlagt til behandling for rep. skapet 20. september 2019 som sak 
15/19. Det ble derimot innvilget prosjektstøtte for både Brann ROS prosjekt og 
kvalitetsprosjekt ved bruk av fondsmidler fra tidligere års mindreforbruk. Se tabell senere i 
saken. 

Sammendrag 

Salten Brann IKS vedtok i mai 2017 sin nye virksomhetsstrategi. I denne er det etablert 7 
hovedmål med tilhørende strategier, herunder å tilby tjenester til relevante offentlige 
virksomheter, kommuner samt kommersielle virksomheter. Det er videre i virksomhetsplanen 
anført at man skal vurdere økt satsning på salg av alarmtjenester samt kurs og øving innenfor 
rammen av et kommersielt selskap. 
 
Hensikten med å gjøre dette er delvis at en slik satsning vil kunne redusere kommunalt 
tilskudd og egenandel pr. innbygger, ved at 110-nødsentralen finansieres av disse inntektene 
samt at man gjennom et eget selskap vil redusere faren for å komme i konflikt med 
konkurranselovgivningen vedrørende statlig subsidier. Det foreligger også en sterk 
samfunnsmessig gevinst ved en slik satsning ved at økt tilknytning av bygninger til 110-
nødsentralen er et svært godt brannforebyggende tiltak. 
 
I november 2018 ble det igangsatt et forprosjekt med formål å utrede en videre satsning på 
salg av kurs/øving og alarmtilknytning i samsvar med representantskapets beslutning. 
Prosjektets eier har vært Salten Brann IKS v/daglig leder Per Gunnar Pedersen, mens 
Bedriftskompetanse AS v/seniorrådgiver Kjetil Woje har vært engasjert som ekstern 
prosjektleder. Gjennomføringen av prosjektet har vært prosessorientert med sterk forankring 
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og medvirkning av ledelse og ansatte i Salten Brann IKS, samt at representantskap og styret er
orientert gjennom egne møter/samlinger.

I løpet av prosjektperioden (fase 1) har man konkludert med at økt satsning på salg innenfor
kurs/øving må utredes særskilt, og i et lengre tidsperspektiv enn for salg av alarmtjenester.
Denne rapporten omhandler således i all hovedsak alarmområdet.

Konklusjonen fra forprosjektet er at det foreligger et betydelig inntektspotensial for økt salg
av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende
markeder, samtinnenfor tjenesteutvikling i kombinasjon med markedsutvikling.

Forprosjektet konkluderer videre med at en økt satsning på salg av alarmtjenester bør skje i en
3-delt prosess først (Fase 3 - 2019) innenfor dagens etablerte organisasjon (110-sentralen),
deretter (Fase 4 - 2020) etablere egen avdeling under Salten Brann IKS og til slutt (Fase 5 -
2021) skille ut virksomheten i et eget kommersielt selskap (AS) 100 % eid av Salten Brann
IKS. Etableringen av et eget aksjeselskap støttes i en utredning gjennomført for Salten Brann
IKS av Deloitte Advokatfirma AS samt en tidligere utredning gjennomført av KPMG Law
Advokatfirma AS.

Tabell 1: Resultatutvikling salg direktekopling brannalarm 2018-2025

Politisk behandling i rep. skapet

Det vises til styrets og rep skapets tidligere behandling av prosjektet om å etablere nytt
alarmselskap for salg av direktekoblet brannalarm, tidligere kalt fase 2 i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektethar god framdrift, og er tidligere forankret i representantskapet med to vedtak, som
følger;

Vedtak nr.1 i rep skap 9. november 2018 (Sak 22/18), se vedlegg A.
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1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for 
mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 

2. Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er 
fastsatt i saken. 

Basert på dette vedtaket gjennomførte selskapet en utredning for å belyse potensialet for et 
slikt selskap. Innholdet i saken ble framlagt på eiermøtet i Saltstraumen 26. februar 2019. 
Etter innspill fra eiermøtet ble det gjennomført utredninger i regi av Deloitte for å belyse 
hvilke formelle forhold som måtte ivaretas. Oppfølging av vedtakspunkt nr.2 ble framlagt i 
representantskapet våren 2019. 

Vedtak nr. 2 i rep skap 6. mai 2019 (Sak 11/19), se vedlegg B 

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt 
sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor 
en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 
2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS. 

2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen 
alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i 
konkurranse- og statsstøtteregelverket 

3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som 
aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i 
notatet fra Deloitte. 

4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS. 

5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre 
hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, 
organisering, økonomi/finansiering og ROS. 

6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019. 

Grunnet treghet i avklaring om finansiering for videre arbeid i prosjektet så vil vedtakspunkt 
nr. 6 i vedtaket overfor forskyves til mai 2020. Det vil likevel være tid nok til å kunne etablere 
alarmselskapet slik at oppstart kan være fra og med 1. jan 2020. 

Selskapet har søkt å finansiere dette samt andre prosjekter med egne midler samt prosjekt-
støtte fra Irisfondet og støtte fra Kommunens sentralforbund som søknad på OU-midler. 

Søknad til Irisfondet 

Søknadsbehandlingen til Irisfondet har blitt utsatt og tidligste tidspunkt for et mulig vedtak 
om prosjektmidler vil tidligst kunne foreligge ifm repskapsmøtet i 11/19. Søknaden er 
forankret behørig i rådmannsutvalget våren 2018 og hos rådmannen i Bodø vinter 2019. Disse 
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har en rolle vedrørende anbefaling til behandlingen av Irissøknader. Det er søkt om 3,0 mill 
fordelt over tre år. Søknaden har fått navnet Prosjekt Brann 2020 og skal dekke både ROS- og 
kvalitetsprosjektet. 

KS OU-midler 

Det er søkt om støtte fra Kommunenes sentralforbund på 0,5 mill kroner i tillegg for å støtte 
opp om kvalitetsprosjektets driftsbehov. Selskapet har fått tilsagn på kr. 96 000,-. 

Vurdering 

Pr i dag er det lagt inn en forventning i årsbudsjett 2019 om tilskudd på OU-midler fra 
Irisfondet på i underkant av 0,5 mill. kroner. Selskapet vurderer det slik at det er en reell 
risiko for at behovet for finansiering ikke blir dekket og at dette vil kunne påvirke prosjektets 
framdrift og evne til å innfri de mål som er bestemt av både styret og representantskapet. 

 

Prosjektenes finansieringsbehov 

Prosjekt Kostnad Merknad Finansiering 

Brann-ROS 2020 500 000 kr Konsulentkostnad, ved 
Multiconsult. 

Vedtatt 20. sep. 2019 

Kvalitetsprosjektet 519 500 kr Konsulentkostnad, ved KIWA 
(ISO-sertifisering) 

Vedtatt 20. sep. 2019 

Etablering av 
alarmselskap 

500 000 kr Konsulentbistand, ikke avklart 
mtp leverandører enda 

Utsatt 20. sep. 2019 

SUM 1 519 000 kr   

 
Forslag til finansiering 

Fra resultatregnskapet for 2018 note 6. ser vi at selskapets disposisjonsfond tilsvarer kr. 
3.160.574, - i disposisjonsfond ved overgangen til 2019. Selskapet har i årsbudsjett 2019 plan 
om å realisere kr. 700.000, - av disse til bruk ved investering, jfr økonomiplanen for 2019 -  
2022. Disponibelt beløp som står til fri disposisjon mtp formål er dermed kr. 2.460. 574. 

For å sikre at selskapet har finansiering til å ferdigstille prosjektet ber vi styret om å støtte 
innstillingen ved å innstille et forslag til vedtak til rep. skapet. Skulle selskapet får tilsagn på 
midler fra Irisfondet og KS OU-fond så vil dette redusere det reelle uttaket fra selskapets 
disposisjonsfond tilsvarende. 

Det gjøres også oppmerksom på at endelig beslutning om å etablere alarmselskapet først vil 
bli framlagt for politisk behandling når beslutningsgrunnlaget jfr. vedtaks punkt nr. 6 er 
tilstrekkelig utredet. 
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Forslag til vedtak: 

1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike 
prosjektene da de er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning 
til beste for regionens innbyggere. 

2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk til 
prosjektstøtte for å kunne utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag for etablering av 
alarmselskap med kr. 500 000,-. 

3. Dersom Salten Brann IKS mottar annen prosjektstøtte så avkortes bruken av 
disposisjonsfondet tilsvarende. 

 

 

 

Bodø 7. oktober 2019 

 

________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brannsjef 
Salten Brann IKS 
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Styret – Salten Brann IKS        
          27. September 2018 

Styresak nr. 44/18   

Rep. Skap sak nr. 22/18 

Innstilling til representantskapet.         

 

PROSESSPLAN FOR SALG AV KOMMERSIELLE TJENESTER 

(STRATEGISK MÅL 4 OG 5) 

 
Vedlegg; Program for styresamling 13 september 2018 
 

1. Innledning 

Det vises til selskapets virksomhetsstrategi vedtatt av selskapet i mai 2017. Her går det 
fram at strategi 4 og 5 omhandler økt salg til offentlig og privat sektor vedrørende 
kurs/øving og brannalarmtilknytning. 

Med bakgrunn i dette så gjennomførte styret en strategisamling den 13. september 2018 
for å belyse to hovedspørsmål: 

1. Hvorfor tilby betalte tjenester for offentlige og private virksomheter – 
kommersielt selskap? 

2. Hvordan utrede saken – saksprosess? 

2. Funn 

Følgende argumenter ble identifisert som taler for en satsing på salg av tjenester 
gjennom et eget selskap – momentene er ikke i prioritert rekkefølge; 

1. Det finnes et marked for tjenesten og inntekter gir flere ben å stå på enn kommunal 
overføring fra eierkommunene og styrker dermed økonomien for utvikling av 
selskapet som er med på å skape en robust organisasjon 

2. Et eget selskap er mer fokusert på inntektsmål enn om det er en liten del av ordinær 
lovpålagt drift og skaper grunnlag og posisjon for vekst og erfaringslæring 

3. Det er et større mulighetsrom i et selskap AS enn i et IKS 

4. Den beste løsning for markedet som også kan nå et større marked enn i dag (Salten – 
Nordland – NN) 
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5. Større synlighet skaper mer bevissthet og er omdømmefremende 

6. Bruk omdømme lokalt for å tiltrekke «kunder» 

7. Sikkerhet for kunden, bedre beredskap i samfunnet og bedre oppfyllelse av 
samfunnsoppgaven 

8. Enklere å ivareta konkurranselovgivningen 9 

9. Komme andre leverandører i forkjøpet 

10. Større grad av spesialisering av personell 

11. Gir mer brannforebygging 

12. Et selskap skaper grunnlag for fleksibilitet 

13. Bedre rustet til å by på andre tjeneste leveranser som alarmovervåkning 

 

3. Styrets Milepæler for saksutredningen og beslutninger for Rep. skapet 

1. Grovskisse presenteres 11/2018 

2. Forprosjekt som belyser potensial og risiko 05/2019 

3. Hovedprosjekt med forretningsplan, organisering og ROS 11/2019 

4. Gjennomføring av hovedprosjekt 2020 

5. Evaluering 11/2022 

 

4. Forslag til vedtak 

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for 
økte kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 

2. Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er 
fastsatt i saken. 

 

Bodø, 27. september 2018 

 

_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS
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Program – strategisamling 
(Styret) 

Tidsramme Torsdag 13. september, Kl. 10.00 – 14.30 

Sted  Albertmyra – UV-rom 1. etg. 

Tidsplan 

Kl. 10.00 Innledning ved daglig leder 

Kl. 10.15  Presentasjon og repetisjon av vedtatt virksomhetsstrategi 

 Ledestjerne, visjon og virksomhetsidé. 

 Hovedmål, strategier med utdypende strategiforklaringer. 

 Erfaringer fra implementeringsarbeidet så langt 
 Mål 4 og 5 (salg og økte inntekter) 

Kl. 11.00 Prosessarbeid - Innledning 

 Inndeling i 2 arbeidsgrupper. Det skal arbeides kreativt i grupper: 
o Gruppe 1 – Mål 5, hvorfor tilby betalte tjenester for offentlige og private 

virksomheter – kommersielt selskap? (leder Ronny) 
 Bakgrunn, hensikt, effekter og suksesskriterier 

 
o Gruppe 2 – Hvordan utrede saken – saksprosess? (leder Per Gunnar) 

 Faser, tid, utredninger, konsulent, utgifter og saksbehandling 

Kl. 11.30 Lunsj (30 min) 

Kl. 12.00 Individuelt; les gjennom selskapets vedtatte virksomhetsstrategi 

Kl. 12.15 I gruppe (IGP); løse gruppeoppgave 

o Gruppeleder; Dokumenter det hele på datamaskin som Word fil og send 
denne på mail til daglig leder. 

Kl. 14.00 Sjekklistebasert oppsummering og debrief mellom gruppene 

Kl. 14.15 Overordnet oppsummering og veien videre 

Kl. 14.30 Slutt! 

 

Hilsen 

_____________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder / brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 

 



    

 

Unntatt offentlighet (jfr offl. § 23) 

 

 
Styret – Salten Brann IKS        
                   26. Mars 2019 

Styresak nr. 23/19   

Rep. Skap sak nr. 11/19 

Innstilling til representantskapet.         

 

 

ANBEFALING VEDRØRENDE SALG AV KOMMERSIELLE TJENESTER I 
HENHOLD TIL VEDTATT VIRKSOMHETSSTRATEGI OG MÅLENE 4 OG 5. 

 
Vedlegg 

1. Rapport - fase 1 av 2;  Presentasjon av potensial og ulike scenario, skrevet av 
Bedriftskompetanse AS. Rapporten har i alt 5 vedlegg. 

 

1. Innledning 

Det vises til sak 22/18 i Representantskapet i Salten Brann IKS som vedtok følgende: 
1) Representantskapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag 

for økte kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 
2) Representantskapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler 

som er fastsatt i saken. 
 

2. Vedtatte milepæler for saksutredningen 

1. Grovskisse presenteres 11/2018 

2. Forprosjekt som belyser potensial og risiko, fase 1, 05/2019 

3. Hovedprosjekt med forretningsplan, organisering og ROS, fase 2, 11/2019 

4. Gjennomføring av hovedprosjekt 2020 

5. Evaluering 11/2022 

 
Med bakgrunn i representantskapets vedtak i sak 22/18 har selskapet gjennomført en grundig 
utredning av milepælsplanens punkt 2, fase 1. Utredningen av fase 1 presenteres som 
prosjektrapport i denne saken. 
 
Hovedprosjektet med komplett gjennomføringsplan vil bli utredet jfr planens punkt 3, fase 2. 



    

 

Unntatt offentlighet (jfr offl. § 23) 

3. Rapportens sammendrag 

Salten Brann IKS vedtok i mai 2017 sin nye virksomhetsstrategi. I denne er det etablert 7 
hovedmål med tilhørende strategier, herunder å tilby tjenester til relevante offentlige 
virksomheter, kommuner samt kommersielle virksomheter. Det er videre i virksomhetsplanen 
anført at man skal vurdere økt satsning på salg av alarmtjenester samt kurs og øving innenfor 
et kommersielt selskap. Hensikten er delvis at en slik satsning vil kunne redusere kommunalt 
tilskudd og egenandel pr. innbygger, samt at man gjennom et eget selskap vil redusere faren for 
å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det foreligger også potensielle faglige samt 
eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik satsning. 
 
I november 2018 ble det igangsatt et forprosjekt med formål å utrede en videre satsning på salg 
av kurs/øving og alarmtilknytning i samsvar med representantskapets beslutning. Prosjektets 
eier har vært Salten Brann IKS v/daglig leder Per Gunnar Pedersen, mens Bedriftskompetanse 
AS v/seniorrådgiver Kjetil Woje har vært engasjert som ekstern prosjektleder. 
Gjennomføringen av prosjektet har vært prosessorientert med sterk forankring og medvirkning 
av ledelse og ansatte i Salten Brann IKS, samt at representantskap og styret er orientert gjennom 
egne møter/samlinger. 
 
I løpet av prosjektperioden (fase 1) har man konkludert med at økt satsning på salg innenfor 
kurs/øving må utredes særskilt, og i et lengre tidsperspektiv enn for salg av alarmtjenester. 
Denne rapporten omhandler således i all hovedsak alarmområdet.  
 
Konklusjonen fra forprosjektet er at det foreligger et betydelig inntektspotensiale for økt salg 
av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende 
markeder, men at det samtidig finnes store muligheter innenfor tjenesteutvikling i kombinasjon 
med markedsutvikling.  
 
Forprosjektet konkluderer videre med at en økt satsning på salg av alarmtjenester bør skje i en 
3-delt prosess først (Fase 3 - 2019) innenfor dagens etablerte organisasjon (110-sentralen), 
deretter (Fase 4 - 2020) etablere egen avdeling under Salten Brann IKS og til slutt (Fase 5 - 
2021) skille ut virksomheten i et eget kommersielt selskap (AS) 100 % eid av Salten Brann 
IKS. Etableringen av et eget aksjeselskap støttes i en utredning gjennomført for Salten Brann 
IKS av Deloitte Advokatfirma AS samt en tidligere utredning gjennomført av KPMG Law 
Advokatfirma AS. Det vises her til memo/rapporter, vedlegg 4 og 5. 
 
I forprosjektet er det etablert en foreløpig forretningsplan (se vedlegg) og hvor det anbefales at 
man i løpet av 2019 (fase 2) videreutvikler og forankrer denne med sikte på fase 4 (egen 
avdeling) og fase 5 (eget selskap). Som delelementer i denne forretningsplanen skal det 
foreligge avklaringer og målsettinger mht. økonomi/finansiering, pris- og markedsstrategi, 
organisering, ressursbehov, risikovurderinger/suksesskriterier, juridiske forutsetninger mv. 
 
 



    

 

Unntatt offentlighet (jfr offl. § 23) 

4. Styret i Salten Brann IKS innstiller til følgende forslag til vedtak i rep.skapet: 

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt 
sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor 
en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 
2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS. 

2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen 
alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i 
konkurranse- og statsstøtteregelverket 

3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som 
aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i 
notatet fra Deloitte. 

4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS. 
5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre 

hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, 
organisering, økonomi/finansiering og ROS. 

6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019. 
 

 

 

Bodø, 26. mars 2019 

 

_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Unntatt offentlighet (jfr offl. § 23) 

RAPPORT FORPROSJEKT 

(fase 1 av 2) 

 

Salg av direktekopling brannalarm 

og øvrige alarmtjenester 

 
 

  
 
Sted, dato 
Bodø, 25. mars 2019 
 

 
Kjetil Woje 
Seniorrådgiver 
Bedriftskompetanse AS  
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1 Sammendrag  
 
Salten Brann IKS vedtok i mai 2017 sin nye virksomhetsstrategi. I denne er det etablert 7 
hovedmål med tilhørende strategier, herunder å tilby tjenester til relevante offentlige 
virksomheter, kommuner samt kommersielle virksomheter. Det er videre i virksomhetsplanen 
anført at man skal vurdere økt satsning på salg av alarmtjenester samt kurs og øving 
innenfor et kommersielt selskap. Hensikten er delvis at en slik satsning vil kunne redusere 
kommunalt tilskudd og egenandel pr. innbygger, samt at man gjennom et eget selskap vil 
redusere faren for å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det foreligger også 
potensielle faglige samt eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik satsning. 
 
Representantskapet i Salten Brann IKS har i sak 22/18 besluttet følgende: 

1) Representantskapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape 
grunnlag for økte kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 

2) Representantskapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de 
milepæler som er fastsatt i saken. 

 
I november 2018 ble det igangsatt et forprosjekt med formål å utrede en videre satsning på 
salg av kurs/øving og alarmtilknytning i samsvar med representantskapets beslutning. 
Prosjektets eier har vært Salten Brann IKS v/daglig leder Per Gunnar Pedersen, mens 
Bedriftskompetanse AS v/seniorrådgiver Kjetil Woje har vært engasjert som ekstern 
prosjektleder. Gjennomføringen av prosjektet har vært prosessorientert med sterk forankring 
og medvirkning av ledelse og ansatte i Salten Brann IKS, samt at representantskap og styret 
er orientert gjennom egne møter/samlinger. 
 
I løpet av prosjektperioden (fase 1) har man konkludert med at økt satsning på salg innenfor 
kurs/øving må utredes særskilt, og i et lengre tidsperspektiv enn for salg av alarmtjenester. 
Denne rapporten omhandler således i all hovedsak alarmområdet.  
 
Konklusjonen fra forprosjektet er at det foreligger et betydelig inntektspotensiale for økt salg 
av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende 
markeder, men at det samtidig finnes store muligheter innenfor tjenesteutvikling i 
kombinasjon med markedsutvikling.  
 
Forprosjektet konkluderer videre med at en økt satsning på salg av alarmtjenester bør skje i 
en 3-delt prosess først (Fase 3 - 2019) innenfor dagens etablerte organisasjon (110-
sentralen), deretter (Fase 4 - 2020) etablere egen avdeling under Salten Brann IKS og til 
slutt (Fase 5 - 2021) skille ut virksomheten i et eget kommersielt selskap (AS) 100 % eid av 
Salten Brann IKS. Etableringen av et eget aksjeselskap støttes i en utredning gjennomført for 
Salten Brann IKS av Deloitte Advokatfirma AS samt en tidligere utredning gjennomført av 
KPMG Law Advokatfirma AS. Det vises her til memo/rapporter i egne vedlegg. 
 
I forprosjektet er det etablert en foreløpig forretningsplan (se vedlegg) og hvor det anbefales 
at man i løpet av 2019 (fase 2) videreutvikler og forankrer denne med sikte på fase 4 (egen 
avdeling) og fase 5 (eget selskap). Som delelementer i denne forretningsplanen skal det 
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foreligge avklaringer og målsettinger mht. økonomi/finansiering, pris- og markedsstrategi, 
organisering, ressursbehov, risikovurderinger/suksesskriterier, juridiske forutsetninger mv. 
 

2 Innledning og bakgrunn 
 
2.1 Forutsetning/rammefaktor rapport 
Denne rapporten er en foreløpig statusvurdering (fase 1) av hvilke rammefaktorer som bør 
ligge til grunn for en styrket satsning på direktekopling av brannalarmer til 110-sentralen. En 
mer helhetlig og grundig rapport vil bli utredet gjennom et hovedprosjekt (fase 2) som vil bli 
presentert i november 2019, med siktemål å først etablere en agen alarmavdeling (fase 4, 
2020) og deretter et eget alarmselskap (fase 5, 2021). I mellomtiden (fase 2, 2019) styrkes 
satsningen innenfor eksisterende organisasjon, dvs. 110-sentralen. 
 
2.2 Prosjektets formål og mandat 
Forprosjektets mandat har opprinnelig vært å utrede potensialet for salg av tjenester innenfor 
alarmområdet samt kurs og kompetanse for brannforebygging og beredskap. Tilbudet skal 
gis til så vel offentlige virksomheter og kommuner som til kommersielle kunder. 
 
Formålet med utredningen er i hovedsak forankret i selskapets virksomhetsstrategi (se kap. 
2.2) hvor man ser for seg at en slik satsning vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr 
innbygger. Det er videre et mål at alle kommunale bygg skal være direkte koblet til 110-
nødsentralen for Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid. 
 
NB!: underveis i prosjektet er det konkludert med at utredningen vedr. salg av kurs og 
kompetanse for brannforebygging og beredskap vil måtte gjennomføres med et annet 
prosessforløp og framdrift enn for salg av alarmtjenester. Denne rapporten vil derfor i all 
hovedsak kun omhandle økt salg av alarmtjenester. Salg av kurs og kompetanse for 
brannforebygging og beredskap vil fortsatt tilbys av beredskapsavdelingen i Salten Brann og 
med et forventet omfang omtrent som de senere år. En egen utredning på økt salg av disse 
tjenestene i samsvar med virksomhetsstrategien til Salten Brann, forventes gjennomført i 
løpet av 2019-2020. 

 
2.3 Strategisk forankring, virksomhetsstrategi 
Salten Brann har i sin virksomhetsstrategi fra mai 2017 beskrevet 7 hovedmål med 
tilhørende strategier. Påfølgende kapittel/underpunkt beskriver de hovedmål og strategier 
som er relevante i denne rapport. 
 

2.3.1 Hovedmål nr. 4: Tilby tjenester til offentlige virksomheter og kommuner 
Hovedstrategi: «Være attraktiv beredskapspartner med effektiv kapasitet og struktur innen 
brann- og redning for kommuner med blikk for helhet som tilfredsstiller nasjonale 
beredskapsbestemmelser for brann- og redningsvesen.» 
 
Del-strategi 4.3: Økt salg av alarmtjenester 
«Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlig virksomhet må intensiveres i og 
rundt driften av 110-nødsentral for Salten regionen da en slik satsing vil få ned kommunalt 
tilskudd og egenandel pr innbygger.» 
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Del-strategi 4.4: Kommunale bygg skal dirketekobles til 110 
«Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for Nordland for 
å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid.» 
 

2.3.2 Hovedmål nr. 5: Tilby tjenester til kommersielle virksomheter 
Hovedstrategi: «Salten Brann skal tilby relevante brann- og redningstjenester for 
kommersielle kunder.» 
 
Del-strategi 5.1: Øke salg av alarmovervåkning 
«Salten Brann skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester i 
Nordland. En slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger.» 
 

2.4 Overordnet mål og hensikt 
I tillegg til de hovedmål og tilhørende strategier som er gjengitt fra virksomhetsstrategien 
(kap. 2.2) er det i fm styresamling av 13. mars 2018 framført følgende argumenter for økt 
salg av alarmtjenester gjennom et eget selskap: 

• Samfunnsberedskap 
- Større sikkerhet for kunder 
- Økt beredskap 
- Sterkere oppfyllelse samfunnsoppgave 

• Eiere/organisasjon 
- Styrket økonomi (utbytte/overskudd, salg av tjenester) 
- Mer robust organisasjon, flere ben å stå på 
- Økt spesialisering personell 
- Større synlighet – mer bevissthet – omdømmefremmende 

• Markedsmuligheter/kundegrunnlag 
- Potensiale innenfor eksisterende og nye markeder/kundegrupper 
- Bedre rustet til å tilby andre tjenester (alarmovervåking, kurs/kompetanse mv) 
- Sterkt omdømme/nettverk for å skape nye kunder/markeder 
- Komme andre leverandører/konkurrenter i forkjøpet 
- Tilby mer brannforebygging  

• Eget selskap (AS vs. IKS) 
- Mer fokusert på inntektsmål 
- Større mulighetsrom (mva., konkurranselovgivning, risiko mv.) 
- Økt fleksibilitet 

 

2.5 Vedtak styre og representantskap Salten Brann IKS 
Representantskapet i Salten Brann har i sak 22/18 gjort følgende vedtak: 

1. Representantskapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape 
grunnlag for økte kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 

2. Representantskapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de 
milepæler som er fastsatt i saken. 
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3 Prosjektorganisering og gjennomføring  
 
3.1 Prosjektorganisering 
Prosjektet er gjennomført med følgende prosjektorganisering: 

- Prosjekteier: Per Gunnar Pedersen, daglig leder Salten Brann IKS 
- Ekstern prosjektleder: Kjetil Woje, seniorrådgiver Bedriftskompetanse AS 
- Arbeidsgrupper: ledergruppe Salten Brann, ansatte 110-sentralen samt 

ansatte beredskapsavdelingen 
- Se for øvrig vedlegg 3 - fig. 1 Prosjektorganisasjon. 

 

3.2 Arbeidsprosesser, forankring og medvirkning 
Prosjektet har vært gjennomført med aktiv deltakelse og dialog mellom prosjekteier, ekstern 
prosjektleder og øvrige interessenter/prosjektdeltakere. Det har bl.a. vært gjennomført egne 
møter/samlinger/workshop med: 

- Representantskap/eier (2019.02.26) 
- Styret (2019.03.14 – 2019.02.07 – 2018.09.13) 
- Ledergruppen: (2019.01.09) 

 
I tillegg er det gjennomført en rekke møter/workshoper med ledelse og ansatte på 110-
sentralen (og beredskapsavd.) for å sikre forankring, involvering og medvirkning i kartlegging 
av sentrale områder som markedspotensiale/ inntektsbudsjett, type tjenester, 
prissegmentering, suksesskriterier mv. Resultatet av disse prosessene (inkl. møter med 
eiere, styre og ledelsen) er dokumentert i egne vedlegg, og utgjør viktige elementer i 
dokumentet «Forenklet forretningsplan for salg av alarmtjenester» (se vedlegg samt kap. 4). 
 

3.3 Prosess- og framdriftsplan 
Forprosjektet inngår som første fase i en hovedmilepælsplan som presentert under. 

 
 

Fig. 1: Milepælsplan 
 
Milepælsplanen er ikke uttømmende mht. alle forhold og tema som utredes eller iverksettes, 
men gjengir vesentlige hovedaktiviteter, og som er mer utfyllende presentert i denne rapport, 
samt i hoved-/sluttrapporten som vil foreligge i november 2019. 
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4 Forretningsidé, visjon, forretningsmodell og mål 
I de påfølgende kapittel følger en oppsummering av en foreløpig og forenklet forretningsplan 
for salg av alarmtjenester (se vedlegg 1). Det understrekes at de enkelte elementer i 
forretningsplanen må utredes videre, men at de foreliggende beskrivelser og målsettinger er 
forankret hos selskapets styre, ledelse og øvrig organisasjon (så langt dette er presentert pr. 
nå). 
 

4.1 Forretningsidé 
Tilby salg av direktekopling brann alarm til 110-sentralen samt utvikle og tilby tilhørende 
alarmovervåking og tilleggstjenester innenfor brann/redning til kommuner, offentlige 
virksomheter samt større private virksomheter. 
 

4.2 Visjon 
Salten Brann IKS sin virksomhetsstrategi har formulert følgende visjon: «Trygghet nær deg». 
Pr. i dag ser man for seg at det framtidige selskapet for salg av alarmtjenester vil videreføre 
samme visjon som morselskapet, men at dette må utredes videre.  
 

4.3 Forretnings-/resultatmodell 

4.3.1 Dagens modell 
Salg av alarmtjenester med direkte tilkopling til 110- sentralen baserer seg i dag på følgende 
hovedelementer: 

- Etableringsavgift kr 3.000,- 
- Årlig avgift pr. alarm/objekt kr 7.000 for hovedsentral og kr 2.500 for ekstra tilkopling 
- Tilbakeføring pr. alarm/hovedsentral kr 6.000 for årlig avgift til lokalt/kommunalt 

brannvesen 
- Deltakeravgift pr. kommune (kronebeløp pr. innbygger) 
- Se for øvrig presentasjon/ oppsett i vedlegg 2 

 

4.3.2 Framtidig modell 
I planlagte forretnings-/resultatmodell gjennom eget selskap baseres denne på følgende 
hovedelementer: 

- Etableringsavgift 
- Årlig avgift pr. alarm/objekt differensiert på type objekt/ størrelse  
- Mål om nedtrapping av tilbakeføring årlig av alarminntekter til lokalt/kommunalt 

brannvesen  
- Mål om nedtrapping av deltakeravgift pr. kommune (pr. innbygger) til kr 0,- 
- Se for øvrig presentasjon/ oppsett i figur 2 og tabell 1  
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Fig. 2: Framtidig resultatmodell alarmselskap

Det understrekes at innføring av en ny forretnings-/resultatmodell vil måtte forankres spesielt
hos øverste ledelse i kommunene, samt at modellen må implementeres over tid.

4.4 Økonomiske mål

4.4.1 Omsetning
Det vises til vedlagte foreløpige forretningsplan. Forutsatt den presenterte resultatmodell i fig.
2, budsjetteres det med følgende omsetnings- og resultatutvikling:

Tabell 1: Resultatutvikling salg direktekopling brannalarm 2018-2025
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4.4.2 Resultatgrad og egenkapital 
Det vises til vedlagte foreløpige forretningsplan. Forutsatt den presenterte resultatmodell (fig. 
2) samt den foreløpige budsjetterte omsetnings- og resultatutvikling (tabell 1), er det en 
målsetting om en resultatgrad på min. 8 % samt egenkapitalgrad på 25 % fra og med år 6 
etter oppstart. 
 

4.4.3 Øvrige finansielle mål 
Pr. i dag er øvrige finansielle mål ikke definert. Dette planlegges å bli utredet i løpet av fase 2 
og presenteres i sluttrapport november 2019. 
 

4.5 Strategiske mål 
 

4.5.1 Strategisk posisjon og omdømme 
1) Selskapet skal være en foretrukket leverandør av alarmtjenester/digital overvåking 
2) Selskapet skal tilby innovative digitale løsninger i samarbeid med strategiske partnere 
3) Selskapet vil bidra til oppfyllelse av hovedmål 1 i Salten Branns virksomhetsstrategi, 

dvs. skape arena for beredskapssamarbeid 
 

4.5.2 Innovasjon og kompetansebygging 
I det framtidige selskapets tjeneste- og markedsutvikling, vil det være klare behov for 
innovasjon og kompetansebygging. Den teknologiske utvikling skjer allerede i et voldsomt 
tempo bl.a. innenfor sensorikk, tingenes internett (IoT; - Internet of Things), kunstig 
intelligens/maskinlæring (AI; -  Artificial intelligence), infrastruktur/kommunikasjonsplattformer 
mv. Behovet for innovasjon og kompetansebygging vil være en kritisk suksessfaktor i videre 
utredning, og i kombinasjon med allianser og strategiske samarbeidspartnere. 
 

4.5.3 Samfunnsnytte og kundetilfredshet 
I virksomhetsstrategien (2017) er det anført at det er ønskelig å ta et større overordnet 
ansvar for å bygge samfunnssikkerhet. Ansvarsområdet er utvidet til å gjelde beredskap i 
bred forstand og ikke bare brann- og redning, som inngår i dette begrepet. En styrking av 
alarmtjenester gjennom en dedikert satsning i egen virksomhet har en klar ambisjon om å 
skulle gi økt samfunnsnytte og en større kundetilfredshet. Styret i Salten Brann har i møter 
av 13.09.2018 og 14.03.2019 understreket disse effektene som sentrale argumenter for 
satsningen, og at det ikke skal være utelukkende kommersielle interesser som grunnlag for 
denne. 
 

4.6 Synergier morselskap og eiere 
Forutsatt etablering av eget alarmselskap, vil dette kunne gi flere synergier for morselskap 
(Salten Brann IKS) og dets eier. For morselskapet vil dette kunne være: 

- Flere ben å stå på enn kommunal overføring fra eierkommunene og dermed styrke 
økonomien for utvikling av morselskapet som er med på å skape en robust 
organisasjon. Dette er også understreket i representantskapets vedtak 22/18 om at 
«det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økte kommersielle 
inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning». 

- Større synlighet skaper mer bevissthet og er omdømmefremende også for 
morselskapet 

- Felles kompetansebygging og mulighet for større grad av spesialisering av personell 



 

  
Unntatt offentlighet (jfr offl. § 23)  Side 11 

- Større fokus på kjernevirksomhet for 110-sentralen, mens salgs- og markedsarbeid, 
kundeoppfølging etc. ivaretas av alarmselskapet. 

 

5 Kartlegging og analyser 
 

5.1 Markedsvurdering produkt/tjenester vs. markeder 
 

5.1.1 Strategisk retning marked 

 
 

Fig. 3: Strategisk retning (Ansoffs vekstmatrise) 
 
Potensialet og strategisk retning for økt salg av alarmtjenester kan forankres i Ansoffs 
vekstmatrise som presentert i figur ovenfor. Kort oppsummert handler dette om en vurdering 
av salg av eksisterende vs. nye tjenester i eksisterende vs. nye markeder. I figuren over er 
røde stjerner relatert til hovedmål/strategier fra virksomhetsstrategien, mens blå sirkler 
knyttes til strategisk prioritet i arbeidet framover. 
 
Som det framkommer av figuren er hovedfokus i første omgang konsolidering og 
markedspenetrasjon. Med dette menes å ta større markedsandeler på den tradisjonelle 
alarmtjenesten med direktekopling til 110-sentralen i kjente kundesegment (se kap. 5.1.2). 
Deretter vil det være naturlig å tilby andre eventuelt tilleggstjenester på alarmhåndtering i 
eksisterende markeder (dvs. produkt-/tjenesteutvikling). Aktuelle alarmtjenester kan være 
kamera-/videoovervåking, «man down», rådgivning/konsulenttjenester m.fl. (se for øvrig 
vedlegg 1 Forenklet forretningsplan for salg av alarmtjenester). Tilsvarende vil det være 
aktuelt å vurdere salg av eksisterende tjenester til nye markeder/kundesegment (geografisk, 
bransjer mv., dvs. markedsutvikling). Pr. i dag foreligger ingen planer om såkalt 
diversifisering, dvs. nye tjenester i nye markeder, noe som også ofte innebærer høy 
risikoprofil. 
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5.1.2 Kundegrupper, markeder) 
Tabell 2 viser inntektsfordelingen av 110-sentralens kundeportefølje for offentlige og private 
virksomheter pr. januar 2019. Det tilbys ikke direktekopling til 110-sentralen for 
personkunder, med unntak av brukere med helt særskilte behov (handicap el.). 
 
 

Fordeling 
alarmer   Inntekt %-andel Antall alarmer %-andel 

Borettslag 1 462 000 10,6 % 250 11,0 % 

Fylke 390 500 2,8 % 68 3,0 % 

Kommune 4 675 000 33,9 % 745 32,8 % 

Privat 6 241 700 45,2 % 1 009 44,4 % 

Stat 1 040 500 7,5 % 202 8,9 % 

SUM (alle minus Rana) 13 809 700 100,0 % 2 274 100,0 % 
 

Fordeling 

alarmer 
  Inntekt %-andel Antall alarmer %-andel 

Borettslag 1 462 000 10,6 % 250 11,0 % 

Fylke 390 500 2,8 % 68 3,0 % 

Kommune 4 675 000 33,9 % 745 32,8 % 

Privat 6 241 700 45,2 % 1 009 44,4 % 

Stat 1 040 500 7,5 % 202 8,9 % 

SUM (alle minus Rana) 13 809 700 100,0 % 2 274 100,0 % 

 

Tabell 2: Inntektsfordeling direktekopling alarmer 110-sentralen 

 

Antall alarmer er fordelt på ca. 1100 kunder. Det vises til vedlegg 2 for en mer grundig 
presentasjon av kundeportefølje og fordeling av inntekter.  
 

5.1.3 Prisstrategi, markedssegmentering 
Pr. i dag har 110-sentralen følgende prisstruktur (for 2019): 

- Etableringsgebyr kr 3.000,- 
- Hovedalarm kr 7.000,- 
- Tilleggsalarm kr 2.500,- 
- Deltakeravgift kommuner (pr. innbygger) 

 
Det foreligger ingen pris- eller markedssegmentering ut i fra størrelse på kunde, 
kundekategori, objektstype/-størrelse el. Mao betaler en liten kunde samme beløp som en 
stor for samme produkt/tjeneste, dvs. direktetilkopling for hovedalarm. Større kunder med 
flere alarmtilkoplinger pr. objekt betaler altså kr 2.500 for hver enkelt tilleggsalarm. 
 
Dagens prisstruktur kan oppfattes som lite rettferdig og lite hensiktsmessig da denne ikke 
hensyntar hva som bør være riktig markedspris ut i fra kompleksitet på 
objekter/bygningsstruktur, verdigrunnlag bygningsmasse, størrelse/betalingsevne kunde mv. 
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Det er derfor et ønske om å utarbeide en ny prisstrategi som hensyntar en helhetlig 
markedssegmentering basert på definerte nøkkelfaktorer. Modellering av denne 
prisstrategien er igangsatt, men vil måtte utvikles videre og ferdigstilles i neste fase. 
Modellen som er påbegynt vil bl.a. hensynta: 

- Størrelse/areal objekt/bygning 
- Type objekt/bygning formålsbygg (skole/oppvekst, helse, idrett/kultur, administrasjon 

mv.) 
- Type og størrelse objekt/bygning næring 
- Type og størrelse objekt/bygning bolighus/blokk/leilighet 

 
Se for øvrig vedlegg 2 tabell 13 for en nærmere presentasjon av alternativ modell. 
 

5.2 Konkurrentanalyse 
Når det gjelder direktekopling av brannalarm til 110-sentralen er det pr. i dag kun kommunale 
brann- og redningsvesen som kan selge dette ut i et kommersielt marked. Det er likevel en 
rekke aktører som tilbyr alarmmottak på brann/røyk. Disse aktørene er hovedsakelig 
vaktselskap som tilbyr alarm-, kurs- og vektertjenester på flere områder både for 
privatkunder og bedriftskunder. Ved utløsning av brannalarm må dette enten sjekkes ut av 
vaktselskapet og/eller varsles videre til 110-sentralen, som da igjen må vurdere hvorvidt det 
er behov for utrykning. Dette vil m.a.o. påvirke responstid for utrykning, samt at det kan være 
gjenstand for diskusjon vedr. faktura for utrykning av unødige alarmer.  
 

5.3 Interessentanalyse, strategiske partnere 
 

5.3.1 Interessentanalyse 
For Salten Brann IKS herunder 110-sentralen forefinnes en lang rekke interessenter med 
ulike forventninger/behov og påvirkningskraft. Et utvalg av disse interessentene er bl.a.: 

1) Egen virksomhet, herunder eierkommuner, representantskapet, styret, medarbeidere, 
fagforening 

2) Publikum, næringsliv, konkurrenter, samfunnsliv, media 
3) Offentlige instanser, herunder andre nødetater, forsvaret, DSB, statlige etater, 

fylkeskommuner, kommunale foretak m.fl. 
 
Det er i forprosjektet ikke gjennomført en egen interessentanalyse, men i prosessen med 
utarbeidelsen med virksomhetsstrategien (2017), ble det bl.a. gjennomført en QuestBack-
undersøkelse hvor omdømme, tjenestekvalitet, kompetanse mv. ble vurdert av et stort utvalg 
aktører/interessenter. I undersøkelsen var det også egne spørsmål/utsagn direkte relatert til 
110-sentralen. I sum var tilbakemeldingene gjennomgående positive, selv om det ble påpekt 
enkelte forbedringsområder. I sammenheng med økt satsning og 
markedspenetrasjon/markedsutvikling for alarmtjenester anses spesielt omdømme, 
kompetanse og tjenestekvalitet som spesielt viktig, bl.a. ut i fra et markedsperspektiv. Og på 
disse områdene var score på tilbakemeldinger gjennomgående høy fra alle 
interessentgruppene. 
 

5.3.2 Strategiske partnere 
For 110-sentralen og alarmtjenestene er pr. i dag strategiske partnere i hovedsak knyttet til 
systemleverandører på IT/kommunikasjon samt på elektro-installatører for montering av 
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alarmsentraler. I tillegg kan man betegne deler av de kommunale brann- og redningsvesen 
som strategiske partnere på salg av alarmsentraler mot offentlig og private virksomheter. 
 
I en sterkere satsning på salg av alarmtjenester samt å organisere dette gjennom et eget 
selskap, bør det utarbeides en egen strategi for etablering av definerte strategiske partnere 
på flere områder, herunder teknologisk, produkter og tjenester, salg/marked mv. Dette 
gjelder også på første fase av satsning innenfor markedspenetrasjon (ref. kap. 5.1.1), men 
spesielt i tilknytning til både produkt-/tjenesteutvikling og markedsutvikling. For alarm-
virksomheten vil en viktig suksessfaktor være å definere hva som skal være 
kjernevirksomhet og dermed håndteres i egen virksomhet, og samtidig identifisere hvilke 
produkter/tjenester og markeder som skal håndteres via strategiske partnere. Dette må inngå 
i alarmvirksomhetens strategiplaner, både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. 
 

5.4 Juridiske avklaringer, finansiering, selskapsstruktur 
 

5.4.1 Statsstøtteregelverk, finansiering, og øvrige forhold 
Deloitte Advokatfirma AS har på oppdrag fra Salten Brann IKS utarbeidet et memo vedr. 
relevante hensyn ved oppstart av et kommersielt datterselskap. Hele dette memoet er 
presentert i vedlegg 4, men her gjengis memoets oppsummering: 
 
«Dette notatet tar for seg en rekke ulike problemstillinger og forhold som må hensyntas i den 
utrednings og kartleggingsfasen Salten Brann IKS befinner seg i. Det er også gitt en kort og 
ikke uttømmende oversikt over problemstillinger som må håndteres når opprettelsen av 
datterselskapet er enda mer nærliggende. 
 
Etter vår oppfatning er det av særskilt betydning å operere i samsvar med 
statsstøtteregelverket, ettersom dette regelverket legger visse føringer fra dag én for Salten 
Brann IKS. Herunder må det iverksettes tiltak som separate regnskap for å forhindre 
kryssubsidiering, i tillegg til at både interne avtaler og finansiering må skje på 
markedsmessige vilkår. 
Videre bør en allerede nå starte et kartleggingsarbeid vedrørende finansiering av 
virksomheten og pensjonsrettslige forhold, samt å identifisere de ansatte, avtaler og 
eiendeler som skal skytes inn i det nye datterselskapet.» 
 
I tillegg til memoet fra Deloitte fikk Salten Brann IKS i januar 2018 i tilknytning til 
anbudsprosess for leveranse av plass-, brenn- og redningstjenester for Avinor ved Bodø 
lufthavn, selskapet KPMG Law Advokatfirma AS til å utrede forhold vedr. skatt og mva. ved 
valg av organisasjonsmodell. Vi viser her til vedlegg 5, men gjengir oppsummering/ 
konklusjonen som ble gitt av KPMG: «Vi anbefaler at tjenester som tilbys på det åpne 
markeds leveres gjennom et eget aksjeselskap». Samtidig understreker KPMG i sitt memo at 
det er mulig å organisere salg av kommersielle tjenester innenfor Salten Brann IKS, men at 
dette innebærer flere risikofaktorer og som krever omfattende tiltak for å unngå 
problemstillinger vedr. skatt og mva. spesielt dersom en eventuell overstigelse av 20 % - 
grensen i merverdiavgiftsloven § 3-28. 
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5.4.2 Ressurser, tilgang/behov, fleksibilitet, skalerbarhet 
Det pågår akkurat nå en prosess for ansettelse av en markedsansvarlig i nyopprettet stilling 
for salg av alarmtjenester under 110-sentralen. I stillingen vil vedkommende ha hovedansvar 
for å vedlikeholde og videreutvikle 110-sentralens kommersielle alarmportefølje gjennom 
markedsføring, samt support og veiledning mot eksisterende og nye kunder. Intervjuer pågår 
nå og det forventes en avklaring i løpet av kort tid. For 2019 vil øvrige behov dekkes av 
eksisterende ressurser i 110-sentralen og tilknyttede ressurser i de kommunale brann- og 
redningsvesen. 
 
Når det gjelder ressursbehov for opprettelse av egen avdeling (fase 4 – 2020) og deretter 
eget selskap (fase 5 – 2021) vil dette utredes videre i fase 2-3.  
 

5.4.3 Markedshåndtering, konkurranse, legitimitet 
Som nevnt under kap. 5.4.2 ansettes nå en egen markedsansvarlig som vi ha hovedansvaret 
for markedshåndteringen.  
 
Når det gjelder spørsmål om konkurranse og legitimitet for salg av alarmtjenester i et 
kommersielt marked er dette på generell basis omtalt i memoet fra Deloitte (vedlegg 3). Når 
det gjelder konkrete problemstillinger vedr. salg av direktekopling til 110-
sentraler/kommunale brann og redningsvesen, er det gjennomført utredninger som 
konkluderer at dette ikke er konkurransevridende, forutsatt tiltak mot kryssubsidiering og 
regnskapsmessig skille mellom offentlig og kommersiell virksomhet (som også er påpekt av 
Deloitte). Vi viser her til revisjonsrapport ang. kommersiell virksomhet i Nedre Romerike 
brann- og redningsvesen (februar 2008). Samtidig har Konkurransetilsynet tidligere (2001) 
anbefalt at offentlig kommersiell virksomhet organiseres som egen juridisk enhet. 
 
Med bakgrunn i beskrevne memo, rapporter, vurderinger og anbefalinger, herunder 
workshop/samling med styret i Salten Brann IKS, er det konkludert med at det er ønskelig å 
skille ut den kommersielle delen av alarmhåndteringen under 110-sentralen i eget selskap og 
at dette skjer i en gradvis prosess som beskrevet i kap. 6.1. 

 
6 Organisasjon og administrasjon selskap 
 
6.1 Struktur, organisering 
Som et resultat av gjennomførte arbeidsprosesser og analyser i forprosjektet er anbefalingen 
om videre framdrift vedr. økt satsning på salg av alarmtjenester: 

1) 2019: som eksisterende organisering 110-sentral/Salten Brann IKS 
2) 1.1.2020: iverksettelse av egen markedsavdeling direkte under Salten Brann IKS, 

dvs. sidestilt med 110-sentralen og øvrige avdelinger.  
3) 1.1.2021: iverksettelse av eget alarmselskap med 100 % eierskap av Salten Brann 

IKS. 
 
Etableringen av en egen avdeling i første omgang og deretter et eget aksjeselskap støttes 
som tidligere omtalt både av Deloitte Advokatfirma AS og av KPMG Law Advokatfirma AS. 

Se for øvrig vedlegg 3 fig. 2 - Foreløpig organisasjonsstruktur alarmselskap.  
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6.2 Ledelse 
Forutsatt en organisering som presenter i kap. 6.1, planlegges ledelsen av alarmområdet 
ivaretatt av: 

1) 2019: Leder av 110-sentralen med assistanse av markedsansvarlig (nytilsatt vår 
2019) 

2) 2020: Avdelingsleder alarmavdeling 
3) 2021: Daglig leder alarmselskap 

 

6.3 Ansatte 
Som nevnt i kap. 5.4.2 pågår nå ansettelse av egen alarmansvarlig underlagt 
alarmsentralen. Vedkommende vil da få et hovedansvar i spesielt salgs- og markedsarbeidet 
i samråd med leder av 110-sentralen. I tillegg vil det være et tett samarbeid med definerte 
eksisterende ressurser i 110-sentralen. 
 
I løpet av 2019-2020 må det avklares hvilke behov man vil få når det gjelder eget personell 
for det nye alarmselskapet, og hvilke behov for tjenester som kan betjenes av ressurser 
innenfor 110-sentralen, eierkommuner samt øvrige strategiske samarbeidspartnere (ref. kap. 
5.3.2). Dette også i samsvar med potensielle problemstillinger beskrevet av Deloitte (vedlegg 
4). 
 

6.4 Arbeidsprosesser 
I første fase (2019) vil de primære arbeidsprosessene i all hovedsak omhandle salgs- og 
markedsarbeid, samt oppfølging av eksisterende kundemasse. Parallelt må det 
gjennomføres en vurdering av hvilke arbeidsprosesser som skal håndteres innenfor en egen 
avdeling (fase 4 - 2020) og et eget selskap (fase 5 - 2021). 
 

6.5 Materielle og strukturelle behov 
I første fase (2019) er de materielle og strukturelle behov i all hovedsak ivaretatt av 
pågående drift og investeringer innenfor 110-sentralen. Det vil være behov for mindre 
investeringer i IT-utstyr og systemer (lisenser programvare etc.) som følge av tilsetting av 
markedsansvarlig.  
 
Tilsvarende behov innenfor egen avdeling og selskap planlegges utredet i løpet av 2. halvår 
2019. Ref. også her memo fra Deloitte. 
 

6.6 Virksomhetsplaner 
 
6.6.1 Strategiplan 
For 2019-2020 vil den overordnede strategiplan være Salten Brann IKS sin 
virksomhetsstrategi av 2017. Det planlegges utarbeidelse av en egen strategiplan for 
alarmselskapet i løpet av samme periode, slik at denne er klar til oppstart 1.1.2021. Videre 
prosess for dette arbeidet vil utredes 2. halvår 2019. 
 

6.6.2 Markedsplan, aktivitets- og handlingsplan 
I første fase (2019) iverksettes markedsaktiviteter basert på en markedspenetrasjon gjennom 
økt salg til etablerte markeder/kundegrupper (ref. Ansoff, kap. 5.1.1). En egen markedsplan 
for 2019-2020 inkl. aktivitets-/handlingsplan vil utarbeides i samarbeid med leder av 110-
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sentralen og nytilsatt markedsansvarlig. I løpet av samme periode vil det utarbeides 
tilsvarende planer for eget selskap (2021 ->). 
 

6.6.3 Kompetanseplan 
Som nevnt i tidligere kapittel vil arbeidsprosesser og derigjennom kompetansebehov i første 
fase (2019) ivaretas innenfor eksisterende virksomhet under 110-sentralen. For nytilsatt 
markedsansvarlig vil det bli gitt nødvendig opplæring og kompetanseoverføring. For neste 
fase med egen avdeling fra 1.1.2020, samt for eget selskap fra 2021 må det gjennomføres 
en vurdering av behov ut i fra struktur/bemanning/roller mv. 

 
6.7 Kapitalbehov og finansiering; driftskapital og investeringer 
Kapitalbehov og finansiering er ikke behandlet i forprosjektet, men vil bli en vesentlig del av 
forhold som skal utredes i hovedprosjektet (fase 2). I dette arbeidet vil man bl.a. måtte 
avklare restriksjonene etter kommunelovens § 51 som bl.a. er omtalt i memo fra Deloitte 
(vedlegg 3). 

7 Kritiske suksessfaktorer/tiltak for å håndtere risiko 
 

7.1.1 Økonomi 
En risikovurdering for økonomiske forhold må utredes nærmere i neste fase. I denne 
omgang (fase 3 – 2019) er den økonomiske risiko i hovedsak relatert til ansettelsen av egen 
markedsansvarlig. Det er videre en viss økonomisk risiko for tap av kundemasse pga. økt 
tilknytnings-/abonnementsavgift fra 2018 til 2019, men denne risiko anses som lav.  
 
For framtidig økonomisk risiko vil dette i hovedsak omhandle nødvendig omsetningsøkning 
opp mot nødvendig kostnadsstruktur og kostnadsutvikling. I denne sammenheng vil spesielt 
prisstruktur og prisdifferensiering måtte utredes, og hvordan denne tidsmessig skal 
implementeres. I tillegg vil det være viktig samt at inntekts-/resultatmodell med gradvis 
nedtrapping av tilbakeføring av alarminntekter kombinert med redusert deltakeravgift for 
kommunene må avklares. 
 

7.1.2 ROS-analyse 
I fase 2 planlegges utarbeidelse av en komplett risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i fase 2 hvor man vil søke å identifisere potensielle uønskede hendelser og 
iverksettelse av sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak (se fig. 
4). I ROS-analysen vil de aktuelle uønskede hendelsene rangeres ut i fra 
sannsynlighets- og konsekvensgrad, med tilhørende prioritering av tiltak. Aktuelle 
områder som vil inngå i ROS-analysen er bl.a.: 

- Eierstyring 
- Avkastning/lønnsomhet 
- Samfunn/omdømme 
- Statsstøtteregelverk, skatt og mva. 
- Konkurransemessige forhold, kryssubsidiering 
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Fig. 4: Strategisk retning (Ansoffs vekstmatrise)

8 Anbefaling, videre prosess

Med utgangspunkt fra det som er framkommet gjennom dette forprosjektet og relatert til
virksomhetsstrategien til Salten Brann IKS, gis følgende anbefaling:

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt
sikkerhet-og samfunnsberedskapsamtøkte kommersielle inntekter, og ønsker derfor
en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i
2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS.

2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen
alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i
konkurranse-og statsstøtteregelverket

3. Fra og med 2021 (fase 5) skal det etableres et eget alarmselskap som aksjeselskap for
å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra
Deloitte.

4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS.
5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKSom å starte arbeidet med å gjennomføre

hovedprosjekt-fase 2 av 2med mål om implementering med fokus på forretningsplan,
organisering, økonomi/finansiering og ROS.

6. Vedtakfor hovedprosjektet skalbesluttesi Rep. Skaps møtet i 11/2019.



Vedlegg 1 – Forretningsplan direktekopling brannalarm og øvrige alarmtjenester pr. 25.03.2019  
 

 



Vedlegg 1 – Forretningsplan direktekopling brannalarm og øvrige alarmtjenester pr. 25.03.2019  
 

 



Vedlegg 2 – rapport forprosjekt Salg av direktekopling brannalarm og øvrige alarmtjenester  

Oversikt kundeportefølje og markedspotensiale  

 

 
Tabell 1: Fordeling av alarmer/inntekter/kunder (reskontro) pr. kundegruppe 

 

 

 
Tabell 2: Fordeling av inntekter pr. region 

 

 

 
Tabell 3: Fordeling av inntekter pr. alarmsentral (hoved/tillegg) 

 

 

 
Tabell 4: Største kommuner alarminntekter 

 

Fordeling alarmer Inntekt %-andel Antall alarmer %-andel Antall reskttro %-andel

1 462 000 10,6 % 250 11,0 % 133 12,2 %

390 500 2,8 % 68 3,0 % 28 2,6 %

4 675 000 33,9 % 745 32,8 % 234 21,5 %

6 241 700 45,2 % 1 009 44,4 % 638 58,6 %

1 040 500 7,5 % 202 8,9 % 56 5,1 %

13 809 700 100,0 % 2 274 100,0 % 1 089 100,0 %SUM (alle minus Rana)

Borettslag

Fylke

Kommune

Privat

Stat

Distrikt Inntekt %-andel

Sum 110 Nordland 11 711 400 75,6 %

Troms 2 180 500 14,1 %

Rana 1 596 025 10,3 %

Sum alle 15 487 925 100,0 %

Pris alarmsentr. Ant. Sum %-andel

Inntekt = 2.500 467 1 167 500 8,5 %

Inntekt = 7.000 1 806 12 642 000 91,5 %

Sum alle 2 273 13 809 500 100,0 %

Kommune Sum %-andel

Sum Bodø 3 056 700 26,1 %

Sum Narvik 1 200 000 10,2 %

Sum Vefsn 1 033 500 8,8 %

Sum Vågan 783 500 6,7 %

Sum Hadsel 649 000 5,5 %

Sum Sortland 497 500 4,2 %

Sum Andøy 474 500 4,1 %

Sum Meløy 456 000 3,9 %

Sum Vestvågøy 392 000 3,3 %

Sum Hemnes 327 500 2,8 %

Sum Brønnøy 326 500 2,8 %

Sum Fauske 263 000 2,2 %

Sum Alstahaug 232 500 2,0 %

SUM 9 692 200 82,8 %

Største kommuner (alle kunder)
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Tabell 5: Alarminntekter kommuner under Salten Brann IKS 

 

 

 
Tabell 6: Alarminntekter egne objekt kommuner Salten Brann IKS vs. øvrige kundegrupper 

 

 

 
Tabell 7: Antall formålsbygg Nordland 2015-2019 (kilde SSB – KOSTRA) 

 

 

 
Tabell 8: Antall formålsbygg Bodø 2017 (kilde SSB – KOSTRA / Bodø kommune) 

Kommune Sum %-andel

Sum Bodø 3 056 700 26,1 %

Sum Meløy 456 000 3,9 %

Sum Fauske 263 000 2,2 %

Sum Saltdal 168 500 1,4 %

Sum Hamarøy 134 000 1,1 %

Sum Gildeskål 128 500 1,1 %

Sum Steigen 107 500 0,9 %

Sum Sørfold 94 000 0,8 %

Sum Værøy 70 000 0,6 %

Sum Beiarn 51 500 0,4 %

SUM 4 529 700 38,7 %

Kommuner Salten Brann (alle kunder)

Kommune Sum Antall Diff. kom.-øvrige %-andel

Sum Bodø 744 000 144 2 312 700 24,3 %

Sum Meløy 233 500 34 222 500 51,2 %

Sum Fauske 94 000 16 169 000 35,7 %

Sum Saltdal 28 000 4 140 500 16,6 %

Sum Hamarøy 77 500 13 56 500 57,8 %

Sum Gildeskål 105 000 15 23 500 81,7 %

Sum Steigen 28 000 4 79 500 26,0 %

Sum Sørfold 66 000 12 28 000 70,2 %

Sum Værøy 49 000 7 21 000 70,0 %

Sum Beiarn 37 500 6 14 000 72,8 %

SUM 1 462 500 255 3 067 200 47,7 %

Kommuner Salten Brann (egne obj.)

Økning 

2015 2019 2015-2019

Samferdsels- og kommunikasjonsbygning 876 951 8,6 %

Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning 3323 3331 0,2 %

Helsebygning 352 340 -3,4 %

SUM 4 551 4 622 1,6 %

Antall eksisterende bygninger Nordland

Antall

Kode/type 2017 %-andel bygg

130 Administrasjonslokaler 24 901 9,4 % 6

221 Barnehagelokaler og skyss 14 027 5,3 % 18

222 Skolelokaler 122 678 46,5 % 29

261 Institusjonslokaler 43 055 16,3 % 15

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 30 263 11,5 % 5

386 Kommunale kulturbygg 28 950 11,0 % 12

SUM FGK6 Formålsbygg 263 874 100,0 % 85

Areal pr. formålsbygg Bodø Areal (m2)
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Tabell 9: Antall bedrifter pr. NACE-kategori (Proff Forvalt) 

 

 

 
Tabell 10 (a og b): Vekstpotensiale pr. kundegruppe med ulike vekstrater (med 2019-pris pr. alarm)  

Bransje Antall bedrifter Ant. ansatte > 9 Omsetn. > 1 MNOK Res. > 0,5 MNOK

A - Jordbruk, skogbruk, fiske 6 981 130 355 209

B - Bergverk mv. 98 21 20 11

C - Industri 1 560 277 357 165

D - Elektrisitetsforsyning mv. 178 54 56 43

E - Vannforsyning, avløp mv. 507 34 25 20

F - Bygg og anlegg 4 006 407 920 407

G - Varehandel mv. 4 475 800 1125 364

H - Transport mv. 1 506 250 258 112

I - Overnatting mv. 1 367 261 353 93

J - Informasjon mv. 1 070 57 105 41

K - Finans mv. 502 29 46 34

L - Fast eiendom 4 854 31 1176 917

M - Rådgivning mv. 3 440 142 503 257

N - Forretningsmessig tjenesteyting 1 792 164 213 70

O - Offentlig adm. mv. 698 392 10 7

P - Undervisning 1 272 290 85 23

Q - Helse- og sosialtjenester 3 570 889 360 114

R - Kultur mv. 3 337 95 101 30

S - Annen tjenesteyting 5 754 83 161 25

T - Lønnet arbeid privat husholdning 83 0 5 1

U - Int. organisasjoner 0 0 0 0

Z - Uoppgitt 1 811 34 8

SUM 48 861 4 406 6 268 2 951

Inntekt 2019 %-andel Inntekt 2020 Inntekt 2026 Vekst 2019-2026

1 462 000 10,6 % 1 578 960 2 505 611 71,4 %

390 500 2,8 % 421 740 669 248 71,4 %

4 675 000 33,9 % 5 002 250 7 507 028 60,6 %

6 241 700 45,2 % 6 990 704 13 798 410 121,1 %

1 040 500 7,5 % 1 061 310 1 195 207 14,9 %

13 809 700 100,0 % 15 054 964 25 675 505 85,9 %

Fordeling alarmer

Borettslag

Fylke

Kommune

Privat

Stat

SUM (alle minus Rana)

%-vis vekst

8,0 %

8,0 %

7,0 %

12,0 %

2,0 %

Fylke

Kommune

Privat

Stat

Vekstrater pr. år

Borettslag



Vedlegg 2 –rapport forprosjekt Salg av direktekopling brannalarm og øvrige alarmtjenester

Tabell 11: Resultatutvikling/-modell (10 % vekstrate/ 2 % kostnadsøkning pr. år)

Fig.1: Utvikling kostnader alarmtilknytning kommuner (forutsatt resultatmodell tabell 11)

Tabell 12: Enkel modell prisdifferensiering



Vedlegg 2 – rapport forprosjekt Salg av direktekopling brannalarm og øvrige alarmtjenester  

 
Tabell 13: Alternativ modell prisdifferensiering pr. objekttype/tjeneste 

 

Produktnr. Objekttype/tjeneste Pris/mnd Pris/år
Art. 1 DIREKTEVARSLING BRANN

- Objekt mindre enn 300 m² 389,00 4 668,00
Art. 2 DIREKTEVARSLING BRANN

- Objekter fra 300 - 1200 m²
- Mindre enn 50 senger
- Skoler under 5.000 m² 635,00 7 620,00

Art. 3 DIREKTEVARSLING BRANN
- Objekter større enn 1.200 m²
-  50 senger eller mer
- Skoler over 5.000 m²
- Bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter 1 251,00 15 012,00

Art. 4 DIREKTEVARSLING BRANN
- Kjøpesenter, store engrovirksomheter og storindustri over 5.000 m²
- Bolighus/blokker med 21 til 50 leiligheter 1 685,00 20 220,00

Art. 5 DIREKTEVARSLING BRANN
- Kjøpesenter, store engrovirksomheter og storindustri over 10.000 m²
- Bolighus/blokker med over 50 leiligheter 2 065,00 24 780,00

Art. 6 Heisalarmer og andre tekniske alarmer 506,00 6 072,00
Art. 7 Etableringsgebyr 911,00 911,00
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Fig. 1: Prosjektorganisasjon 
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Fig. 2: Foreløpig organisasjonsstruktur alarmselskap 
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Memo 

Dato: 22. mars 2019 

Til:  Salten Brann IKS v/brannsjef Per Gunnar Pedersen 

Fra: Deloitte Advokatfirma AS v/adv. Geir A. Melby og adv.flm. Torgeir Overøye 

Emne Gjennomgang av relevante hensyn ved oppstart av kommersielt datterselskap 

 

     Ansvarlig partner: Geir A. Melby 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte Advokatfirma AS er av Salten Brann IKS v/brannsjef Per Gunnar Pedersen bedt om å bistå 

selskapet i en fase hvor selskapet skal utrede og vurdere muligheten for å etablere et kommersielt 

selskap som skal bedrive salg av alarmrelaterte tjenester mot bedriftsmarkedet. I første omgang skal 

Salten Brann IKS («SB») ansette en salgs- og markedssjef for denne satsingen som skal inngå i 

etableringen av en separat avdeling i SB. Tanken er videre at denne avdelingen på sikt skal legges ut i 

et heleid datterselskap hvor kommersialiseringen skal spisses ytterligere.  

SB har derfor behov for allerede nå å få utredet relevante problemstillinger og hensyn som må tas 

deretter i utrednings- og etableringsfasen. Dette notatet tar derfor sikte på å belyse noen av de mer 

sentrale forhold som SB bør ha et bevisst forhold til i fortsettelsen av sitt arbeid. Det tas imidlertid ikke 

sikte på uttømmende å redegjøre for alle tenkelige problemstillinger som kan oppstå, og enkelte av 

forholdene vil også behandles på et relativt overordnet nivå. 

I punkt 2 nedenfor redegjør vi nærmere for vår forståelse av de faktiske forhold som ligger til grunn for 

det nevnte prosjektet. I punkt 3 med videre underpunkter gjennomgår vi noen av de sentrale forhold 

som SB allerede nå og fremover bør ta hensyn til. 

1.2 Oppsummering 

Dette notatet tar for seg en rekke ulike problemstillinger og forhold som må hensyntas i den utrednings- 

og kartleggingsfasen Salten Brann IKS befinner seg i. Det er også gitt en kort og ikke uttømmende 

oversikt over problemstillinger som må håndteres når opprettelsen av datterselskapet er enda mer 

nærliggende.  

Etter vår oppfatning er det av særskilt betydning å operere i samsvar med statsstøtteregelverket, 

ettersom dette regelverket legger visse føringer fra dag én for Salten Brann IKS. Herunder må det 

iverksettes tiltak som separate regnskap for å forhindre kryssubsidiering, i tillegg til at både interne 

avtaler og finansiering må skje på markedsmessige vilkår.  

Videre bør en allerede nå starte et kartleggingsarbeid vedrørende finansiering av virksomheten og 

pensjonsrettslige forhold, samt å identifisere de ansatte, avtaler og eiendeler som skal skytes inn i det 

nye datterselskapet. 
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2 Faktiske forhold 

Salten Brann IKS er eid av ni nordlandskommuner og ivaretar «eierkommunenes behov, plikter og 

oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt 

andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldende regelverk», 

jf. selskapsavtalen § 3. Fordelingen av eierkommunenes andeler i selskapet forløper seg slik: 

Deltaker Eierandel 

Bodø kommune 60,91 % 

Fauske kommune 12,30 % 

Meløy kommune 8,55 % 

Saltdal kommune 6,04 % 

Steigen kommune 3,37 % 

Gildeskål kommune 2,57 % 

Sørfold kommune 2,56 % 

Hamarøy kommune 2,26 % 

Beiarn kommune 1,44 % 

Sum: 100 % 

 

Videre av SBs formålsbestemmelse fremgår det at selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre 

kommuner, selskaper og virksomheter, i tillegg til at selskapet kan yte «tilsvarende tjenester» til andre 

kommuner og virksomheter. 

I mai 2017 vedtok selskapet ny virksomhetsstrategi hvor to av hovedmålene som ble vedtatt var å «tilby 

tjenester til relevante offentlige virksomheter og kommuner», og «tilby tjenester til kommersielle 

virksomheter». Under det sistnevnte hovedmålet ble det nærmere fastsatt at:  

«Salten Brann skal utvikle et kommersielt selskap med avklarte rammer. Denne satsingen 

skal drives i et fritt marked uten å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det 

nye selskapet skal kjøpe instruktørtjenester fra Salten Brann. Det skal gjennomføres en 

markedsanalyse i denne forbindelsen for å belyse markedspotensialet».1 

Denne satsingen er videre forankret i sak 22/18 i representantskapet. Det heleide datterselskapet vil 

etter etableringen i realiteten operere som et salgsselskap som vil selge direktekobling opp mot 110-

sentralen i SB. Målet er at den kommersielle virksomheten kan bidra til at eierkommunenes innbetalte 

avgift per innbygger reduseres. 

SB er godt i gang med sine markedsanalyser og har derfor behov for en gjennomgang av relevante 

problemstillinger og hensyn som må tas allerede i denne fasen. Etter hvert som satsingen når en spissere 

kommersialiseringsfase vil det naturligvis oppstå ytterligere problemstillinger som ikke nødvendigvis 

gjennomgås i detalj i dette notatet. Denne utredningen vil inngå i saksdokumentene i forbindelse med 

styremøte 4. april 2019.  

 

                                                
1 Hentet fra virksomhetsstrategien og presentasjon for eiermøte den 26. februar 2019 
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3 Relevante problemstillinger 

3.1 Innledning  

Nedenfor gjennomgås noen av de sentrale forhold som etter vår oppfatning SB bør rette oppmerksomhet 

mot allerede i den fasen man er i nå. I omfang rettes det et størst fokus mot statsstøtterettslige 

problemstillinger. Det fremgår også av interne styringsdokument at satsingen på salg av direktekobling 

av alarmtjenester skal etableres i samsvar med konkurransereglene, slik at det er naturlig at dette er 

gjenstand for en grundig vurdering. 

Vi har imidlertid identifisert flere andre forhold som allerede nå bør fremheves, og som gjennomgås i 

varierende omfang nedenfor. Det presiseres at gjennomgangen nedenfor ikke representerer en 

uttømmende gjennomgang av alle mulige problemstillinger. 

3.2 Statsstøtteregelverket – fordeling av kostnader  

3.2.1 Innledning – generelt om statsstøtteregelverket 

SB ivaretar lovpålagte plikter etter brann- og eksplosjonsvernloven for eierkommunene, og tjener derfor 

et offentlig formål på denne måten. Satsingen om å tilby direktekobling til 110-sentralen overfor 

kommersielle virksomheter har åpenbart en kobling mot tjenestene som dekker eierkommunenes behov, 

men er av klar kommersiell karakter. Dette medfører at SB vil utøve såkalt «blandet virksomhet» 

(offentlig/kommersiell), noe som videre gjør det nødvendig å vurdere regelverket om offentlig støtte. 

EØS-avtalen artikkel 61, inntatt i norsk rett gjennom EØS-loven, 2 fastslår at statsstøtte er uforenlig med 

EØS-avtalen. Av EØS-avtalen artikkel 61 første ledd følger det at: 

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-

statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 

ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne 

avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.» 

Ut ifra denne bestemmelsen stiller en gjerne opp seks kriterier som alle må være oppfylt for at støtte 

skal anses for å være ulovlig statsstøtte.  

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren. 

2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form. 

3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet). 

4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester 

(selektivitet). 

5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen. 

6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene. 

Det er altså tilstrekkelig at ett av de seks vilkårene ikke er oppfylt for at tiltaket ikke kan anses som 

statsstøtte. Statsstøtterettslige problemstillinger kommer særlig på spissen ved direkte støtte 

(overføring av offentlige midler) og ved forhold som kan legge til rette for kryssubsidiering mellom 

offentlig og konkurranseutsatt virksomhet. Ved utføring av blandet virksomhet er det ofte vilkåret om 

«økonomisk fordel» man først og fremst må iverksette tiltak for å forebygge. Dersom en overføring av 

offentlige midler til et «foretak» er gjort på markedsmessige vilkår, vil det ikke være aktuelt å klassifisere 

dette som ulovlig statsstøtte. Som regel vil de øvrige vilkår være oppfylt. 

Statsstøtteregelverket kommer bare til anvendelse dersom mottakeren av offentlige midler kan anses 

som et «foretak», ref. punkt 3 ovenfor. I retningslinjer fra EFTAs overvåkningsorgan («ESA») er 

                                                
2 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-

loven), LOV-1992-11-27-109 
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«foretak» definert som «entities engaged in an economic activity, regardless of their legal status and 

the way in which they are financed».3 Det avgjørende er altså om subjektet utøver økonomisk aktivitet. 

Økonomisk aktivitet er best beskrevet når foretaket tilbyr varer og tjenester på et marked.4 Dersom en 

aktør tilbyr varer og tjenester på et marked skal dette i utgangspunktet alltid anses for økonomisk 

aktivitet. Merk også at foretaksdefinisjonen ikke skiller mellom juridisk atskilte enheter. Dette betyr at 

ett og samme subjekt for en type virksomhet kan anses for å utøve økonomisk aktivitet, mens det for 

en annen type virksomhet kan føre til motsatt konklusjon. 

Å yte brannverns- og beredskapsrelaterte tjenester for eierkommunene er ikke «økonomisk aktivitet» 

slik dette begrepet skal forstås etter statsstøtteregelverket. Tilbudet av tjenester til kommersielle 

virksomheter vil imidlertid etter vår oppfatning falle innenfor begrepet «foretak» slik det følger av 

gjennomgangen ovenfor. En kunne problematisert det faktum at SB er den eneste som kan tilby de 

nevnte tjenestene, og at det slik sett kan argumenteres for at det ikke foreligger et fungerende «marked» 

som tjenestene tilbys i, men dette fjerner likevel ikke den økonomiske karakteren av tjenestene.  

Det at tjenestene knyttet til direktekobling til 110-sentralen anses for å oppfylle foretaksdefinisjonen 

betyr at SB må ta hensyn til statsstøtteregelverket også før denne virksomheten skilles ut i et eget 

rettssubjekt, ettersom regelverket ikke begrenses til de enkelte rettssubjekt. Nedenfor gjennomgås det 

noen særskilt relevante hensyn i den forbindelse. 

3.2.2 Kryssubsidiering – separate regnskap og fullfordeling av kostnader 

Det mest sentrale ved utøvelsen av blandet virksomhet er å forhindre at den kommersielle og 

konkurranseutsatte virksomheten blir tilført økonomiske fordeler fra det offentlige ved utøvelsen av sin 

virksomhet. Tilfeller hvor konkurranseutsatt virksomhet blir tilført økonomiske fordeler (utenfor 

markedsmessige vilkår) kalles gjerne for kryssubsidiering. Kryssubsidiering forekommer altså når det 

offentlige bruker midler eller inntekter fra en type aktivitet som knytter seg til utførelsen av offentlige 

oppgaver og subsidierer den konkurranseutsatte virksomheten. Den konkurranseutsatte virksomheten 

oppnår dermed en økonomisk fordel når det konkurrerer med private aktører, og vil som hovedregel 

være i strid med regelverket om offentlig støtte. Regelverket legger i utgangspunktet ingen føringer på 

hvilke tiltak som må iverksettes for å forhindre kryssubsidiering.5  

Det er likevel slått fast i en rekke saker for ESA og EU-kommisjonen at separate regnskaper mellom den 

ikke-økonomiske og økonomiske aktiviteten vil være gode tiltak for å redusere risikoen for 

kryssubsidiering. Et alternativt tiltak til separate regnskaper er å foreta et selskapsmessig skille mellom 

type aktiviteter. Det er lite tvilsomt at et slikt tiltak vil være forenlig med statsstøtteregelverket. Ved 

utskillelsen av avdelingen til et eget aksjeselskap vil SB gjennomføre et godt tiltak i så måte. 

Inntil virksomheten skilles ut må det imidlertid etableres separate regnskaper for den kommersielle 

virksomheten, og den øvrige offentligrettede virksomheten. Dette bør på plass så snart som mulig, 

ettersom plikten til å forhindre kryssubsidiering oppstår fra det tidspunkt man utøver økonomisk 

(kommersiell) aktivitet. Videre må kostnader fordeles på de ulike virksomhetsområdene, slik at den 

kommersielle virksomheten belastes forholdsmessig med sin andel av de relevante kostnadene i SB. 

Dette vil motsetningsvis også følge av retningslinjer for beregning av selvkost for den offentlige 

brannvernberedskapen.6 SB har en viss skjønnsmargin for hvordan denne fordelingsnøkkelen skal 

fastsettes, men fordelingsnøkkelen må være egnet til å sørge for at kostnader knyttet til alt fra brannbiler 

og utstyr til drivstoff og uniformer er fordelt mellom brann- og beredskap og alarmtjeneste med ulik 

fordelingsnøkkel som gjenspeiler reelt forbruk på hvert virksomhetsområde.  

                                                
3 ESAs retningslinjer 18. januar 2017, «Notion of State Aid», http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-

Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid--812818--corrected-version-published-onlinen.pdf , s. 5 
4 ESAs retningslinjer s. 6 punkt 12 
5 Det finnes enkelte sektorspesifikke krav om regnskapsmessige og selskapsmessige skiller, for eksempel i energisektoren, jf. El-

direktivet 2009/72/EC og avfallsforskriften kapittel 15. 
6 Se retningslinjer H-3/14, kapittel 5, tilgjengelig her: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf  

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid--812818--corrected-version-published-onlinen.pdf
http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid--812818--corrected-version-published-onlinen.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
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3.2.3 Inngåelse av avtaler på markedsmessige vilkår 

Selv om en har skilt ut kommersiell virksomhet i egne rettssubjekter så betyr ikke dette at man 

automatisk går klar av statsstøtteregelverket. Det er fortsatt like viktig at konserninterne avtaler inngås 

på markedsmessige vilkår. Dette fordi at den kommersielle virksomheten ikke skal tilføres økonomiske 

fordeler, ref. punkt 1 på listen i punkt 3.2.1. Det er lite naturlig å inngå avtaler internt i samme 

rettssubjekt, slik at dette først og fremst gjør seg gjeldende etter utskillelsen. 

Slike avtaler omfatter både konserninterne avtaler der det skal ytes et vederlag til juridisk enhet (eller 

del av enhet) som utøver økonomisk aktivitet og hvor en slik enhet selv yter vederlag. Dersom den 

kommersielle virksomheten i SB-organisasjonen skal lene seg på ressurser eller tjenester fra SB (som 

hovedsakelig har virksomhet som knytter seg til samfunnsoppdraget), må i utgangspunktet den 

kommersielle virksomheten yte et vederlag som tilsvarer markedspris. Et for lavt fastsatt vederlag vil 

kunne føre til at differansen anses som en økonomisk fordel for den kommersielle virksomheten. Det 

samme gjelder for det tilfelle kommersiell virksomhet selv skal yte konserninterne tjenester i Iris Salten-

konsernet – også slike avtaler må inngås på markedsmessige vilkår. I slike tilfeller er ESA mer bekymret 

for overkompensasjon til fordel for den økonomiske aktiviteten. 

Som en måte for å fastslå om avtaler eller andre tiltak gjøres på markedsmessige vilkår har EU-

kommisjonen utviklet det som kalles for «markedsinvestorprinsippet» eller «markedsinvestortesten». 

Poenget med testen er å sikre at det offentlige opptrer på en slik måte som kan sammenlignes med det 

en privat investor ville gjort under de samme omstendigheter, idet det sees bort fra alle sosiale, 

regionalpolitiske og sektorbestemte hensyn.7 Når det inngås avtaler internt i SB-organisasjonen er det 

derfor viktig at en legger dette prinsippet til grunn for å sørge for at avtaler inngås på markedsmessige 

vilkår. 

3.2.4 Utøvelse av næringsvirksomhet i interkommunale selskaper 

Et annet statsstøtterettslige forhold som SB bør være klar over, selv om det er vanskelig å ta spesielle 

hensyn til, er den siste tids fokus på næringsvirksomhet i interkommunale selskaper. I 2018 ble det 

offentliggjort en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Regjeringen og ledet av prof. dr. juris Erling 

Hjelmeng fra Universitet i Oslo. Rapportens tema er «Like konkurransevilkår for offentlige og private 

aktører».8 Rapporten peker på at det er problematisk – ut fra et statsstøtterettslig ståsted – å drive 

kommersiell virksomhet i et interkommunalt selskap.9 Dette skyldes kort fortalt at siden deltakerne i 

interkommunale selskaper har ubegrenset ansvar, og at verken deltakerne selv etter kommuneloven, 

eller selskapene etter IKS-loven kan gå konkurs, er det forbundet liten eller ingen risiko ved å gi 

interkommunale selskaper lån. Dette medfører at interkommunale selskaper kan få en økonomisk fordel 

i form av en mulighet for å oppta lån på gunstigere betingelser enn hva som ville vært tilfelle med en 

begrenset ansvarsform. 

Synspunktene som fremheves i nevnte rapport er etter vår oppfatning riktige, og det har lenge vært 

diskutert om det bør foretas endringer i IKS-loven for å ta høyde for dette, f.eks. ved å innta et forbud 

mot næringsvirksomhet i denne type rettssubjekter. Senest i Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 

15. mai 2018, uttalte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de arbeider videre med å følge 

opp høringen fra 2015 (se side 26). Det er imidlertid ingen sikre signaler på at disse endringene vil tre i 

kraft med det første, selv om regelverket for offentlig støtte tilsier at dagens ordning er i strid med 

statsstøtteregelverket. 

Dette kan imidlertid gi ytterligere intensiv til å fremskynde utskillelsen av den kommersielle 

virksomheten.  

                                                
7 ESA sak nr. 339/98/COL (“Arcus-saken»), punkt 1.3 
8 Rapporten er tilgjengelig her. 
9 Se rapportens side 130. 

https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2018/dokumenter/pdf/prop88.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0c36c9f9c1ca4ecebecc7142b2420511/rapprt-like-konkurransevilkar-for-offentlige-og-private-aktorer.pdf
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3.3 Finansiering  

Salten Brann IKS bør også tenke gjennom forhold som knytter seg til finansiering av virksomheten. Det 

antas SB finansierer sine eiendeler ved hjelp av kommunale garantier. Dette vil neppe det utskilte 

aksjeselskapet kunne benytte seg av på grunn av restriksjonene etter kommunelovens § 51. 

Det er også godt mulig at infrastrukturen som er nødvendig for virksomheten ikke krever ytterligere 

investeringer, men selskapet/virksomheten må i alle fall kunne yte sine vederlag til SB for leie av lokaler, 

administrative tjenester osv. Dette kan også sikres ved at selskapet tilføres kapital i oppstartsfasen, som 

for øvrig må være i tråd med statsstøtteregelverket. 

3.4 Pensjonsrettslige forhold 

Et annet spørsmål er hvilke hensyn man må ta pensjonsrettslige forhold. Alle som jobber i stat og 

kommune har ytelsespensjon. Ytelsespensjon innebærer at pensjon fra arbeidsgiver og folketrygden til 

sammen vil utgjøre en viss prosentandel av lønnen ved pensjonsalder. SB har dermed mest sannsynlig 

etablert en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning. I utgangspunktet vil dermed en salgs- og 

markedssjef som blir ansatt i SB omfattes av den kollektive pensjonsordningen.  

I det private næringsliv er innskuddspensjon mest vanlig ettersom en slik ordning er enklere å 

administrere, og gir større valgfrihet for arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan da, innenfor visse begrensninger, 

velge hvor stor prosentsats av den ansattes lønn som skal betales i pensjonssparing.  

Ved etablering av et aksjeselskap vil arbeidsgiver ha større grad av fleksibilitet ved etablering av en 

kollektiv pensjonsordning. Dermed antas det at aksjeselskapet vil vurdere å etablere en 

innskuddspensjonsordning for de ansatte. Det foreligger ingen plikt til å videreføre pensjonsordning for 

ansatte som omfattes av en virksomhetsoverdragelse fra SB til et aksjeselskap. Plikter relatert til den 

ytelsesbaserte pensjonsordningen vil dermed i utgangspunktet ligge hos SB dersom pensjonsordningen 

ikke videreføres av aksjeselskapet.  

3.5 Anskaffelsesrettslige forhold 

SB som sådan er omfattet av anskaffelsesregelverket,10 og dette kan reise spørsmål om SB burde 

konkurranseutsette den leveransen som den kommersielle virksomheten skal utføre. 

Anskaffelsesregelverket kommer bare til anvendelse når oppdragsgivere inngår kontrakt med 

leverandører, og er i utgangspunktet uvedkommende når oppdragsgivere utfører virksomhet i egenregi. 

Etter vår oppfatning er det rimelig klart at SB ikke må konkurranseutsette de tjenestene som det nye 

selskapet skal utføre. Med hensyn til å være i samsvar med konkurranseregler, så er det først og fremst 

statsstøtteregelverket som setter de viktigste rammebetingelsene.  

3.6 Identifisering av ansatte, eiendeler som på sikt skal overføres 

Det er viktig at SB holder god kontroll og oversikt over de eiendeler og ansatte som på sikt skal overføres 

til det nye datterselskapet. Dette er også viktig med tanke på den virksomhetsoverdragelsen som skal 

skje på sikt, som også må verdsettes i forbindelse med overdragelsen.  

3.7 Konkurranserettslige forhold 

Basert på opplysninger i telefonkonferanse 15. mars 2019 vil det nye alarmselskapet være i en unik 

markedsposisjon i den form av at ingen andre kan selge tilsvarende tjenester om direktekobling til 110-

sentralen. Selv om alarmselskaper generelt sett kan oppfatte virksomheten som en konkurrent, vil 

tjenestetilbudet mest sannsynlig være såpass unikt at SB vil være en dominerende aktør innenfor et 

definert marked. Dette medfører at de alminnelige konkurransereglene også kan komme til anvendelse.11 

                                                
10 Med anskaffelsesregelverket menes Forskrift om offentlige anskaffelser, FOR-2016-08-12-974 («FOA»), og Lov om offentlige 

anskaffelser («LOA») som trådte i kraft 1.1.17.  
11 Med de alminnelige konkurransereglene menes her konkurranseloven (LOV-2004-03-05-12) med tilhørende forskrifter, samt EØS-

avtalens Artikkel 53 og 54. 
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Det mest nærliggende å gjennomgå er konkurranseloven § 11 om utilbørlig utnyttelse av en 

dominerende stilling. Et foretak har en dominerende stilling når det har såpass store markedsandeler at 

det kan fastsette priser eller andre konkurranseparametere uavhengig av responsen fra konkurrenter og 

kjøpere.  

Det kunne vært problematisert om hvorvidt den kommersielle virksomheten burde gitt andre 

«konkurrenter», f.eks. alarmselskap, tilgang på direktekobling på 110-sentralen ut fra argumenter 

basert på konkurranseloven § 11. Vi går ikke nærmere inn på dette spørsmålet i denne omgang, annet 

enn at det presiseres at den kommersielle virksomheten ikke kan benytte sin unike markedsposisjon på 

en utilbørlig måte overfor mulige konkurrenter. 

3.8 Øvrige forhold 

Nedenfor listes det opp en rekke forhold som SB må ta stilling til videre i prosessen, men som til forskjell 

fra punktene ovenfor bør ha mindre prioritet på nåværende tidspunkt. De fleste av problemstillingene 

som nevnes nedenfor vil materialiseres etter at beslutningen om å opprette datterselskapet er tatt. 

Arbeidsrettslige forhold 

• Det kan være aktuelt å vurdere om opprettelsen av alarmselskapet anses som en 

virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven kapittel 16, med de mekanismer som da må 

følges. 

Merverdiavgift 

• Vurdere behov for justeringsavtale for mva dersom overdragelsen/opprettelsen av selskapet 

inneholder justeringspliktige kapitalvarer. 

Håndtering av eventuelle konsesjoner, overføring av eiendomshjemler og kjøretøy 

• Dersom relevant. Må ikke gjøres direkte ved opprettelsen av alarmselskapet, men bør 

kartlegges. 

Avtalerettslige problemstillinger 

• Det må utarbeides vedtekter og fortrinnsvis styringsdokumenter for det nye datterselskapet. 

• Konserninterne avtaler må inngås skriftlig, jf. asl. § 3-9. 

• Dersom finansiering skal overdras må banken kontaktes for å innhente samtykke til debitorskifte. 

• Etablere avtaleforhold med eksisterende leverandører/kunder. 

Selskapsrettslige forhold 

• Aksjekapital, valg av antall styremedlemmer, mv. 

 



” l ' KPMG  Law Telephone  +47  04063

' Advokatfirma AS Fax +47 75 50 83 54

G  -' Energihusel.  Jernbanevn. 85 lntemetwww.kpmg.no

Postboks 1434 Enterprise  NO 912 056 880 MVA

N-8037 Bodø

Til Bedriftskompetanse AS  v/Kjetil Woje Dato 16. januar  2018

Fra KPMG  Law v/ Jannicke  Knudtzon  Rokkan Ref JKR/as/jak

Ansvarlig advokat: Jannicke  Knudtzon  Rokkan

CC

Salten Brann IKS  —  skatt og mva ved valg av organisasjonsmodell i anbud overfor Avinor

Salten Brann IKS er, som underleverandørtil PK  Strøm  AS, prekvalifisert  i  konkurranse om
plasstjenester. brann- og redningstjenester  overfor Avinor/Bodø lufthavn.

ldette  notatet vurderer vi skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved henholdsvis  å  levere
tjenestene direkte gjennom  Salten Brann IKS, eller gjennom  et  eget  aksjeselskap (100 %  eid av
Salten Brann  IKS).

1.  Oppsummering/konklusjon

Vi anbefaler at  tjenester  som  tilbys  på det  åpne  marked leveres  gjennom  et  eget  aksjeselskap.

'  2.  Skattemessige momenter

Skattereglene eri  stor  grad parallelle for interkommunale selskaper og aksjeselskaper:  Både
interkommunale selskaper  (IKS) og aksjeselskaper  (AS) er selvstendige skattesubjekter,
sktl. §  2—2 (1) a  og g. Beregningsgrunnlaget for inntektsskatten er det samme; skatten  beregnes
på grunnlag av differansen  mellom inntekter  og utgifter  knyttet til virksomheten.  Begge
organisasjonsformer er fritatt fra formuesskatt.  sktl. § 2-36  jf.  §  2-2 (1) 9.  Også reglene  om
konsernbidrag, sktl § 10-1, gjelder  tilsvarende  for  interkommunale selskaper.

Videre  er  interkommunale selskaper også  omfattet av fritaksmetoden,  sktl.  § 2-38  (1) c). Dette
innebaerer  at gevinst ved salg av aksjer, og lovlig utdelt  utbytte fra aksjeselskap, er skattefritt for
et  IKS.

Haugesund
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I utgangspunktet kan vi dermed ikke se at skattereglene innebærer vesentlige argumenter med
hensyn til om brann- og redningstjenestene skal tilbys direkte fra Salten Brann IKS eller om de
bør leveres fra et heleid aksjeselskap.

Når vi likevel anbefaler at tjenester som tilbys på det åpne marked skilles ut i et eget selskap,

skyldes dette at virksomheten  i  Salten Brann IKS hittil ikke har vært ansett som skattepliktig.

Ettersom innholdet i de tjenestene som nå skal selges til eksterne er så vidt sammenfallende
med de tjenestene som Salten Brann IKS allerede utfører for eierkommunene, kan det være en

risiko for at selskapet må levere ligningspapirer og skatte av hele virksomheten.

På dette grunnlaget anbefaler vi at økonomisk virksomhet som skal selges i et marked skilles ut
i et eget selskap.

3. Avgiftsmessige momenter

Et interkommunalt selskap er et selvstendig rettssubjekt og et eget avgiftssubjekt etter
merverdiavgiftslovgivningen. Som interkommunalt selskap er Salten Brann IKS også omfattet av
kompensasjonsloven av 12. desember  2003  nr. 108. Dette betyr at Salten Brann IKS har krav
på å få kompensasjon for inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester som er "til
bruk" i kompensasjonsberettiget virksomhet.

Salten Brann IKS regnes videre som en offentlig virksomhet etter merverdiavgiftsloven  §  1-3
bokstav k). Offentlig virksomheter er på lik linje med andre markedsaktører omfattet av
merverdiavgiftsloven, og kan bli avgiftspliktig dersom de har omsetning av varer og tjenester.
Det gjelder imidlertid enkelte særregler for offentlige virksomheter. Disse vil bli omtalt nærmere

nedenfor.

Også et aksjeselskap er et eget av avgiftssubjekt etter merverdiavgiftslovgivningen. Et
aksjeselskap som leverer brann- og redningstjenester vil imidlertid ikke være omfattet av
kompensasjonsloven. (Det at et aksjeselskap ikke er omfattet av kompensasjonsloven er uten

betydning i denne saken.)

Utgangspunktet etter merverdiavgiftsloven er at omsetning av varer og tjenester er avgiftspliktig.
Omsetning defineres i merverdiavgiftsloven som levering av tjenester og varer mot vederlag.

Det offentlige tar ofte ikke et vederlag for de varer og tjenester de leverer til publikum, og faller
derfor i utgangspunktet utenfor virkeområdet til merverdiavgiftsloven.

Når en offentlig virksomhet leverer varer og tjenester mot vederlag på lik linje med øvrige
markedsaktører, vil den offentlige virksomheten drive avgiftspliktig virksomhet. Dette betyr at
den offentlige virksomheten må beregne utgående merverdiavgift av omsetningen. og har
fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader som har tilknytning til den avgiftspliktige
virksomheten.

Når et selskap som leverer avgiftspliktige varer og tjenester i markedet bruker de samme
tjenestene og varene internt, er hovedregelen at avgiftssubjektet får fullt fradrag for inngående
merverdiavgift, og at det skal beregne uttaksmerverdiavgift av verdien av de varene og

2
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tjenestene som tas ut til egen  bruk.  Fra denne hovedregelen gjelder det et unntak  i
merverdiavgiftsloven  §  3-28, for  offentlige  virksomheter.  Bestemmelsen  lyder:

Uttak av varer og tjenester fra ofientlige virksomheter som hver for seg eller i  fellesskap
driver virksomhet som hovedsakelig har til  formål å  tilgodese egne behov, er unntatt fra
loven  dersom  merverdiavgiftsp/iktig omsetning av tilsvarende varer og tjenester over en
periode på tolv  måneder  utgjør mindre enn 20 prosent av den totale produksjonen.

Denne  bestemmelsen - som ofte  omtales  som 20 %-regelen  — innebærer at  dersom  brann- og
redningstjenestens  oppdrag til Avinor AS (og evt andre eksterne) overstiger 20  %  av den totale
produksjonen, så  skal  Salten Brann IKS  følge  de  ordinære  uttaksreglene når de leverer brann-
og redningstjenester til  deltakerkommunene.  Dette vil nødvendigvis kunne øke kostnadene
knyttet til den  kommunale  brann- og redningstjenesten.

Det at en offentlig virksomhet nådde  20 %-grensen  fikk  tidligere ofte  store økonomiske
konsekvenser.  Nye regler knyttet til uttaksmerverdiavgift, samt innføringen av
momskompensasjonsloven, har  gjort  at  §  3-28 har  mistet  mye av sin  praktiske betydning.

For det første sier merverdiavgiftsloven  § 3-22  at et  avgiftssubjekt  bare  må beregne
uttaksmerverdiavgift på levering av tjenester til  formål  utenfor den  samlede  virksomheten. Dette
betyr at Salten Brann lKS ikke må beregne uttaksmerverdiavgift ved levering av brann- og
redningstjenester til  deltakerkommunene.

Ved uttak av varer  i  forbindelse  med  brann- og redningstjenesten, er det imidlertid fortsatt en
plikt til  å  beregne uttaksmerverdiavgift. Siden Salten Brann IKS er omfattet av
kompensasjonsloven  vil imidlertid Salten Brann IKS ha fradrag for denne
uttaksmerverdiavgiften, jf. Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2.  mars 2004.  Dette
betyr  at  merverdiavgiftsbehandlingen  gir et  nulloppgjør.  Uttaksmerverdiavgiften må imidlertid
beregnes, og kompensasjon  kreves, for at avgiftsoppgjøret skal bli  korrekt. Dersom  Salten

Brann IKS overstiger 20 %-grensen  i  merverdiavgiftsloven  § 3-28, vil man  derfor få  et  mer
komplisert  merverdiavgiftssystem  å  håndtere enn tilfellet er  i  dag.

For at merverdiavgiftsbehandlingen skal bli  korrekt, er det  også  viktig at Salten Brann IKS har
en god oversikt over hvilke  ressurser  som til enhver tid  brukes  i  den avgiftspliktige  virksomheten
(Avinor—tjeneste) og hvilke  ressurser  som brukes  i  den offentlige virksomheten (den  kommunale
tjenesten). Dette kan være  særlig utfordrende  dersom  varer og de ansatte  brukes på  tvers av
det offentlige og private oppdraget.  Dersom  Avinor-oppdraget leveres  gjennom  et  aksjeselskap,
blir grensedragningene  mellom  den avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige leveransen enklere.

4. Transaksjoner  mellom  IKS og AS

Dersom  man velger en  modell  hvor Salten Brann IKS etablerer et datterselskap med en
grunnbemanning og ressursoppbygging, men  hvor dette  suppleres med personell  og utstyr fra
Salten Brann ved behov, må  slike  tjenester  prises på "armlengdes  avstand".
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5. Risikofaktorer

Vi er ikke  bedt  om å utrede  andre  forhold enn de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene som
nevnt over. Vi er likevel bedt om å liste opp eventuelle momenter vi ser ved denne
gjennomgangen. Kort oppsummert, ønsker vi derfor å påpeke følgende forhold:

6.

Dersom Salten Brann IKS kun tilbyr å være underleverandør for én privat aktør, er det
en risiko for at  dette  vil utgjøre en urimelig forskjellsbehandling av andre (private)
tilbydere
Betaling fra eiere og innbyggere må ikke kryssubsidiere oppdraget overfor Avinor.  Dette
innebærer at det må være et klart regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og
den ikke—økonomiske aktiviteten, og at det må finnes et system for kostnadsallokering
som sikrer at innbetalinger fra innbyggere og kommuner ikke går til å dekke kostnader
ved den økonomiske aktiviteten.
Ifølge reglene om offentlige anskaffelser må oppdrag konkurranseutsettes hvis
kommersielle leveranser utgjør mer enn 20  %  av omsetningen. Blir omfanget større, kan
eierkommunene måtte utlyse brann- og redningstjenesten på anbud, dvs. også brann-
og redningstjenesten som Ieveres til eierkommunene.
Risikoen for feilkalkuleringer i anbudet tilsier at oppdraget bør skilles ut i et eget
rettssubjekt.
lavtaleutkastet  i mottatte  anbudsdokumentet er det tilsynelatende  tilbyders  risiko
dersom  myndighetene  innfører strengere krav til brann- og redningstjenesten ved
lufthavnen. Selv om risikoen for dette neppe er veldig stor, tilsier dette at oppdraget bør
skilles ut i et eget rettssubjekt.

Avslutning

Ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon 997 26 993 eller e-post
'annicke.rokkan k m .no, ved spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen
for KPMG Law Advokatfirma AS

Øwcu— ELM“
Jannicke Knudtzon Rokkan

advokat

Ved/egg:
Klikk her og skriv inn vedlegg
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Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 38/19   

Rep. Skap sak nr. 25/19 

Innstilling til representantskapet                   12. september 2019  

 

REVIDERING - OVERORDNET BRANN-ROS ANALYSE BASERT PÅ SCENARIO 
FOR ANSVARSOMRÅDET TIL SALTEN BRANN IKS 

 
 
Vedlegg 

1. Revidert Brann-ROS rapport for Salten Brann IKS 

1. Innledning 

Det vises til styresak 28/18 i Salten Brann IKS som vedtok følgende: 
1. Styret vedtar selskapets prosjekt- og prosessplan for gjennomføring av Brann-ROS i 

selskapet 2018 – 2019 
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2. Vedtatte milepæler for saksutredningen 

Tidspunkt Aktører Aktivitet 
Juni 2019 Prosjektleder Ferdigstille prosjektmandat m/ 

underlagsdokumentasjon 

Juni 2019 Styringsgruppe Oppstartsmøte med Multiconsult 
1. oktober 2019 Prosjektgruppa, 

brigadeledere, 
seksjonsledere, tillitsvalgte 
og verneombud. 

Workshop: Tilstandsvurdering av 
brannstasjoner, bemanning og kompetanse, og 
biler og materiell. 

November 2019 Multiconsult og prosjektleder Sluttrapport «Mulighetsstudien: Salten Brann 
IKS» 

November 2019 Multiconsult og prosjektleder Sluttrapport «Ståstedsanalyse: Salten Brann 
IKS» 

November 2019 Prosjektleder og 
styringsgruppa 

Saksfremlegg til eierkommunene:: 
«Mulighetsstudien» og «Ståstedsanalysen»  

Mars 2020 Prosjektleder og leder 
forebyggende avdeling 

Forebyggendeanalyse er ferdigstilt 

Mars 2020 Prosjektleder Beredskapsanalyse er ferdigstilt 
April 2020 Prosjektleder Beredskapsplan er ferdigstilt 
3. april 2020 Prosjektleder Selskapsstyret  Innstille komplett «Brann ROS-2020» til 

selskapsstyret: 
 ROS-analyse med beredskapsplaner 
 Ressurs og beredskapsanalyse 
 Anbefalinger i forhold til 

beredskapsplanene 
April 2020 Prosjektleder 

Representantskapet 
Innstille komplett «Brann ROS-2020» til 
representantskapet: 

 ROS-analyse med beredskapsplaner 
 Ressurs og beredskapsanalyse 
 Anbefalinger/faglige råd i forhold til 

beredskapsplanene 
4. mai 2020 Prosjektleder 

Kommunestyrene 
(eierkommunene) 

Innstille komplett «Brann ROS-2020» til 
kommunestyrene: 

 ROS-analyse med beredskapsplaner 
 Ressurs- og beredskapsanalyse 
 Anbefalinger/faglige råd i forhold til 

beredskapsplanene 

 

3. Rapportens sammendrag 

Nasjonal kontekst 

I de siste 20 årene har det vært store nasjonale hendelser, som har ført til at myndighetene må 
tenke nytt i forbindelse med krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap. Hendelsene 
kan både være naturskapte eller menneskeskapte, det kan være små og store hendelser samt at 
hendelsene kan både være kompliserte og utfordrende, noe som innebærer at ulike aktører må 
samarbeide for å håndtere hendelser på en effektiv og kvalitativ god måte.  
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fra og med 1. januar 2010 pålagt 
at alle kommunene i Norge skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvert 
fjerde år.  ROS-analysene skal blant annet kartlegge eksisterende og fremtidige risiko- og 
sårbarheter innenfor eget ansvarsområde. 

Stortinget og DSB er opptatt av at brann- og redningsvesen skal være godt rustet til å møte 
morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i 
dag enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunens viktigste rednings- og 
beredskapsressurs som er kommunens brann- og redningstjeneste. 

Det er gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra brann- og 
redningsvesenet i fremtiden. DSB stiller tydelige krav til analyser av risiko, sårbarhet, 
beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av brann- 
og redningsvesen. 

Brann- og redningsvesen utgjør en stadig viktigere beredskapsressurs. Med rask responstid og 
tilstedeværelse over hele landet kommer det nye oppgaver. Brann- og redningstjenesten er i 
endring og dette gjenspeiler seg også i oppgaveporteføljen. DSB samler inn data i BRIS over 
alle hendelsesoppdrag som brann- og redningstjenesten utfører. Tall fra 2016-2018 viser at de 
to viktigste oppdragene er trafikkulykker ca. 6000 utrykninger i året, og ulike former for 
helsebistand utgjør ca. 5700 hendelser i året. Slukkeinnsats ved brann i bygning utgjør ca. 
2700 hendelser i året. Videre observerer vi også at brann- og redningsvesen deltar i hendelser 
som er relatert til klimaendringer, som for eksempel ekstremvær, flom og skred. Når brann- 
og redningstjenesten må ivareta nye arbeidsoppgaver, stiller det også krav til kompetanse, 
utstyr og organisering.  Med andre ord må den framtidige organiseringen være dimensjonert 
for framtidige hendelser.  

Dette innebærer at Salten Brann IKS ikke bare må ta høyde for de dagligdagse uønskede 
hendelser, men må også være forberedt på å takle ekstraordinære uønskede hendelser som 
stiller store krav til organisasjonen. 

Brann-ROS Salten Brann - Scenariobasert 

Formålet med ROS-analysen er å utarbeide en sektoranalyse i Salten Brann IKS, samt det å få 
mer kunnskap om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til 
Salten Brann IKS. Med andre ord å kartlegge fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer. 

Stadig endringer i samfunnet medfører at Salten Brann IKS må jobbe helhetlig og systematisk 
med forebygging- og beredskapsarbeidet for å være best mulig forberedt på å håndtere 
uønskede hendelser på en best mulig måte. Brann- og redningsvesenet utgjør den viktigste 
beredskapstjenesten i kommunene.  

ROS-analysen ble sendt til alle eierkommunene den 16. april 2019 med frist for 
tilbakemeldinger 30. april 2019. Det kom inn to konkrete forslag: 

1. «Arbeidsutvalget Beredskapsforum Salten» ønsket å få inn et scenario om 
«områdebrann» i ROS-analysen, samt å kartlegge hvilke områder i Salten som er 
sårbar for dette. På bakgrunn av dette innspillet er det utarbeidet et scenario som 
omhandler områdebrann. 
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2. Sørfold kommune ønsker en mer detaljert kartlegging av blant annet tunneler, 
kaianlegg, godstrafikk og særskilte brannobjekter i kommunen. Dette blir nærmere 
analysert i beredskapsanalysen.  

I første omgang ble det utarbeidet 17 ulike scenarioer, men etter innspill fra «Arbeidsutvalget 
Beredskapsforum Salten», er det presentert 18 ulike scenarioer som har en risiko for å 
inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. Felles for scenarioene er at de er så 
krevende og komplekse at Salten Brann IKS må ha god kapasitet og kompetanse for å løse 
oppgavene på en effektiv og kvalitativ god måte. Scenarioene som er utarbeidet er realistiske, 
troverdige og «kan skje i morgen». 

Scenarioene er delt inn i fire risikoområdene: 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 
eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 
utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 
farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 
tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 
lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 
passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   

 

Nedenfor presenteres de ulike 18 scenarioene i en risikomatrise. Det å bruke en risikomatrise 
gir et forenklet bilde av risiko knyttet til de ulike scenarioene. Den gir et bilde over hvilke 
risiko hver enkelt hendelse har, samt hvilke scenarioer som har høyest risiko i ansvars- og 
virkeområdet til Salten Brann IKS. 
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4. Delprosjekt 2: Beredskapsplan for Salten Brann IKS 

Hovedprosjektet «Brann ROS-2020» er delt inn i to delprosjekter. I delprosjekt 1 som er 
beskrevet overfor, er det utarbeidet en ROS-analyse med 18 ulike scenarioer. Hensikten med 
ROS-analysen er at den skal danne grunnlaget for planleggingsarbeidet som gjennomføres i 
delprosjekt 2. I delprosjekt 2 er fokuset å utforme en beredskapsplan for hendelseshåndtering i 
ansvars- og virkeområdet til Salten Brann IKS. For å utforme en beredskapsplan må det 
gjennomføres en forebyggende- og beredskapsanalyse.  
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Formålet med dette delprosjektet er å utarbeide en overordnet beredskapsplan for Salten 
Brann IKS ut i fra et brann- og redningsperspektiv. I dette prosjektet definerer vi en 
beredskapsplan som en plan for hvordan beredskapen i Salten Brann IKS skal organiseres i 
henhold til: 1) Utstyr, 2) materiell, 3) kompetanse, 4) brannstasjonsstruktur og 5) 
dimensjonering (organisering).  

Multiconsult er engasjert av Salten Brann IKS, som en ekstern part, til å gjennomføre to 
arbeidsprosesser som en del av «Brann ROS-2020». Arbeidsprosessene omhandler følgende 
på et overordnet nivå: 

Arbeidsprosess 1: 

Kartlegge og rapportere relevant rammeverk (lover, forskrifter, utredninger/rapporter mm), 
samt identifisere og prioritere selskapets mulighetsrom innen brannforebygging og 
brannberedskap. Formålet er å identifisere potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS. 

Arbeidsprosess 2: 

Kartlegge og kategorisere ståsted og status (standard/kvalitet) for selskapets egen 
brannberedskap i Salten med tanke på kvalitet vedrørende bemanning, kompetanse, biler, 
materiell og bygningsmasse (brannstasjoner). Hovedformålet er å kartlegge status for alle 
stasjoner per dags dato. Statusen skal avdekke tilstand på 1) bygninger, 2) materiell, 3) 
kjøretøy, 4) bemanning og 5) kompetanse og andre relevante forhold i samsvar med Salten 
Brann IKS. Denne ståstedsanalysen skal også bidra i arbeidet med å utarbeide en 
beredskapsanalyse. 

Parallelt med de to arbeidsprosessene, skal prosjektleder og prosjektgruppe arbeide med 
beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse.  

5. Forslag til vedtak 

1. Styret ber Rep. Skapet om å vedta revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse. 
2. Styret ber Rep. Skapet om å vedta at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet 

vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. 
 

 

 

_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Sammendrag 

Formålet med ROS-analysen er å utarbeide en sektoranalyse i Salten Brann IKS for å få mer 

kunnskap om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til 

Salten Brann IKS. Med andre ord; å kartlegge fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer. 

Stadig endringer i samfunnet medfører at Salten Brann IKS må jobbe helhetlig og systematisk 

med forebygging- og beredskapsarbeidet for å være best mulig forberedt på å håndtere 

uønskede hendelser på en best mulig måte. Brann- og redningsvesenet utgjør den viktigste 

beredskapstjenesten i kommunene.  

 

I denne ROS-analysen er det presentert 18 ulike scenarioer (ekstraordinære uønskede 

hendelser) som har en risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. 

Følgende faktorer må være oppfylt for å bli betegnet som en ekstraordinær uønsket hendelse: 

 Uønskede hendelser som involverer to eller flere brannstasjoner  

 Uønskede hendelser som pågår over et lengre tidspunkt 

 Uønskede hendelser som krever at Salten Brann IKS setter stab 

 Forutsetningene skal være at den kan skje i morgen 

 

Scenarioene er delt inn i risikoområdene: 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 

eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 

utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 

farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 

tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 

lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 

passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   
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Nedenfor presenteres de ulike scenarioene i en risikomatrise. Det å bruke en risikomatrise gir

et forenklet bilde av risiko knyttet til de ulike scenarioene. Den gir et bilde over hvilke risiko

hver enkelt hendelse har, samt hvilke scenarioer som har høyest risiko i ansvars- og

virkeområdet til Salten Brann IKS.
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1. Innledning 

I de siste 20 årene har det vært en rekke store nasjonale hendelser, som har ført til at 

myndighetene må tenke nytt i forbindelse med krisehåndtering, samfunnssikkerhet og 

beredskap. Hendelsene kan både være naturskapte eller menneskeskapte, det kan være små og 

store hendelser samt at hendelsene kan både være kompliserte og utfordrende. Dette innebærer 

at ulike aktører må samarbeide for å håndtere større hendelser på en effektiv og kvalitativ god 

måte.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fra og med1. januar 2010 pålagt at 

alle kommunene i Norge skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvert fjerde 

år (forskrift om kommunal beredskapsplikt 2011.  ROS-analysene skal blant annet kartlegge 

eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarheter innenfor eget ansvarsområde. 

 

Stortinget og DSB er opptatt av at brann- og redningsvesen skal være godt rustet til å møte 

morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag 

enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunens viktigste rednings- og 

beredskapsressurs som er kommunens brann- og redningstjeneste. 

 

Det er gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra brann- og 

redningsvesenet i fremtiden. DSB stiller tydelige krav til analyser av risiko, sårbarhet, 

beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av brann-  

og redningsvesen. 

 

Brann- og redningsvesenet utgjør en stadig viktigere beredskapsressurs. Det stilles krav til at 

kommunene må bruke ressursene mer målrettet og effektivt. Av nødetatene er det brann- og 

redningsvesenet som har størst lokal tilstedeværelse og således gjennomgående lavest 

responstid (DSB, 2018). Brann- og redningstjenesten er i endring og dette gjenspeiler seg også 

i oppgaveporteføljen. DSB samler inn data over alle hendelsesoppdrag som brann- og 

redningstjenesten utføre i BRIS. Tall fra 2016-2018 viser at de to viktigste oppdragene er 

trafikkulykker ca. 6000 utrykninger i året, og ulike former for helsebistand utgjør ca. 5700 

hendelser i året. Slukkeinnsats ved brann i bygning utgjør ca. 2700 hendelser i året. Videre 

observerer vi også at brann- og redningsvesen deltar i hendelser som er relatert til 
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klimaendringer, som for eksempel ekstremvær, flom og skred. Når brann- og redningstjenesten 

må ivareta nye arbeidsoppgaver, stiller det også krav til kompetanse, utstyr og organiser ing. 

Med andre ord må den framtidige organiseringen være dimensjonert for framtidige hendelser.  

 

Dette innebærer at Salten Brann IKS ikke bare må ta høyde for de dagligdagse uønskede 

hendelser, men må også være forberedt på å takle ekstraordinære uønskede hendelser som stiller 

store krav til organisasjonen.  
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2. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

2.1 Bakgrunnen for ROS-analysen 

I 2017 vedtok eierkommunene i Salten Brann IKS strategidokumentet «Trygghet nær deg: 

Virksomhetsstrategi 2018-2022». Virksomhetsstrategien danner grunnlaget for selskapets 

økonomiske planlegging fra 2018-2022. I dokumentet er det definert sju hovedmål med 

tilhørende delstrategier. Hovedmål 7 er definert som et kvalitets- og forbedringsprogram for 

effektiv drift «Brann 2020», og ett av delmålene er at det skal utarbeides en komplett ROS-

analyse for Salten Brann IKS. I forlengelse av dette besluttet styret i Salten Brann IKS, den 6. 

juni 2018, at det skal utarbeides en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med 

påfølgende forebyggende- og beredskapsanalyse for Salten Brann IKS. Bakgrunnen for at styret 

i Salten Brann IKS ønsker å gjennomføre en ROS-analyse, er grunnet i at det ikke har vært 

utarbeidet en ROS-analyse i Salten Brann IKS siden 2012. Eierkommunene besluttet juni 2018 

at Salten Brann IKS må revidere eksisterende ROS-analyse. Dette samsvarer med faglittera tur 

og DSB som anbefaler at ROS-analyser bør revideres hvert fjerde år (DSB, 2014; Lunde 2016). 

Riktignok er det ikke krav til at brannvesen skal oppdatere ROS-analysen hvert fjerde år, men 

det står i dimensjoneringsforskriften §2-4 at dimensjonering av brannvesen skal omfatte og 

baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Indirekte innebærer dette at brann- og redningsvesen 

bør oppdatere ROS-analysen jevnlig.  

 

Kommunen plikter at det skal utføres en risikoanalyse for brann- og redningstjenesten (DSB, 

2014). Dette er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernlovens §9 (ref. forskrift om 

brannforebygging §14) som sier at kommunen skal gjennomføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse, slik at brann- og redningsvesenet på en best mulig måte kan tilpasse seg de 

oppgaver det kan bli stilt overfor. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil være et dokument som vil 

være styrende for hvilke typer hendelser Salten Brann IKS skal være dimensjonert for 

(Dimensjoneringsforskriften 2002; DSB, 2017). 

2.2 Formålet med ROS-analysen 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse og formålet med ROS-analysen er å kartlegge 

hvilke uønskede hendelser som har størst risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til 

Salten Brann IKS. Videre skal ROS-analysen bidra til å danne et beslutningsgrunnlag for at 

ledelsen kan fatte gode kvalitative- og rasjonelle beslutninger for god planlegging og 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS  

 

 

 

 

6 

 

organisering av forebyggende- og beredskapsarbeidet. Hensikten med ROS-analysen er å 

identifisere og predikere hvor det er størst risiko for at uønskede ekstraordinære hendelser kan 

inntreffe. ROS-analyse er en systematisk modell hvor vi jobber strategisk for å identifisere hvor 

det er størst risiko for at en uønsket ekstraordinær hendelse kan inntreffe. ROS-analysen bidrar 

til økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn som Salten Brann IKS må ivareta i 

fremtiden. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, er det en forutsetning 

at man først kartlegger risiko og sårbarhet (Lunde, 2016). 

 

DSB legger føringer på at brann- og redningsvesen ikke bare skal være rustet for å håndtere 

de dagligdagse hendelser, men også være forberedt på å håndtere ekstraordinære uønskede 

hendelser som utfordrer brannvesenet (DSB, 2018). Denne ROS-analysen har fokus på 18 

ekstraordinære uønskede hendelser. Det er viktig at Salten Brann IKS sammen med andre 

beredskapsaktører har en beredskap som kan håndtere ekstraordinære hendelser, jamfør 

samvirkeprinsippet (Filmreite et al., 2014). Vi vet ikke når de inntreffer, men at de vil 

inntreffe på et tidspunkt. Da er det viktig at man er i stand til å håndtere ekstraordinære 

uønskede hendelser i tillegg til de mindre hendelsene. Et godt organisert brann- og 

redningsvesen vil være avgjørende for god håndtering av større uønskede hendelser i regional 

sammenheng. 

 

I ROS-analysen presenterer vi 18 risikoområder som har det til felles at de inneholder farer 

eller trusler som kan utløse alvorlige hendelser som Salten Brann IKS må håndtere i 

samarbeid med andre aktører. Utviklingsbildet viser et stort spenn i potensielle trusler og 

risikoer, fra ulykke via naturhendelser til hendelser som er resultat av en tilsiktet handling. 

 

Analysene av krisescenarioene beskriver risikoområder og presenterer risikoanalyser som er 

gjort av et utvalg uønskede hendelser med potensielt alvorlige konsekvenser i Saltenregionen. 

Dette er hendelser som Salten Brann IKS bør kjenne til for å vurdere risikoreduserende tiltak 

mot. Ikke nødvendigvis at de inntreffer akkurat slik de beskrives i ROS-analysen, men fordi 

de representerer utfordringer som Salten Brann IKS må være forberedt på å håndtere. ROS-
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analysen forsøker å vise kompleksiteten i hendelsesforløpet av alvorlige uønskede hendelser 

og inkluderer følgehendelser og mange typer konsekvenser. 

 

Målet med ROS-analyse generelt er å styrke risikobevissthet og sikkerhetskultur gjennom 

ROS-prosessen. Dette vil si at hvis risiko- og sårbarhetsanalysene er mangelfulle kan det 

forebyggende arbeidet og beredskapsplanverket også bli mangelfullt som en følgefeil av 

mangelfull ROS-analyse. Gjennom ROS-analyse kan man få et brann- og redningsvesen som 

er i stand til å håndtere fremtidige uønskede hendelser på en kvalitativ- og effektiv måte.  

 

Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som kan inntreffe i 

virke- og ansvarsområdet til Salten Brann, kan man prioritere risikoområder og planlegge 

tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensene av dem, dersom de skulle inntreffe. I 

litteraturen benyttes ofte begrepet risikoanalyse for å framskaffe grunnlag for beslutninger 

som angår sikkerhet og beredskap (Aarset, 2010). I en ordinær risikoanalyse gjøres en 

nærmere betraktning av årsaker, sannsynligheter, konsekvenser, samt forutsetninger og 

antagelser av uønskede hendelser. Sårbarhetsanalyse går ett skritt videre enn den ordinære 

risikoanalysen. Sårbarhet knyttes til tiltak (barrierer) som har til hensikt å begrense 

konsekvensene når en hendelse har inntruffet. ROS-analyser består av kartlegging av 

farekilder, identifisering av uønskede hendelser, en vurdering av risiko og sårbarhet tilknyttet 

de uønskede hendelsene, og en framstilling av risiko og sårbarhetsbildet (Lunde, 2016). 

 

Et aspekt med å utarbeide en ROS-analyse for Salten Brann IKS er at den også kan være 

nyttig for andre organisasjoner som Salten Brann IKS må samvirke med i hendelser. Dette 

bidrar til at andre organisasjoner får innsyn og forståelse for hvordan Salten Brann reflekterer 

rundt hvilke framtidige uønskede hendelser som kan inntreffe i Saltenregionen. 

ROS-prosessen kan også føre til utveksling av informasjon og kunnskap innad i 

organisasjonen og mellom ulike beredskapsorganisasjoner, om hvordan fremtidige potensielle 

uønskede hendelser kan påvirke de ulike beredskapsorganisasjonene.  

Formålet med en ROS-analyse er å:  

 Gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i Salten Brann IKS 

 Kartlegge eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhet innen ansvarsområdet  

 Kartlegge risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområdet, som kan ha betydning for Salten 

Brann IKS 
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 Hvordan ulike risiko og sårbarhet kan påvirke hverandre 

 Foreslå̊ tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 

Et annet aspekt som gjør at det er viktig å gjennomføre ROS-analyse minimum hvert fjerde 

år, er at risikobildet og samfunnsutviklingen nasjonalt, regionalt og lokalt er i kontinuerlig 

endring. Det er viktig å kartlegge «nye» risikoområder, som igjen danner et godt 

beslutningsgrunnlag for ledelsen, slik at de kan planlegge og organisere Salten Brann IKS 

mest mulig formålstjenlig. Et viktig utviklingstrekk de siste årene er klimaendringene. I 

Norge utgjør naturhendelser en vesentlig del av risikobildet. Ekstremvær, storm, flom og 

skred er allerede hyppige hendelser. I framtiden må vi regne med at disse opptrer både oftere 

og med større styrke i Saltenregionen enn de gjør i dag.  

 

Det å veie ulike oppfatninger av risiko opp mot hverandre kan være krevende. Konklusjonen 

må likevel være at vi arbeider i størst mulig grad for å bruke ressurser der risikoen ut fra våre 

beste anslag er størst. Det kan diskuteres om de rette scenarioene er tatt med, og om vi burde 

ha tatt med flere eller færre. 

 

Formålet er at dagens risiko- og sårbarhet i Salten Brann sitt ansvars- og virkeområde skal 

danne grunnlaget for forebyggendeanalyse og beredskapsanalysen som skal gjennomføres fra 

april til oktober 2019. Prosjekt «Brann ROS-2020» skal utarbeide to rapporter som skal 

behandles av eierkommunene. En ROS-analyse og en beredskapsanalyse. 

2.3 Kommunal beredskapsplikt og sektoranalyse 

I dette kapittelet skal vi gjøre rede for hva som ligger i kommunal beredskapsplikt og hva som 

betegner en sektoranalyse. Det er viktig å ha en god forståelse for dette, siden det legger føringer 

på ROS-analysen til Salten Brann. 

2.3.1 Kommunal beredskapsplikt 

Kommunene har det grunnleggende ansvaret for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 

innenfor sitt geografiske område, og kommunene har ansvaret for å identifisere risikoer 
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innenfor kommunens grenser. Kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse, det vil si en sektorovergripende ROS-analyse. Basert på denne ROS-

analysen skal hver sektor utarbeide sin egen ROS-analyse (sektoranalyse). 

 

I kommunal beredskapsplikt, som trådte i kraft 1.1.2011, står det at: «Kommunen plikter å 

kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten 

for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av 

dette arbeidet skal vurderes og sammenstille i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse». Videre 

i kommunal beredskapsplikt står det i §1 at kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med 

samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av 

liv og helse, miljø og materielle verdier, og i §2 står det at kommunen ikke skal ha en helhet lig 

ROS-analyse som er eldre enn fire år. 

 

Kommunen er til enhver tid pliktig til å ha en beredskap som setter den i stand til å ivareta sitt 

ansvar ved kriser og ulykker. I 2014 utarbeidet DSB «Veileder til helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i kommunen», for hvordan kommunene skal utarbeide helhetlige ROS-

analyser. Denne veilederen har eierkommunene til Salten Brann brukt når de har utarbeidet 

helhetlige kommunale ROS-analyser. 

 

Relevante lover og forskrifter for kommunal sektor: 

 

Sivilbeskyttelsesloven (2011): 

I §14 stilles det krav om at kommunen skal utarbeide en helhetlig ROS-analyse. 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven (2012): 

I §10 stilles det krav til kommunens plikt til å dokumentere brannvesenet. 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011): 

Stilles det krav til at kommunen skal utarbeide en helhetlig ROS-analyse og i §1står det at 

forskriftens formål er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i 

kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv og skadde, miljø og materielle 

verdier. 
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2.3.2 Sektoranalyse 

Vi kan betegne Salten Brann IKS som ett brann- og redningsvesen, der flere kommuner har gått 

sammen for å danne et felles brann- og redningsvesen som skal løse oppdrag på tvers av 

kommunale grenser, uavhengig hvor de uønskede hendelsene inntreffer i Salten Brann IKS sitt 

ansvars- og virkeområde. På bakgrunn av dette definerer vi Salten Brann IKS som en sektor, 

og utarbeider derfor en sektoranalyse for Salten Brann IKS. Det er viktig å påpeke at 

eierkommunene utarbeider en sektorovergripende ROS-analyse, mens Salten Brann IKS sin 

ROS-analyse har en sektorbasert tilnærming ut i fra et brann- og redningsperspektiv. Hensikten 

med denne ROS-analysen er å gi en oversikt over risiko og sårbarhet i Salten Brann sitt virke 

og ansvarsområde, og hvor målet er å ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet gjennom å 

redusere risiko for tap av liv og helse, miljø og materielle verdier. 

 

Etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesene ts 

redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven 2002), skal kommunene legge til rette for 

etablering av drift av brann- og redningsvesen som kan ivareta forebyggende og 

beredskapsmessige oppgaver. Oppgavene er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot 

brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og øvrige akutte ulykker. 

 

I Sivilbeskyttelsesloven (2010) og Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 

stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (2002) stilles det nye og større krav om til 

risikovurderinger som grunnlag for dimensjonering av beredskap og utførelse av forebyggende 

arbeid. Denne risikoen må brannvesenet selv avdekke, analysere og dokumentere i en risiko -  

og sårbarhetsanalyse. Figur 1 illustrerer forholdet mellom kommunal ROS-analyse og 

sektoranalyse i den enkelte fagavdeling. 
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 Figur 1: Illustrerer kommunal ROS-analyse og sektoranalyse. 

 

Som tidligere nevnt har DSB utgitt en veileder som viser hvordan en helhetlig ROS-analyse 

skal gjennomføres i kommunen. Det foreligger derimot ingen veileder for hvordan en ROS-

analyse skal gjennomføres innenfor det enkelte ansvarsområdet til kommunen, det vil si den 

enkelte sektor. Med andre ord finnes det ingen egen spesifikk veileder for hvordan en ROS-

analyse i brann- og redningsvesen skal utføres, med hensyn til metode eller hvilke temaer som 

skal belyses. Likevel legges det sterke føringer i blant annet i dimensjoneringsforskriften at 

fremtidens brann- og redningsvesen skal styre etter avdekket risiko basert på ROS-analyse. 

Dette gjelder både forebygging- og beredskapsarbeidet. Det er videre et forskriftskrav i 

brannvesenets dimensjoneringsforskrift at brannvesenets ROS-analyse skal koordineres med 

kommunens ROS-analyse. Vi har valgt å ta utgangspunkt i relevante scenario som 

eierkommunene har definert i sine ROS-analyser når vi har utarbeidet denne ROS-analysen. 

Det er viktig å trekke fram i denne sammenhengen at det foreligger forslag til en revidert 

utgave av dimensjoneringsforskriften (2017) som ligger til behandling hos Justis- og 

beredskapsdepartementet. I denne utgaven ligger det sterke føringer på at dagens brann- og 

redningsvesen skal utarbeide ROS-analyser som skal ligge til grunn for framtidens 

organiseringen av brann- og redningsvesen. 

Studier viser at det er en mangelfull samordning og koordinering mellom eierkommunenes 

ROS-analyser og ROS-analysen til det interkommunale brannvesen (Svendsen, 2017). Denne 

ROS-analysen har som siktemål å integrere eierkommunenes ROS-analyser inn i denne 

sektoranalysen.  

 

Relevante lover og forskrifter for brann- og redningsvesen: 

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (2002): 

Kommunal ROS-analyse

Brann og 
redning

Salten 
Brann IKS

Helse og 
sosial

Teknikk 
og miljø

Kultur
Plan og 

bygg
Skole og 
oppvekst 
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I denne loven, også kalt Brann og eksplosjonsvernloven, er brannvesenets oppgaver knyttet til 

brannforebyggende virksomhet og beredskap mot branner og akutte ulykker beskrevet. 

 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2002): 

Denne forskriften, også kalt dimensjoneringsforskriften, er en forskrift som ligger under 

Brann og eksplosjonsvernloven (2010). I forskriften §2-4 andre ledd, står det at brannvesenets 

ROS-analyse skal samordnes med andre kommunale ROS-analysere. 

Dimensjoneringsforskriften er utarbeidet for å få en god organisering og dimensjonering av 

brann- og redningsberedskapen. Forskriften danner grunnlaget for organisering og 

dimensjonering av brannvesen, og den utfyller brann- og eksplosjonsvernloven. 

Når det gjelder dimensjoneringsforskriften ligger den til revidering i Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

 

Brann- og eksplosjonsvernloven (2012): 

I denne loven §9 stilles det krav til at det skal utføres ROS-analyser i brannvesenet. 

Dimensjonering av kommunens brannvesen skal baseres på kartlagt risiko og sårbarhet, og de 

standardkrav forskriften setter for forebyggende- og beredskapsmessige oppgaver. Dette 

innebærer at brannvesen er lovpålagt å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Videre står det i §1 at loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot 

brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt 

uønskede tilsiktede hendelser.  

 

Forskrift om brannforebygging (2015): 

Denne forskriften ligger under Brann og eksplosjonsvernloven (2010). I forskriftens § 14 står 

det at kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for 

liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Videre står det i § 20 at kommunen skal 

iverksette rutiner som sikrer at kunnskap og erfaringer fra hendelser kommer til nytte ved 

kartleggingen av risiko og sårbarhet for brann, og ved planleggingen og gjennomføringen av 

forebyggende tiltak. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og 

begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 
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2.4 Arbeidsoppgaver til brann- og redningsvesen 

Spennet i hendelser som brann- og redningsvesenet skal håndtere er svært variert og stort. Alt 

i fra dagligdagse hendelser til ekstraordinære uønskede hendelser som krever at flere 

brannstasjoner blir involvert. Brannvesenets oppgaver er fastsatt i Brann- og 

eksplosjonslovens (2012) §11: 

 

Brann- og redningsvesenet skal: 

1. Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 

ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

2. Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

3. Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 

4. Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 

5. Være innsatsstyrke ved brann 

6. Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 

7. Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen 

8. Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Kommunen kan legge andre oppgaver til brann- og redningsvesen så langt dette ikke svekker 
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

I tillegg til de lovpålagte oppgavene som er definert ovenfor, har Salten Brann IKS følgende 
oppgaver: 

 Vedlikehold av kjøretøy og beredskapsmateriell 

 Oljevernberedskap (IUA), Salten Brann IKS er sekretariat for Salten IUA 

 Vanndykking (redningsdykking) 

 Kurs og øvelser (interne og eksterne) 

 Snøskredberedskap 

I de siste årene har det vært stilt forventninger om at brann- og redningsvesenet må delta i 

hendelser som ikke har vært innenfor det tradisjonelle beredskapsområdet. Som tidligere 

nevnt, vil brann- og redningsvesenet i fremtiden bli mer og mer involvert i hendelser som ikke 
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er tradisjonelle hendelser som brann- og redningsvesenet har håndtert. Dette krever god og ny 

kompetanse på enkelte områder.  

Andre viktige områder som Salten Brann IKS deltar på er: 

 Trafikkulykker 

 Skipsbranner (RITS) 

 Akutt forurensning (IUA) 

 Håndtering av farlig gods 

 Naturhendelser: Ekstremvær, flom, skred, ras, storm etc. 

 Tilsiktede hendelser (PLIVO) 

 Arbeidsulykker 

 

2.5 Organisering av «Prosjekt Brann ROS-2020» 

Styret i Salten Brann IKS besluttet juni 2018 å gjennomføre en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS). Det ble besluttet å organisere «Brann ROS-2020» som en 

prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektleder, intern arbeidsgruppe, ekstern- og 

interne rferansepersoner.  

 

Styringsgruppa har bestått har hatt det overordnede ansvaret for hvilke uønskede hendelser 

som prosjektet skulle ha fokus på. 

 Per Gunnar Pedersen, daglig leder/brannsjef Salten Brann IKS 

 Ronny A. Langfjord, assisterende daglig leder/brannsjef Salten Brann IKS 

 Sturla Roti, prosjektleder 

Prosjektleder har hatt hovedansvaret for å lede, gjennomføre og koordinere prosjektet, samt 

ansvaret for å sluttføre rapporten «En risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS». 

 Sturla Roti, prosjektleder Salten Brann IKS 

 

Intern arbeidsgruppen har hatt ansvaret for å identifisere uønskede ekstraordinære hendelser 

som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til Salten Brann IKS, og gjennomføre en risiko- 
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og sårbarhetsanalyse av hendelsene, samt utarbeidet arbeidsgruppa de ulike scenarioene som 

presenteres i denne rapporten. Det har vært gjennomført fem arbeidsgruppemøter.  

 Magne Brunes, vaktleder 110-sentralen Bodø 

 Kjetil Haugen, avdelingsleder beredskap Salten Brann IKS 

 Svein-Morten Sandnes, branningeniør, forebygging/utrykningsleder beredskap deltid 

Salten Brann IKS 

 Trond Nilsen, branninspektør, forebygging/utrykningsleder beredskap deltid Salten 

Brann IKS 

 Ivar Hogstad, avdelingsleder forebygging Salten Brann IKS 

 Per H. Frøskeland, Beredskapsleder YARA/utrykningsleder deltid beredskap Salten 

Brann IKS 

 

Eksterne referansepersoner har bidratt med faglige innspill og vurderinger til hvilke uønskede 

hendelser den enkelte organisasjon anser, ut i fra deres fagperspektiv, har størst risiko for å 

inntreffe i Saltenregionen. Vi har blant annet vært i kontakt med: Statens vegvesen, Bane 

NOR, Bodø Havn, Nordland fylkeskommune, kommunale beredskapskoordinatore r, brann- 

og redningsvesen, Nordland politidistrikt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB). 

 

Referansepersoner har bidratt med faglige innspill til hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe i Saltenregionen, samt gitt konkrete tilbakemeldingene på scenarioene. Det har også 

vært viktig å involvere eierkommunene i utarbeidelsen av ROS-analysen. Prosjektleder har 

deltatt på en samling for forumet «Beredskapsforum Salten», samt hatt uformelle møter og 

samtaler med aktører som har arbeidet med den lokale kommunale ROS-analysen. 

 
Nedenfor presenteres en enkel framstilling av analyseprosessen: 
 
Figur 2: Gjennomføringen av risikoanalysene i rapporten har tre hovedfaser 

 

 

Informasjonsinnhenting Analyseseminar Bearbeiding 
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1. Informasjonsinnhenting: Innhenting av relevant kunnskap og data om hendelsene som 
skal analyseres. Kilder er offentlige dokumenter og rapporter, forskning og møter med 
ansvarlige myndigheter og fagmiljøer. 

2. Analyseseminar: Her vurderes sannsynlighet, konsekvenser, sårbarhet og usikkerhet 
basert på dokumentasjonen som er framskaffet under forarbeidet. 

3. Bearbeiding og kvalitetssikring: Oppsummering og strukturering av kunnskapen 
framkommet gjennom forarbeidet og seminaret i en ROS-analyse. 

 

Salten Brann IKS er ansvarlig for revisjon av ROS-analysen, og analysen skal revideres etter 

behov, men minimum hvert fjerde år. 

 

Et høringsutkast til «Brann ROS-2020» ble sendt til alle eierkommunene i Salten Brann IKS. 

Det kom inn to høringsuttalelser som er gjennomgått og vurdert, og innarbeidet i endelige 

versjonen så langt som praktisk mulig og hensiktsmessig. Høringsinstansene er positive til at 

Salten Brann IKS har utarbeidet en grundig ROS-analyse av sektoren brann- og 

redningstjenesten. Det gis også støtte til den metodikken som ROS-analysen har tatt 

utgangspunkt i. En høringsinstans oppfordrer Salten Brann IKS til å kartlegge hvilke områder 

i regionen hvor det er risiko for at det kan forekomme områdebrann, eller større branner i 

tettbebygde strøk. Dette er tatt til etterretning og det er utarbeidet et scenario som omhandler 

«områdebrann». En generell tilbakemelding fra høringsinstansene er at de savner en detaljert 

oversikt over blant annet særskilte brannobjekter (§13-bygg), risikoutsatte grupper i regionen, 

næringsvirksomheter og havneanlegg per kommune. Dette vil bli belyst i beredskapsanalysen 

som blir sluttført vår 2020. 

Vi fikk tilbakemeldinger fra: 

 Beredskapsforum Salten 

 Sørfold kommune 

 

2.6 Selskapet Salten Brann IKS 

I dette kapittelet skal vi presentere en overordnet beskrivelse av organisasjonen Salten Brann 

IKS. En mer detaljert beskrivelse av selskapet vil bli gjort i beredskapsanalysen. 
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Salten Brann IKS ble etablert som et interkommunalt selskap 1. januar 2007 og består av 

eierkommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold 

og Værøy. Fra 1. januar 2020 vil deler av Tysfjord kommune bli innlemmet i Hamarøy 

kommune. Salten Brann IKS grenser til Ofoten brann- og redningsvesen i nord, Rana brann- 

og redningsvesen i sør og til Nordbottens lan (Sverige) i øst. 

 

Ansvar og rettigheter er regulert i egen selskapsavtale og lov om interkommunale selskap 

(Lov om interkommunale selskaper 1999), og er et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer 

at eierkommunene delegerer myndighet til selskapet. Selskapet er organisert med 

representantskapet som øverste organ, selskapets styre som driftsansvarlig, styreleder og 

daglig leder som er brannsjef.  Salten Brann IKS er et interkommunalt brannvesen som utøver 

beredskap og forebyggende arbeid på tvers av kommunegrensene. 

 

Hovedkontoret ligger i Bodø, og selskapet er organisert i avdelingene; administrasjon, 

forebygging og beredskap. Det er totalt 380 medarbeidere fordelt på 87 årsverk og selskapet 

har 25 brannstasjoner. Nedenfor er organisasjonskartet til Salten Brann IKS. 

 

Figur 3: Ansvarskart Salten Brann IKS 
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2.7 Særtrekk ved Saltenregionen 

I dette kapittelet blir Saltenregionen beskrevet i et overordnet perspektiv. Salten er Nordlands 

største region, både når det gjelder innbyggertall og landareal. Regionen har 83 000 

innbyggere og et landareal på ca. 11 000 kvadratkilometer. I tillegg har regionen 200 

kilometer lang kystlinje med fjorder, flatmark og fjell, samt at det er mange bebodde og 

ubebodde øyer. Hovedsakelig består bosetningsstrukturen i kommunene av mange bygder og 

mindre tettsteder med spredt bolighusbebyggelse. 60 prosent av innbyggerne i regionen bor i 

Bodø, mens 75 prosent av innbyggerne i Salten bor i Bodø og Fauske. Når det gjelder 

utviklingen i aldersfordeling i regionen, er tendensen at aldersgruppen over 70 år vil øke i 

kommunene, samtidig forventes det at utviklingen i folketallet er negativ i alle kommunene, 

unntatt Bodø og Hamarøy som forventer en befolkningsøkning de neste årene (SSB 2019). 

 
Tabell 1: Oversikt over antall innbyggere, areal og byer/tettsteder i Salten per 31.12 2018 
(SSB, 2019). 

Kommune Innbyggere Areal km2 By/tettsteder 

Beiarn 1 022 1222 Moldjord, Storjord og Tollå 

Bodø 52 024 1393 Bodø, Løding, Løpsmarka, 

Skjerstad, Misvær, Kjerringøy, 

Hel ligvær, Landegode og Givær 

Fauske 9 760 1210 Fauske sentrum, Valnesfjord og 

Sul itjelma 

Gildeskål 1 978 662 Inndyr, Sandhornøy, Sørarnøy, 

Nordarnøy, Fugløy og Fleinvær 

Hamarøy (inkl. Tysfjord 

fra 01.01.2020) 

2800 1031 Oppeid, Innhavet, Skutvik, Tranøy, 

Ulsvåg og Kjøpsvik 

Meløy 6 331 874 Ørnes , Glomfjord, Reipå, Neverdal, 

Halsa, Ågskardet, Engavågen, 

Bolga og Støtt 

Saltdal 4 657 2216 Rognan sentrum 

Steigen 2 576 1009 Leinesfjord, Leines, Nordfold, 

Nordskot og Bogen 

Sørfold 1 975 1637 Straumen, Røsvik og Mørsvikbotn 

Værøy 732 19 Sørland og Værøya  

Totalt  82 759 11 273  
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Tabell 2: Oversikt over antall særskilte brannobjekter (§13 bygg), storulykkebedrifter1, 

boliger, fritidsboliger og brannstasjoner i Salten. 

Kommune §13 bygg Storulykkebedrifter Bolig Fritidsbolig Brannstasjoner 

Beiarn 16  538 761 Moldjord 

Bodø 270 6 16 564 2664 Bodø, 

Kjerringøy, 

Givær, 

Knaplund og 

Misvær 

Fauske 67 3 4228 1282 Fauske og 

Sulitjelma 

Gildeskål 32  940 1559 Inndyr, 

Nygårdsjøen, 

Våg og Arnøy 

Hamarøy  37  1076 1057 Innhavet og 

Oppeid 

Meløy 72 1 2621 790 Glomfjord, 

Ørnes, 

Engavågen, 

Meløya, Bolga 

og Halsa 

Saltdal 33 1 2277 1388 Rognan 

Steigen 23  1325 1113 Leinesfjord 

Sørfold 30  1089 830 Straumen 

Værøy 12  315 16 Værøya 

Totalt  592 11 30 973 11 460 24 

 

Salten er samlet sett den største «næringslivsmotoren» i fylket og næringslivet i regionen er 

mangfoldig og variert innen primær-, sekundær og servicenæringen. I stor grad er næringene 

konsentrert til forholdsvis få steder. Halvparten av industrien er lokalisert i Bodø, men det er 

store industribedrifter i andre deler av regionen, som blant annet Nexans Norway (Rognan), 

Elkem Salten (Sørfold), YARA (Glomfjord), Sundsfjord Smolt (Gildeskål) og TQC 

                                                 
1 Storulykkebedrifter er bedrifter som er meldepliktig etter §6, sikkerhetsrapportpliktig etter §9 og eksplosiver 

(hvilken lov). 
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(Hamarøy)2. I tillegg er det mindre industribedrifter i regionen som blant annet ulike 

detaljhandelsbutikker, trelast- og trevareindustri, steinbrudd (marmor og dolomitt), 

steinsliperi, mekanisk verkstedsdrift, mekanisk industri, turisme, transport, kraftproduksjon, 

jordbruk, husdyrhold, fiske og oppdrettsnæring.  

 

Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske 

knutepunkter på nasjonale transportlinjer når det gjelder gods- og persontransport med båt, 

jernbane, vei- og lufttrafikk. Hovedveinettet i regionen er E6 som går gjennom kommunene 

Saltdal, Fauske, Sørfold og Hamarøy, FV17 (Kystriksveien) som går gjennom kommunene 

Bodø, Gildeskål og Meløy og RV80 som går mellom Fauske og Bodø. 

 

Hurtigbåter står for en god del av kysttransporten, både når det gjelder passasjer- og 

godstrafikk, samt hurtigbåtene knytter kystområdene sammen. I tillegg anløper Hurtigruta 

Bodø og Ørnes to ganger i døgnet, Skipstrafikken består i stor grad av fiskefartøy, 

passasjerskip og stykkgodsskip, samt gasstankere, containerskip, kjemikalietankere og 

råoljetankere. Videre forventes det at dagens cruisetrafikk vil øke betraktelig i årene som 

kommer. Bodø havn er en av de viktigste havneanleggene i Nord-Norge, og er et viktig 

transportknutepunkt i regionen for innskipning av gods- og passasjertrafikk. I Salten er det 14 

havneanlegg som er definert som ISPS-terminaler3 og samtlige terminaler har et stort antall 

anløp hvert år. 

 

Nordlandsbanen går gjennom kommunene Saltdal, Fauske og Bodø, og har endepunkt i Bodø. 

Jernbanen er viktig for gods- og passasjertrafikken i regionen, og Fauske er knutepunktet for 

busstrafikken og godstrafikken videre nordover langs E6. 

 

                                                 
2 TQC ligger i Tysfjord commune, men blir innlemmet I Hamarøy commune fra 1. januar 2020. 

3 International Ship and Port Facility Security (ISPS). Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip 

og havneanlegg mot tilsiktede uønskede handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 

2002. Regelverket trådte i kraft 1. juli 2004 (kystverket.no, 2019). 
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Den eneste flyplassen i regionen ligger i Bodø, og er dermed et naturlig knutepunkt. I 2018 

var Bodø Lufthavn den 6. største flyplassen i Norge med omlag 1,8 millioner passasjerer som 

reiste til og fra flyplassen.  

2.8 Omfang og avgrensninger 

Prosjektgruppa har utarbeidet en ROS-analyse av brann- og redningssektoren Salten Brann 

IKS. Salten Brann IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av 10 kommuner, og 

prosjektgruppa har valgt å definere Salten Brann IKS som en sektor. Dette innebærer at 

prosjektgruppa har definert ROS-analysen som en sektoranalyse.  

ROS-analysen tar sikte på å: 

 Beskrive bakgrunn, formål og metoden som ligger til grunn for ROS-analysen 

 Beskrive særtrekk ved Salten Brann IKS sitt ansvar- og virkeområde som kan ha 

betydning for relevante risiko- og sårbarhetsfaktorer 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse av ekstraordinære uønskede hendelser (scenarioer) 

 Sammenstilling av risiko- og sårbarhetsbildet i Salten Brann IKS 

 

ROS-analysen er en scenariobasert tilnærming, der vi har beskrevet 18 ulike scenarioer 

(ekstraordinære uønskede hendelser) som har størst risiko for å inntreffe i Saltenregionen. Det 

er forsøkt å gi et så helhetlig og uttømmende bilde over risiko og sårbarhet som mulig, men 

med de raske endringene i risiko og sårbarhet er det utfordrende å gi et fullstendig bilde av 

alle tenkelige hendelser som kan oppstå. I denne analysen er det rettet fokus på uønskede 

hendelser som er relevante innenfor følgende hendelsestyper: 

 Naturhendelser 

 Brannhendelser 

 Kjemikalie- og eksplosjonshendelser 

 Transporthendelser 

 

Prosjektgruppa har valgt å ha fokus på ekstraordinære uønskede hendelser som kan inntreffe i 

virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. ROS-analysen som er gjennomført er på et 

overordnet nivå, og er avgrenset til å omfatte alvorlige ekstraordinære uønskede hendelser 

som har en viss sannsynlighet og konsekvens.  
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Følgende kriterier ligger til grunn for at en ekstraordinær uønsket hendelse blir analysert: 

 Uønskede hendelser som involverer to eller flere brannstasjoner  

 Uønskede hendelser som pågår over et lengre tidspunkt 

 Uønskede hendelser som krever at Salten Brann IKS setter stab 

 Forutsetningene skal være at den kan skje i morgen 

 

I analysen av de ulike scenarioene har vi brukt samfunnsvitenskapelig metode. Prosjektgruppa 

har ikke gått i dybden på konsekvens- og sannsynlighetsreduserende tiltak til hvert enkelt 

scenario, eller tatt standpunkt til beredskapsstrukturen i Salten Brann IKS. Vi har valg å se 

bort fra dette, siden det blir ivaretatt i en forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse som skal 

gjennomføres i perioden april til november 2019. Det er viktig å påpeke at ROS-analysen 

legger grunnlaget for forebyggende- og beredskapsanalysen som gjennomføres. 
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3. Metode 

3.1 Innledning 

Det er mange ulike måter å organisere en ROS-analyse på. I dette kapittelet skal vi gjøre rede 

for de metodiske valgene vi har brukt i analysearbeidet. Viktige metodevalg i denne ROS-

analysen, hvilke elementer som inngår i risikoanalysene og vår forståelse av begrepene, 

beskrives i dette kapittelet. 

3.2 Datainnsamlingsmetodikk 

Det er ulike metoder for å samle inn empiri til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe, og hvilke metodiske tilnærminger man velger å bruke, er avhengig av hva man skal 

undersøke. Når det gjelder denne ROS-analysen ønsker vi å få generell kunnskap og kartlegge 

hvilke uønskede hendelser som har størst risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til 

Salten Brann IKS.  

 

På bakgrunn av dette har vi valgt en samfunnsvitenskapelig tilnærming, der vi kombinerer 

ulike metoder for å innhente data. Ved å bruke kvantitativ og kvalitativ tilnærming gjør at vi 

oppveier for de svakhetene som er forbundet med å bare bruke en av metodene (Jacobsen, 

2005; Eriksen, 2017). Metodene vi har brukt for å samle inn data er ulike former for intervju, 

dokumentanalyse og statistikk. Ved å bruke ulike metoder for å belyse hvilke uønskede 

hendelser som har størst risiko for å inntreffe, gir det oss muligheter for å få inn et mangfold 

og et bredt spekter av data som er knyttet til de uønskede hendelsene (scenarioer). Et annet 

aspekt er at når vi bruker flere datakilder er det med på å styrke troverdigheten i analysen.  

 

DSB (2018) bruker også en samfunnsvitenskapelig tilnærming i rapporten «Analyser av 

krisescenarioer 2019» (AKS), og definerer to forhold som må være til stede for at en ROS-

analyse skal få betegnelsen samfunnsvitenskapelig tilnærming: 

1. Vi analyserer sjeldne hendelser som har et begrenset datagrunnlag 

2. Konsekvensene vurderes som tap av ulike samfunnsverdier, og dette må i stor grad 

være kvalitative vurderinger. 

 

Analyseresultatene i ROS-analysen er subjektive vurderinger basert på bakgrunnskunnskapen 

til de som gjør vurderingene. Den sanne objektive risikoen i framtiden er det ingen som 
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kjenner. Det er heller ikke likegyldig hvem som vurderer risiko. Bruk av relevant faglig 

kompetanse i prosessen (analysedelen) er avgjørende for analysens kvalitet og legitimitet. Det 

å involvere flere aktører og kombinere flere kilder er med på å underbygge om et scenario er 

relevant og troverdig. 

 

Etterprøvbarheten er et annet kvalitetskrav til analysen. Alle forutsetninger og resonnementer 

må dokumenteres, og usikkerheten beskrives blant annet gjennom vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget (Jakobsen, 2005). 

 

Når det gjelder spørsmålet om kvaliteten på det arbeidet vi har gjort, er det relevant å se på om 

de framstillingene vi har presentert i scenarioene er gjort på en metodisk tilfredsstillende måte. 

Her er det to forhold som er avgjørende, og som er sentral i samfunnsvitenskapelig metode; det 

er validitet og reliabilitet (Hellevik, 1993).  

 

Validiteten (gyldigheten) avhenger av hva som er målt og om data som vi har samlet inn er 

relevant i forhold til det vi skal belyse. Er dataene vi har brukt i analysen gyldige? Målet er å 

kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i fremtiden. Det vi gjør er å predikere 

hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i fremtiden, og for å predikere hva som kan skje i 

fremtiden bruker vi informasjon og data. Validering av informasjon og data har vært en 

kontinuerlig prosess gjennom hele arbeidet, fordi vi må til enhver tid være oppmerksom på om 

den informasjonen som blir presentert er relevant for rapporten. Det at eierkommunene og 

eksterne aktører har vært involvert i prosessen, blant annet ved arbeidsgruppemøter, samtaler 

og skriftlige materiale, bidrar til økt gyldighet. En svakhet er at statistikkmaterialet til dels er 

mangelfullt innenfor enkelte områder. Noen av vurderingene er basert på faglig skjønn, og 

dermed kan vurderingene bli farget av enkeltpersoners oppfatninger og meninger (Jakobsen,  

2005). For å kompensere for dette har vi brukt mange ulike kilder for å underbygge våre 

antakelser. 

 

Reliabilitet (pålitelighet) bestemmes av hvordan målingene som leder fram til data er utført  

(Jakobsen, 2005). Det vil si hvilken metode vi bruker for å samle inn empiri. Er data som vi har 
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samlet inn pålitelige? Det å være objektiv kan være vanskelig når vi selv er ansatt i 

organisasjonen. Det er derfor viktig å være bevisst på dette når vi fremlegger data som skal 

beskrive virkeligheten så nøyaktig som mulig. En annen svakhet kan være at ansatte i 

brannvesenet ikke evner å tenke bredt nok når gjelder hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe. Derfor er det viktig å involvere eierkommunene og eksterne aktører for å få et best 

mulig helhetlig bilde av hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i fremtiden. Vi har brukt 

ulike metoder for å innhente data, og vi har etterstrebet å innhente så mye fakta om de ulike 

hendelsene som kan inntreffe i fremtiden som mulig. Det at vi bruker ulike metoder for å 

innhente data, er med på å styrke datas validitet og reliabilitet. 

3.3 Scenarioanalyse 

De uønskede hendelsene som analyseres i denne ROS-analysen utvikles til detaljerte 

scenarioer for å konkretisere og avgrense hendelsen. Hendelsene beskrives som konkrete 

hendelsesforløp plassert i tid og rom og med et spesifikt omfang. Hensikten med å bruke 

scenarioer er at det muliggjør mer konkrete angivelser av sannsynlighet og konsekvenser enn 

om vi hadde analysert mer generelle hendelser (Christensen m.fl., 2014; DSB, 2018). For 

eksempel blir ROS-analysen mer presis når man analyserer en helt konkret skipsulykke, 

framfor å gjøre en generell analyse av fenomenet skipsulykker.  

  

Det viktigste er at hendelsen skal ha potensiale for svært alvorlige konsekvenser for 

samfunnsverdiene, og ikke minst utfordre eksisterende beredskap og ikke være utenkelig, men 

at hendelsene skal være troverdige, realistiske og kan «skje i morgen». 

 

Scenariobeskrivelse er en metode for langsiktig planlegging med beskrivelser av sammensatte 

fremtidsbilder (hendelser), og kan være nyttige som tillegg til tradisjonell planlegging og 

trendfremskrivninger. Et scenario skal ideelt være en beskrivelse av en mulig fremtid (i vårt 

tilfelle en mulig hendelse) og det skal være realistisk og troverdig, fordi hensikten med 

scenarioene er å hjelpe beslutningstakere til å ta et langsiktig perspektiv. 

 

Begrepet scenario brukes også om en skisse av fremtidige hendelsesforløp, og denne type 

scenarioer benyttes som et planleggingsverktøy for å analysere og strukturere tanker om 

alternative utviklinger i fremtiden. Bygger vi videre på dette kan vi tenke oss hvordan Salten 

Brann bruker dette som et planleggingsverktøy for hvordan håndtere fremtidige hendelser. 
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Faktorer som kan være av betydning for fremtidig utvikling er blant annet økt ekstremvær, økt 

trafikk på vei, økt transport av farlig gods på vei og økt cruisetrafikk langs kysten. 

 

Scenariostudier gir oss fremtidsbilder av tenkte virkeligheter ved å avdekke hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe og hvordan disse tenkte virkelighetene kan virke inn på Salten 

Brann IKS, det vil si avdekke hvordan Salten Brann skal håndtere de ulike uønskede 

hendelsene, samt vurdere om og hvordan man skal respondere, og hvilke ressurser som 

eventuelt må settes inn for å forberede seg på de uønskede hendelsene. En godt utformet 

scenarioanalyse vil gi beslutningstakere et sett av mulige fremtidsbilder. Beslutningstaker kan 

bruke scenarioene til å legge planer med hensyn til hvilke kapabiliteter som fordres. 

  

Scenarioene setter søkelys på problemer og spørsmål som beslutningstakere er nødt til å være 

klar over, og forholde seg til, og på hvilke konsekvenser ulike avgjørelser kan få.  

I alle typer organisasjoner og bedrifter er det nødvendig å planlegge for framtiden. Det vil si å 

være godt forberedt på det som kan inntreffe i fremtiden. Vi har analysert og definert et utvalg 

av uønskede hendelser som vi mener kan inntreffe i fremtiden. Dette er basert på kvantitativ 

og kvalitativ analyse (Christensen m.fl., 2014). 

 

Det er viktig å påpeke at skal fremtidsbilder kunne utnyttes, må de være troverdige, relevante 

og konsistente (Godet, 2000). Bildet må samsvare med brukernes egen forståelse av 

situasjonen og samsvare med det som er deres interesseområde. 

 

Fremtidsbildenes viktigste rolle er å gi deltakerne ny forståelse og dermed åpne opp for 

innovasjonsmuligheter. Scenarioarbeid er imidlertid ikke en rigid og fastlagt metodikk, men 

må tilpasses formålet og sammenhengen (Godet, 2000). Fremtidsbilder alene gir ikke svarene, 

men kan hjelpe beslutningstakere med å stille bedre spørsmål og forberede bedriften på det 

uventede (Roxburgh, 2009). Fremtidsbilder kan fremme bedre beredskapshåndtering ved å 

identifisere og derigjennom gjøre det mulig å møte sentrale utviklingstrekk i Salten Brann 

sine omgivelser på et god kvalitativ og effektiv måte. 
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Ulempen ved å analysere et spesifikt scenario i stedet for mer generelle hendelser, er at 

analyseresultatene strengt tatt bare gjelder en av mange mulige varianter av hendelsen. Vi 

drøfter derfor generaliserbarheten av scenarioet under sensitivitetsvurderingene i hver 

analyse. Vi angir også sannsynlighet både for det spesifikke scenarioet og for tilsvarende 

scenarioer i Saltenregionen. 

3.4 Kartlegging og utvalg av uønskede hendelser 

Som nevnt tidligere har vi brukt ulike kilder for å kartlegge hvilke uønskede hendelser som 

kan inntreffe i fremtiden. Vi har etterstrebet å innhente relevant data fra ulike kilder for å 

belyse hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i Salten Brann IKS sitt ansvars- og 

virkeområde. ROS-analysen er primært basert på dokumentstudie, BRIS og statistisk 

tallmateriale som er utarbeidet av eksterne aktører. 

 

Fordelen ved å sammenstille data fra ulike kilder, er at det gir et utfyllende bilde av hvilke 

uønskede hendelser som kan inntreffe. Videre bidrar dette til at vi får kartlagt et bredt spekter 

av ulike uønskede hendelser, samt at det gjør at utvalget av uønskede hendelser er grundig 

vurdert. Vi skal kort redegjøre for kildene vi har brukt i ROS-analysen. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har det overordnede myndighetsansvaret for brann- og 

redningstjenesten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er direkte underlagt 

Justis- og beredskapsdepartementet og er sentral tilsynsmyndighet på brannområdet og nasjonal 

brannmyndighet.  

 

DSB ivaretar sentrale elementer av Justis- og beredskapsdepartementets samordningsoppgaver 

innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. DSB skal ha oversikt over risiko- og 

sårbarhetsutviklingen i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser 

og øvrige uønskede hendelser. DSB skal ivareta en koordinerende rolle for å legge grunnlaget 

for et godt og helhetlig forebyggende arbeid og gode beredskapsforberedelser innenfor offentlig 

forvaltning og samfunnskritisk virksomhet.  De utarbeider rapporten Nasjonalt risikobilde og 

AKS som skisserer ulike scenarioer som kan inntreffe i fremtiden. Denne analysen skal danne 

grunnlag og gi inspirasjon til FylkesROS som utarbeides av Fylkesmannen. 
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Fylkesmannen har det regionale perspektivet på samfunnssikkerhet og beredskap, og er 

tilsynsmyndighet for overordnet kommunal beredskapsplikt. Fylkesmannens rolle er å 

samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene og fylket. Gjennom sin 

kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet skal Fylkesmannen drive effektiv og målrettet 

forebygging, utøve tilstrekkelig beredskap og krisehåndteringsevne. Fylkesmannen skal videre 

gi råd, veilede og være pådriver for et målrettet og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet 

og beredskap i fylket. DSB har pålagt Fylkesmannen å utarbeide en helhetlig overordnet 

FylkesROS. Denne er inspirert av Nasjonalt risikobilde som er utarbeidet av DSB. FylkesROS 

skal gi oversikt over risiko- og sårbarhet i fylket, og analysen er ofte brukt som grunnlag og 

inspirasjon til å definere tema og utfordringer i kommunens helhetlig ROS-analyse. 

 

DSB har pålagt alle kommunene å gjennomføre en helhetlig overordnet ROS-analyse. Samtlige 

av eierkommunene til Salten Brann IKS har utarbeidet en helhetlig ROS-analyse, og mange av 

de ulike scenarioene som blir skissert i disse ROS-analysene er inspirert fra Fylkes-ROS. 

 

BRIS ble implementert 2016 og er brann og redningsvesenets interne rapporteringssystem og 

statistikkverktøy. All oppdragshåndtering innrapporteres til BRIS. BRIS skal først og fremst gi 

brann- og redningsvesen i Norge et bedre grunnlag for å drive effektivt brann- og forebyggende 

arbeid, og for å utvikle egen virksomhet. Via BRIS får vi tilgang til statistikk og 

analysegrunnlag, som kan brukes for å videreutvikle brann- og redningstjenesten til fremtidens 

behov. 

 

Salten Brann står daglig overfor ulike uønskede hendelser som de må løse og håndtere. Det er 

alt fra mindre hendelser som trafikkuhell til større kompliserte trafikkulykker eller branner. I 

denne ROS-analysen har vi ikke fokus på de uønskede hendelsene som Salten Brann må 

håndtere i hverdagen. Denne ROS-analysen har fokus på uønskede hendelser som er 

ekstraordinære og som strekker seg ut over de dagligdagse utfordringene som Salten Brann 

utsettes for. De ulike scenarioene som er designet ligger tett opp mot «verstefalls» scenarioer 

og scenarioene som analyseres er svært alvorlige, men de er ikke utenkelige eller urealistiske. 

Det er viktig å påpeke at scenarioene skal være relevante, realistiske og troverdige. 
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Prosjektgruppa definerte følgende faktorer som må være oppfylt for å bli betegnet som en 

ekstraordinær uønsket hendelse: 

 Uønskede hendelser som involverer to eller flere brannstasjoner  

 Uønskede hendelser som pågår over et lengre tidspunkt 

 Uønskede hendelser som krever at Salten Brann IKS setter stab 

 Forutsetningene skal være at den kan skje i morgen 

 

Arbeidet med å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i Salten Brann sitt 

ansvar- og virkeområde ble gjort i styringsgruppa, arbeidsgruppa og referansepersoner. Det er 

viktig å poengtere at eierkommunene har vært involvert i prosessen, samt eksterne aktører har 

vært involvert med sin fagkompetanse. 

 

Høsten 2018 kartla arbeidsgruppen totalt 41 ulike uønskede hendelser som kan inntreffe i 

Saltenregionen. Arbeidsgruppa gjennomførte deretter en risikovurdering av de uønskede 

hendelsene. Etter å ha rangert de ekstraordinære uønskede hendelsene etter risiko, valgte 

arbeidsgruppen å ha fokus på 18 ekstraordinære uønskede hendelser, eller scenarioer som kan 

inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann. 

 

De 18 scenarioene som er med i ROS-analysen omfatter ikke alle alvorlige uønskede 

hendelser som kan inntreffe i Salten Brann. Den neste hendelsen kan være en vi ikke har sett 

eller analysert tidligere og kan derfor komme helt uventet. Likevel mener vi at hvis Salten 

Brann er forberedt på å møte hendelsene som er analysert i ROS-analysen, er Salten Brann 

forberedt på å møte andre ekstraordinære uønskede hendelser på en god måte. ROS-analysen 

er inndelt i 4 risikoområdene 1) Naturhendelser, 2) brannhendelser, 3) kjemikalie- og 

eksplosjonshendelser og 4) transporthendelser.  
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Tabell 3: Oversikt over risikoområdene og scenarioene 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 

eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 

utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 

farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 

tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 

lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 

passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   

 

 

Til hvert av de 4 risikoområdene er det knyttet ulike risikoanalyser basert på konkrete 

scenariobeskrivelser. Vurderinger av sannsynlighet, konsekvenser, sårbarhet og usikkerhet 

inngår i analysen. I tillegg til å vurdere sannsynlighet for de konkrete scenarioene skal 

inntreffe på bestemte steder og på en bestemt måte, gjøres det i ROS-analysen en vurdering av 

hvor sannsynlig det er at en alvorlig hendelse av samme type vil inntreffe andre steder i 

Saltenregionen. Dette betegnes som overført sannsynlighet (DSB, 2018). 

 

Det vil alltid være diskusjon om de riktige uønskede hendelsene er med i et utvalg av 

krisescenarioer, om vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er presise nok. Denne ROS- 

analysen har et bredt og variert utvalg av scenarioer som er basert på eierkommunenes ROS-

analyser, ROS Salten (2017), FylkesROS, Nasjonalt risikobilde (DSB, 2014), statistikk fra 

BRIS, fagkompetanse i Salten Brann, eksterne ROS-analyser, dokumentstudier og intervjuer. 

Dette gjør at de scenarioene som presenteres i denne ROS-analysen er godt dokumentert og 

velbegrunnet. 
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3.5 Kategorisering og fastsetting av risiko 

I dette kapittelet skal vi gjør rede for fastsetting av risiko til de ekstraordinære uønskede 

hendelsene. Når det gjelder hvordan vi fastsetter risiko for at en ekstraordinær uønsket 

hendelse skal inntreffe i Saltenregionen har vi valgt å ha samme tilnærming som Salten ROS 

(2017), eierkommunenes ROS-analyser og veileder for helhetlig ROS-analyse i kommunene 

(DSB, 2014). Bakgrunnen for at vi ønsker å ha samme tilnærming til fastsetting av risiko, er 

gjort ut i fra den intensjonen om at det blir «en rød tråd» i ROS-analysene. 

 

Som metode for å analysere innhentet informasjon og data ble det valgt grovanalyse. En 

grovanalyse sier noe om hva som kan skje, sannsynligheten for at dette vil skje, og hva 

eventuelle konsekvenser kan bli. Risikoen fastsettes på bakgrunn av disse to elementene.  

Grovanalyser har en generell form, og er mindre detaljerte enn hva andre type risikoanalyser 

er. Grunnen til at grovanalyse ble valgt som metode, var behovet for å vite noe om generell 

risiko. Metoden er også anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som 

grunnlag for å kartlegge risiko et brannvesen kan komme til å måtte håndtere. Det er mulig at 

en i oppfølging av dette arbeidet bør gjøre mer detaljerte analyser. Hensikten med disse 

analysene er å kunne si noe om samlet risiko i regionen.  

 

Hovedmålet har vært å få et overordnet bilde av risikoen i regionen. Vi mener at metoden som 

er brukt har vært god, spesielt fordi vi har involvert mange interne- og eksterne aktører, og 

datamateriale er hentet fra ulike kilder for å få et godt bilde av fremtiden. Dette har bidratt til 

å gi prosessen et troverdig resultat.   

3.5.1 Hovedelementene i risikoanalysene 

I en ROS-analyse er det noen sentrale begreper som blir brukt. Det er viktig at vi har en god 

forståelse for begrepene som blir brukt i analysen, slik at vi får en felles forståelse av 

prosessen og resultatene av analysene. Nedenfor presenterer vi de mest sentrale begrepene 

som blir brukt i analysen. Hovedelementene i risikoanalysene er sannsynlighet og overførbar 

sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet/sensitivitet. 
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Risiko: 

Risiko er en vurdering om sannsynligheten av at en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil 

bli dersom hendelsen inntreffer, og usikkerhet knyttet til dette. I denne den ROS-analysen ses 

risiko som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer ganger konsekvensen 

dersom den inntreffer. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for liv 

og helse, natur og miljø, og materielle (økonomiske) verdier. 

 

Sannsynlighet: 

Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil 

inntreffe, angitt som innenfor et gitt tidsrom, og gitt vår kunnskapsgrunnlag. I vurderingen av 

hvorvidt de ulike uønskede hendelsene antas å inntreffe, deles sannsynlighet inn i fem 

intervaller på en skala som går fra «svært lav» til «svært høy» sannsynlighet. Intervallene er 

valgt for å få fram spredningen i sannsynlighetsangivelser innenfor i et gitt tidsperspektiv. Når 

vi angir sannsynlighet innenfor et gitt tidsrom, er det viktig å være klar over at vi legger 

dagens samfunnsmessige og klimatiske forhold til grunn. 

 

Overførbar sannsynlighet: 

I analysen angir vi to ulike sannsynligheter. Den ene er sannsynligheten for at det spesifikke 

scenarioet som analyseres vil inntreffe, mens den andre er sannsynligheten for at denne type 

scenario vil inntreffe i andre deler av Salten Brann sitt ansvar- og virkeområde. Siden 

scenarioene er svært spesifikke (et gitt hendelsesforløp på et bestemt sted), blir 

sannsynligheten for disse alltid relativt lav. Det er derfor like interessant å se sannsynligheten 

for lignede hendelser i hele Saltenregionen. Vi kaller dette overførbart sannsynlighet.  

 

Konsekvenser: 

Konsekvensene som vurderes er virkningene av de uønskede hendelsene har på gitte 

samfunnsverdier. Fem samfunnsverdier ble definert i første utgivelse av NRB i 2011 (DSB, 

2011), og er brukt siden i ulike ROS-analyser. Samfunnsverdiene er operasjonalisert i to 

konsekvenstyper hver, og disse blir vurdert mest mulig konkret: 
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1. Liv og helse 
a. Antall dødsfall 
b. Antall alvorlige skadde og syke 

2. Natur og kultur 
a. Langtidsskade på naturmiljø-areal og varighet 
b. Uopprettelige skader på kulturmiljø-omfang av skade på kulturminner og- 

miljø 
3. Økonomi (materielle verdier) 

a. Direkte økonomisk tap-gjenoppretningskostnader, erstatningsbeløp 
b. Indirekte økonomiske tap-produksjons-/inntektstap 

 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene er systematisert i forhold til de definerte 

samfunnsverdiene, som er verdier som samfunnet må beskytte for å ivareta innbyggernes 

sikkerhet og trygghet. For hver av disse samfunnsverdiene er det utarbeidet konsekvenstyper 

med fem tilhørende konsekvenskategorier. De ulike konsekvenstypene blir skåret på en fem-

delt skala fra «svært små» til «svært store» konsekvenser. Samlet konsekvens for hvert 

scenario er en vektet sum av skåringene for de seks konsekvenstypene og inndelt på egen 

skala fra en til fem. 

 

Usikkerhet/sensitivitet:  

Ettersom risiko handler om å predikere hva som skjer i framtiden, er det knyttet usikkerhet til 

vurderingene som er gjort i analysen. Usikkerheten er knyttet til hvorvidt og når en hendelse 

vil inntreffe, samt hva konsekvensene av hendelsen vil bli. Vurderinger av usikkerhet er 

knyttet til kunnskapsgrunnlaget for analysen og analyseresultatenes sensitivitet for endringer i 

forutsetningene. Kunnskapsgrunnlaget omfatter både forståelsen av fenomenet som analyseres 

(forklaringsmodellen), det empiriske datagrunnlaget, endringer i forutsetningene, metodens 

egnethet, vår forståelse av hvilke faktorer som kan utløse en bestemt hendelse og erfaringer 

fra lignende hendelser. Kunnskapsgrunnlaget kan være både skriftlig og muntlig, kvantitativt 

og kvalitativt. I usikkerhetsvurderingen tar man stilling til hvor godt kunnskapsgrunnlaget er 

for risikoanalysen, noe som innvirker på troverdigheten til analyseresultatene. (DSB, 2018). I 

analysene av scenarioene er det utført usikkerhetsvurderinger tilknyttet sannsynligheten, 

konsekvenser og sårbarhetsvurderinger underveis og usikkerheten er oppsummert i 

analyseskjemaet. 

 

Sensitiviteten vurderes utfra om små endringer i noen av forutsetningene for analysen gir 

vesentlige endringer i analyseresultatene. Det er særlig forutsetningene for selve scenarioet 
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som vurderes, men også grunnleggende antakelser i resonnementene i analysen. 

Sensitivitetsvurderingene peker ofte på sårbarheter som får stor betydning både for 

sannsynlighet og konsekvenser. I analysen har vi valgt å la både kunnskapsgrunnlag og 

sensitivitet inngå i den overordnede vurderingen av usikkerhet. Stor usikkerhet betyr at 

sannsynligheten og konsekvensene kan være større eller mindre enn angitt, og det kan påvirke 

beslutningene i etterkant. Det kan for eksempel være behov for mer kunnskap og større 

sikkerhet før man beslutter omfattende tiltak. 

 

Sårbarhet: 

Sårbarhet gir uttrykk for manglende evne hos et system til å motstå virkninger av en uønsket 

hendelse eller tilsiktet uønsket handling, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. 

Den tradisjonelle definisjonen av sårbarhet innenfor samfunnssikkerhet kommer fra NOU 

2000:24: «Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når de utsettes 

for en uønsket hendelse, samt problemer det får med å gjenoppta sin funksjon» (Aarset, 

2010). Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for 

en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 

hendelsen har inntruffet. Sårbarhet sier med andre ord noe om hvilken evne systemet har til å 

motstå en hendelse og systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først inntreffer. 

 

Et system kan være en teknisk infrastruktur, en verdi- eller produksjonskjede, en 

organisatorisk virksomhet, eller et samfunn på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. 

Sårbarheten ved et system, herunder Salten Brann, påvirker både sannsynligheten for at 

hendelsen vil inntreffe, og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. De to spørsmålene som 

stilles i sårbarhetsvurderingen er: 

1. Hvilken evne har systemet til å motstå den uønskede hendelsen? 
2. Hvilken evne har systemet til å tåle hendelsen uten at den fører til alvorlige 

konsekvenser? 

Sårbarhetsvurderingen i denne rapporten omfatter Salten Brann sin motstandsevne, tåleevne 

og evne til å gjenoppta sin funksjon når den uønskede hendelsen har inntruffet. Det 

overordnede spørsmålet er i hvilken grad Salten Brann som utsettes for en uønsket hendelse 

makter å beholde sin funksjonsevne. I vårt tilfelle vil dette si hvordan Salten Brann er i stand 
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til å håndtere ekstraordinære uønskede hendelser uten at det går utover den daglige driften. 

Faktorer som blant annet kan påvirke sårbarheten til Salten Brann IKS er: kompetanse på 

operativt og strategisk nivå, kunnskap, brannstasjonsstruktur, vaktordning, organisering, 

tilgjengelig mannskap, materiell og utstyr, bosted i forhold til innsatstid, interne og eksterne 

beredskapsplaner, samvirkeøvelser og slokkevannforsyning.  

3.5.2 Samfunnsverdier og konsekvenstyper 

I DSB (2014) «veileder for helhetlig ROS i kommunen» er det fokusert på fire essensielle 

samfunnsverdier med tilhørende konsekvenstyper som skal vurderes i forhold til uønskede 

hendelser som kan ramme befolknings sikkerhet og trygghet (DSB, 2014). 

 

Tabell 4: Oversikt over samfunnsverdier og konsekvenstyper 

Samfunnsverdier Konsekvenstyper 

Liv og helse Dødsfall 

Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av grunnleggende behov 

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader på naturmiljø 

Langtidsskade på kulturmiljø/-minner 

Materielle verdier  

 

3.5.3 Konsekvenskategorier  

Hensikten her er å vurdere hvilke konsekvenser den uønskede hendelsen kan få. Målet med å 

etablere konsekvenskategorier er å skille de uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder 

alvorlighetsgrad, slik at det kan danne grunnlag for videre prioriteringer. Det er ikke lagt til 

grunn at man skal sammenlikne mellom konsekvenstyper eller verdier. Noe som vil si at man 

eksempelvis ikke skal veie liv og helse opp mot natur og miljø, men vurdere konsekvensene de 

ulike samfunnsverdiene hver for seg, og kategorisere disse med tallverdiene fra 1 til 5, der 

tallverdien 5 er mest alvorlige. 
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Tabell 5: Inndeling av konsekvenstype dødsfall i samfunnsverdien «liv og helse» 

Kategori Dødsfall 

5: Svært store >10 

4: Store 6-9 

3: Middels 3-5 

2: Små 1-2 

1: Svært små Ingen 

 

Tabell 6: Inndeling av konsekvenstype skader og sykdom i samfunnsverdien «liv og helse» 

Kategori Skader og sykdom 

5: Svært store >100 

4: Store 20-99 

3: Middels 6-19 

2: Små 3-5 

1: Svært små 1-2 

 

Tabell 7: Inndeling av konsekvenstype «materielle verdier» 

Kategori Skader og sykdom 

5: Svært store >100 millioner kroner 

4: Store 10-100 millioner kroner 

3: Middels 1-10 millioner kroner 

2: Små 500 000-1 million kroner 

1: Svært små <500 000 

 

3.5.4 Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategorier vil si hvor stor sannsynlighet det er for at en hendelse skal inntre ffe 

innenfor et gitt tidsrom. Målet med sannsynlighetskategorier er å skille de uønskede hendelsene 

fra hverandre for å få en spredning i risiko- og sårbarhetsbildet, som igjen kan gi grunnlag for 

prioriteringer av de uønskede hendelser. Sannsynlighetskategoriene er inndelt i fem interva ller 

fra «svært lav» til «svært høy» sannsynlighet.  
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Tabell 8: Sannsynlighetskategorier (vurderingskriterier for sannsynlighet) 

Sannsynlighetskategori Forklaring Tidsintervall Sannsynlighet per 

år 

5 Svært høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år >10 % 

4 Høy 1 gang i løpet av 11 til 50 år 2-10 % 

3 Middels 1 gang i løpet av 51 til 100 år 1-2 % 

2 Lav 1 gang i løpet av 101 til 1000 år 0,1-1 % 

1 Svært lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 

år 

<0,1 % 

 

I vurderingen av sannsynlighet for uønskede hendelser benyttes statistikk, dokumentstudie, 

erfaringer og fagkompetanse. Fremtidige utfordringer og samfunnsendringer (trendanalyse) 

som vil/kan få konsekvenser Salten Brann IKS er tatt med så langt det lar seg gjøre.     

 

I tillegg til sannsynlighet opererer vi med overførbar sannsynlighet. Dette er en vurdering om 

hvorvidt analyseresultatene er overførbar til andre steder i Salten Brann IKS sitt ansvar- og 

virkeområde. Det vil si er scenarioet relevant og representativt for at det kan skje andre steder 

i Saltenregionen. 

3.5.5 Angivelse av usikkerhet 

Usikkerheten knyttet til analyseresultatene uttrykkes gjennom en vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget de bygger på, og resultatenes sensitivitet for endringer i scenarioets 

forutsetninger og sentrale antakelser i analysen. For å kunne vurdere usikkerheten ved 

resultatene fra en risikoanalyse, må man vite noe om kunnskapen og forutsetninger som 

analysen bygger på, samt metode og prosess for selve risikoanalysen. Det gjøres en vurdering 

av usikkerheten knyttet til alle anslag for sannsynlighet og konsekvens i analysene, og en 

oppsummering av disse presenteres sammen med analyseresultatene.  

 

Usikkerheten er beskrevet gjennom vurdering av kunnskapsgrunnlaget for analysen og 

resultatenes sensitivitet for endringer i forutsetningene. For å vurdere styrken i 

kunnskapsgrunnlaget er det brukt tre indikatorer (DSB, 2014): 

1) Tilgangen på relevante data og erfaringer 

2) Forståelsen av hendelsen/fenomenet som analyseres 

3) Enighet blant prosjektdeltakerne som deltar i risikoanalysen 
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Følgende kategorier brukes: 

 Liten usikkerhet 

 Middels usikkerhet 

 Stor usikkerhet 

 

Usikkerheten vurderes som liten hvis en eller flere av de tre indikatorene er oppfylt, og stor 

hvis flere av indikatorene ikke er oppfylt. 

 

3.5.6 Fastsetting av risiko 

I ROS-analysen blir sannsynlighet og konsekvens definert for de uønskede hendelser 

(scenarioer). Ut fra fastsatt sannsynlighet og konsekvens plasseres hendelsen i en 

risikomatrise. I matrisen har begge aksene en fem-delt skala fra henholdsvis «svært små» til 

«svært store» konsekvenser, og «svært lav» til «svært høy» sannsynlighet. Når vi presenterer 

de uønskede hendelsene i en risikomatrise innebærer det at Salten Brann IKS må ta stilling til 

om det er nødvendig å identifisere og implementere tiltak. 
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4. Data og scenarioanalyse 

I kapitlene 5-8 presenteres data og scenarioanalysene til de fire risikoområdene: 1) 

naturhendelser, 2) brannhendelser, 3) kjemikalie- og eksplosive hendelser og 4) 

transporthendelser. Data som blir beskrevet i kapitlene er brukt for å kartlegge hvilke 

uønskede hendelser som vi mener har størst risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet 

til Salten Brann IKS. Deretter gjennomfører vi konkrete scenarioanalyser på bakgrunn av det 

empiriske datamaterialet. 

 

Kapitlene er bygd opp ved at man først presenterer data på et nasjonalt nivå, før man relaterer 

dette på et lokalt nivå. Grunnen for at data og scenarioanalysene presenteres på denne måten 

er at det blir en oversiktlig framstilling av analysen. Etter hvert scenario er det definert mulige 

tiltak, men tiltakene blir fortløpende revidert. I kapittel 10 presenteres en oppsummering av 

analyseresultatene i en risikomatrise. 

 

4.1 Antall oppdrag i Salten Brann IKS 

 
Data fra BRIS viser at Salten Brann IKS hadde totalt 878 reelle hendelser som de rykket ut på 

i 2017 og 2018. Figur 1 viser de 16 oppdragstypene som Salten Brann IKS rykket ut flest 

ganger på i denne tidsperioden. Ser vi på den prosentvise fordelingen utgjør trafikkulykker 18 

prosent, brann i bygning 11 prosent og helseoppdrag 9 prosent av oppdragene.  De tre 

hendelsestypene utgjør totalt 38 prosent av oppdragene.  

 

Videre ser vi at det er mindre variasjoner mellom årene 2017 og 2018. Det som er interessant 

er at det har vært 14 prosent nedgang i trafikkulykker fra 2017 til 2018. Riktignok er 

«naturhendelse vind» redusert med 82 prosent og «brann i gress, innmark, skog eller utmark» 

er redusert med 46 prosent fra 2017 til 2018. Det er naturlig at det vil være variasjoner fra år 

til år i disse kategoriene, ettersom det er klimatiske forhold som påvirker disse hendelsene. 

«Brann i bygning» har økt med 15 prosent og «bistand politi» har 25 prosent nedgang. Når det 

gjelder de øvrige hendelsene ser vi at det er mindre endringer. 
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Figur 4: Oversikt over antall hendelser i Salten Brann IKS. 

 
 
 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over de fire oppdragstyper som inntraff hyppigst i den 

enkelte kommune i tidsperioden 2017-2018. Det bemerkes at statistikken kun sier noe om 

antall utrykninger, og ikke størrelsen på hendelsene.  

 

Vi ser av tabellen at «trafikkulykker» er den hendelsen som skiller seg ut, ved at det er den 

hendelsen som skjer hyppigst i 7 av 10 kommuner. Det som er interessant er at 45 prosent av 

trafikkulykkene skjer i de kommunene som E6 går gjennom og 41 prosent av trafikkulykkene 

skjer i Bodø kommune. Det som er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at de mest 
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alvorlige trafikkulykkene som er relatert til liv og helse skjer på E6. Trafikkulykkene som 

skjer i Bodø er i større grad relatert til materielle skader.  

 

En annen hendelse som skiller seg ut er «brann i bygning». Det er den hendelsen som skjer 

nest hyppigst i 6 av 10 kommuner. 17 prosent av «brann i bygning» er i Fauske og 52 prosent 

er i Bodø.  

 

Det som også er interessant å påpeke er at 27 prosent av «brann i gress, innmark, skog eller 

utmark»» er i Saltdal kommune og nærmere 70 prosent av «helseoppdragene» utføres i Bodø. 

 

Tabell 9: Oversikt over de fire oppdragstypene som Salten Brann IKS rykket ut flest ganger 

på i den enkelte kommune i tidsperioden 2017-2018. Antall utrykninger er oppgitt i parentes. 

Kommune Oppdragstype 1 Oppdragstype 2 Oppdragstype 3 Oppdragstype 4 

Beiarn Brann i gress, inn- 

utmark og skog (5) 

Brann i skorstein (4) Helseoppdrag (3) Trafikkulykke (2) 

Bodø Trafikkulykke (62) Helseoppdrag (55) Brann i bygning (50) Brannhindrende tiltak 

(28) /brannhindrende 

tiltak komfyr (28) 

Fauske Trafikkulykke (27) Brann i bygning (16) Helseoppdrag 

(12)/naturhendelser 

vind (12) 

Brann i skorstein (7) 

Gildeskål Trafikkulykke (8) Brann i bygning (4) Brann i gress, inn- 

utmark og skog (2) 

Brann i personbil (1) 

Hamarøy Trafikkulykke (10) Brann i bygning (6) Brann i gress, inn- 

utmark og skog (3) 

Brann i personbil (2) 

Meløy Trafikkulykke (10) Brann i bygning (8) Ubetydelig 

forurensning (5) 

Brann i gress, inn- 

utmark og skog (2) 

Saltdal Trafikkulykke (19) Brann i gress, inn- 

utmark og skog (10) 

Brann i bygning (5) Brann i skorstein (4) 

Steigen Brann i gress, inn- 

utmark og skog (6) 

Brann i bygning (4) Akutt forurensning 

(3) 

Trafikkulykke (2) 

Sørfold Trafikkulykke (12) Brann i personbil (3) Naturhendelser vind 

(3) 

Brann i gress, inn- 

utmark og skog (3) 

Værøy Helseoppdrag (5) Brann i bygning (3) Trafikkulykke (1) Brannhindrende tiltak 

komfyr (1)/ 

Naturhendelse annet 

skred (1) 
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I tillegg til de nevnte kategoriene er det en oppdragstype som har betegnelsen «andre 

oppdrag». Vi velger å skille denne ut fra de øvrige kategoriene fordi dette er en sekkepost for 

oppdrag som ikke passer inn i øvrige kategoriene, men det er viktig å ta denne med fordi dette 

er reelle oppdrag som er blitt håndtert. Bodø (76), Fauske (16), Gildeskål (1), Hamarøy (2), 

Meløy (9), Saltdal (4), Steigen (4) og Sørfold (1). «Andre oppdrag» utgjør 15 prosent av den 

totale oppdragshåndteringen. 

 

Ut i fra datamaterialet som er presentert kan vi ikke trekke konklusjoner om hvilke hendelser 

som kan forekomme hyppigst i framtiden, men det viser et bilde av hvilke hendelser som har 

inntruffet i ansvars- og virkeområdet til Salten Brann.   
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5. Naturhendelser 

Naturhendelser er hendelser som utløses i naturen, vanligvis av naturkrefter eller naturlige 

fenomener (DSB, 2018). Eksempler på naturhendelser er værhendelser som storm, flom, 

stormflo, jordskred, fjellskred og snøskred. Naturhendelser kan forårsake alvorlige hendelser 

med konsekvenser for samfunnet i form av tapte menneskeliv, skader på bygninger og bortfall 

av kritisk infrastruktur. 

 

Ekstremvær kan omfatte sterk vind, mye regn, høy vannstand (eventuelt med høye bølger), 

tørke, kraftig snøfall eller en kombinasjon av værelementer som til sammen utgjør en fare, 

men som hver for seg ikke oppfyller kriteriene for ekstremvær. Når Meteorologisk institutt 

(MET) sender ut varsel om ekstreme værforhold er det sannsynlig at været vil forårsake 

omfattende skade eller fare for liv og verdier i et betydelig område, som landsdel, fylke eller 

vesentlige deler av fylket som er berørt av ekstremværet. 

 

I perioden 1980-2017 skyldtes 77 prosent av naturskadene i Norge storm. Som følge av 

klimaendringene er det ventet at Norge vil oppleve flere og mer krevende klimahendelser med 

blant annet stormer, flom og ulike typer skred. I de siste årene har brann- og redningsvesen 

fått en stadig større rolle på dette feltet og det er viktig at kapasitet blir videreutviklet for å 

håndtere fremtidige konsekvenser/hendelser av klimaendringene (DSB, 2018). 

 

EKSTREMVÆR 

Kraftig vind i storm- eller orkan styrke med tilhørende vindkast er de formene for ekstremvær 

som hyppigst forårsaker store skader i Norge, særlig i kombinasjon med stormflo, som en 

følge av at vannstanden stiger på grunn av sterk vind og lavt lufttrykk.  

Klimamodeller viser liten eller ingen endring i gjennomsnittlig vindforhold i Norge fram mot 

år 2100. Samtidig vil tendensen de kommende tiårene være noe økt sannsynlighet for kraftige 

stormer og orkaner. Dette vil også ramme områder som tidligere ikke har vært berørt av 

stormer og orkaner. Skader på bygninger som følge av vind og flygende gjenstander er 

typiske konsekvenser av ekstreme vindforhold. Kraftforsyningen er også sårbar for stormer, 

og særlig er trær som faller over kraftlinjer et problem. Dette kan også føre til at viktig 

infrastruktur blir rammet, som for eksempel mobilnettet og nødnettet. I de tilfeller der stormer 
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og orkaner fører med seg store nedbørsmengder, kan dette også medføre problemer for vann- 

og avløpssystemer. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Ekstremværet «Cora» Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlige deler av 
Nordland. 

 2012: Ekstremværet «Frida» 
 2011: Stormen «Dagmar». 
 2005: Ekstremværet (Stormen) «Gudrun» 
 1992: Nyttårsorkan på Nordmøre tok ett menneskeliv og er en av tidenes største 

naturkatastrofer i Norge målt i tapte verdier. 

 

EKSTREMVÆR I SALTENREGIONEN 

Ekstremvær er en hendelse som inntrer med jevne mellomrom i Nordland og som normalt 

håndteres uten store problemer. I tidsperioden 2003 til 2018 ble det sendt ut 11 ekstremvarsler 

om minimum sterk storm i Nordland, samt to varsler om full storm og store nedbørsmengder. 

Klimaforskningen gir ingen entydige konklusjoner om det blir flere tilfeller av sterk vind, 

men studier viser økt stormaktivitet i noen områder, blant annet langs kysten fra Vestlandet og 

opp mot Lofoten. Generelt er det ventet hyppigere ekstremvær relatert til vind på grunn av et 

varmere klima i Norskehavet. I Bodø sentrum vil vi kunne forvente sterk storm med opp mot 

full storm i kastene, med maksimalt opp mot 45 meter per sekund. Risikoen som følge av 

sterk vind varierer ut ra vindretning, vindstyrke, beliggenhet og en rekke andre lokale forhold. 

Kombinasjoner av sterk vind og store nedbørsmengder utgjør de største utfordringene for 

kommunen. Sterk vind fra sydvest kan presse vann fra Norskehavet inn Vestfjorden og 

generere stormflo i Bodø havn (ROS Bodø, 2018). Det er forventet at klimautviklingen vil gi 

et varmere og våtere klima som igjen vil føre til kraftig nedbør, regnflom, jord-, flom-, og 

sørpeskred og stormflo. 

 

Det forventes at klimabaserte hendelser vil øke, både i hyppighet og omfang. Det vil kunne 

oppstå akutte situasjoner som følge av sterk vind og nedbør, samt økt havnivåstigning. 

Klimaendringer og ekstremvær kan være årsak til en rekke uønskede hendelser som kan ha 

konsekvenser for liv og helse, natur og miljø og materielle verdier 
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Tidligere hendelser i regionen viser at de fleste uønskede naturhendelsene er ekstremvær. 

Ekstremvær er situasjoner der været utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og materielle 

verdier. Begrepet «ekstremvær» defineres hvis vinden, nedbøren, vannstanden, eller 

snøskredfaren er så stor at liv og verdier kan gå tapt. I tillegg må det være sannsynlig at været 

berører et større geografisk område. 

 

I Sulitjelma kan store nedbørsmengder og sterk snøsmelting kunne gi stor vannføring i 

Sulitjelmavassdraget. Andre kommuner som er utsatt for store nedbørsmengder er Hamarøy, 

Meløy, Beiarn og Saltdal. 

 

Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: Ekstremvær i februar. MET sendte ut ekstremværvarsel med farenivå 4. 
 2018: Ekstremværet «Knud» 
 2017: Ekstremværet «Ylva» 
 2015: Ekstremværet «Ole» 
 2015: Ekstremværet «Roar»  
 2014: Ekstremværet «Mons» 
 2014: Ekstremværet «Kyrre» 
 2013: Ekstremværet «Hilde» 
 2006: Ekstremværet «Narve» 

 

FLOM OG NEDBØR 

I de siste to hundre årene har det vært 40-60 store flommer i Norge. Det betyr at det relativt 

ofte inntreffer en flom med store konsekvenser ett eller annet sted i Norge. Det er forventet at 

klimaendringene vil gi færre og mindre flommer på grunn av snøsmeltning, men større og 

hyppigere regnflommer i Norge fram mot år 2100. Fra år 1900 og fram til i dag har 

middelnedbøren økt med ca. 18 prosent over hele landet og den kraftigste økningen har vært 

etter 1980. For kraftig nedbør i løpet av kort tid (mindre enn 12 timer) har økt de senere årene, 

i både intensitet og hyppighet. Det betyr at det forventes flere lokale intense nedbørepisoder i 

fremtiden. 

Høyere frekvens av perioder med stor nedbørshyppighet vil i tillegg gi økt sannsynlighet for 

jord- og flomskred, også i områder som tidligere ikke har vært utsatt for slike hendelser. 

De materielle ødeleggelsene på grunn av flom kan bli svært store. Vannmasser som raserer og 

oversvømmer bygninger, broer, veier og jordbruksmark, kan medføre store økonomiske tap. I 
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tillegg kan flommer medføre behov for evakuering, redusere framkommelighet for gods og 

nød- og beredskapsetater som følge av ødelagt infrastruktur. I nyere tid har det vært få 

dødsfall i Norge som følge av flom, og faren for menneskeliv er relativ liten (DSB, 2018). 

 

Tradisjonelt er flombegrepet brukt til å beskrive stor vannføring i vassdrag som følge av 

nedbør og snøsmelting, og når elver og bekker går ut over sine bredder. Det er ulike værtyper 

som forårsaker de største flommene i de ulike landsdelene i Norge. I Vest- og Nord-Norge 

forårsakes ofte flommer av enten rester av tropiske sykloner eller høytrykk over Storbritannia 

og kontinentet med kraftig vestavind nord for høytrykket. Urbanflom oppstår når kortvarig 

intens nedbør fører til oversvømmelser i tettbygde områder, der bygninger og asfalterte gater 

og parkeringsplasser hindrer vannet i å finne naturlige veier ned i terrenget. Det er intens 

nedbør fra ti minutter til noen få timer som forårsaker de fleste flomskalaene i tettbygde strøk. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2014: I slutten av oktober førte store nedbørsmengder til store flommer. Hardest 
rammet ble Voss og Odda kommune. 

 2013: I mai ble Gudbrandsdalen rammet av en stormflo. 
 

FLOM OG NEDBØR I SALTENREGIONEN 

Klimaendringer og konsekvensene av ekstremvær utfordrer samfunnssikkerheten og 

beredskapen til Salten Brann IKS på flere områder. Ekstreme værhendelser inntreffer 

hyppigere og med større kraft, og dette er en utvikling Salten Brann må forvente vil fortsette. 

Endringene i klima bidrar også til større uforutsigbarhet ved at det er vanskeligere enn før å si 

hvor hendelsen inntreffer. 

 

NVE har kartlagt fire områder i regionen som er spesielt utsatt for flomfare. Det er Misvær, 

Rognan, Røkland og Moldjord (ROS Salten, 2017). Flom er direkte forårsaket av 

værhendelser. Det er få dødsulykker forbundet med flom, men flom kan føre til store 

materielle ødeleggelser. Fremtidige klimaendringer vil forsterke risikoen for flom, og det 

forventes at mer nedbør, høyere temperaturer og intense og hyppigere nedbørsperioder vil 

føre til flere flommer fram mot år 2100. Det forventes også flere elver i regionen, særlig langs 
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kysten, vil bli dominert av regnflommer. I mange vassdrag kan flomvannføringen ved dagens 

200-årsflom øke med mer enn 20 prosent i løpet av de neste 100 år (NVE, 2016). 

 

Den mest umiddelbare utfordringen i Norge er økt nedbør og nedbørintensitet med tilhørende 

økt fare for flom og skred. Mange lokalsamfunn har de senere årene blitt påført betydelige 

skader på grunn av plutselig flom i mindre vassdrag. I et lokalt perspektiv ser vi at dette har 

Rognan vært rammet av.  

 

Klimaforskningen indikerer at Saltenregionen må tilpasse seg et klima i endring (Klimaprofil 

Nordland, 2017). Det forventes høyere temperaturer, havnivåstigning, mer og hyppigere 

ekstremvær, samt kraftige nedbørsmengder. Klimaendringene vil medføre et varmere og 

våtere klima i Salten fram mot år 2100 (Norsk klimaservicesenter, 2017). I regionen som 

helhet er det forventet at den gjennomsnittlige årstemperaturen vil øke med mellom 2-5 

grader, og den største økningen forventes i innlandet. Det forventes at nedbøren per døgn vil 

øke med 20 prosent og nedbøren per år vil øke med 5-25 prosent fram mot år 2100. Videre vil 

økt temperaturer medføre at vannet utvider seg som med den konsekvens at havnivået stiger, 

og det er forventet at havnivået i Saltenregionen vil stige med mellom 40-63 cm frem mot 

2100 (Klimaprofil Nordland, 2017). Økt havnivå vil føre til stormflo og bølger strekker seg 

lenger inn på land og vil berøre områder som tidligere ikke har vært utsatt. Disse endringene 

vil ha direkte konsekvenser for Saltenregionen ved økt sannsynlighet for ekstremvær, kraftig 

nedbør, regnflom, jordskred, sørpeskred, flom og stormflo. 

 

Det forventes også at kraftig nedbør vil øke betraktelig både i intensitet og hyppighet året 

rundt, men økningen vil være størst om sommeren (30 %) og høsten (25 %). Basert på 

klimaframskrivninger vil det bli betydelig reduksjon i snømengdene, men enkelte år kan det 

bli betydelig snøfall både i lavtliggende strøk og i høyereliggende fjellområder.  

 

Avslutningsvis kan vi oppsummere med at klimaendringene fører til økt sannsynlighet for 

ekstremvær som er kraftig nedbør, regnflom, jord- og sørpeskred og flom i Saltenregionen 

som helhet. Samtlige av eierkommunene har påpekt i ROS-analysen at de antar at 

klimaendringene vil føre til flere uønskede hendelser som er relatert til naturhendelser. Som 

følge av klimaendringene er det ventet at Saltenregionen vil oppleve flere og mer krevende 

klimahendelser med blant annet stormer, flom og skred. I de siste årene har brann- og 
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redningstjenesten fått en stadig større og viktigere rolle i slike hendelser, og det er derfor 

viktig at kapasitet i Salten Brann IKS blir videreutviklet for å håndtere fremtidige uønskede 

hendelser som oppstår på grunn av klimaendringene.  

Lokale hendelser: 

 2014: Desember. Ras ved Kistrand under ekstremværet Mons 
 2014: Desember. Ekstremværet Mons førte til flom flere steder i regionen 
 2010: Flomskred 2 mil sør for Lønsdal stasjon. E6 og jernbanelinjen er stengt. 

 

SKRED 

Ulike typer skred skille fra hverandre ut fra hva slags masse som er i bevegelse; stein, jord 

eller snø. Skred er en del av de naturlige geologiske prosessene som pågår når fjell og 

løsmasser brytes ned. Skred er den naturhendelsene som tar flest liv. Siden 1900 har mer enn 

1100 omkommet i skredulykker i Norge. Rundt 500 av de omkomne har blitt tatt av snøskred. 

Skred kan få alvorlige konsekvenser for bosetning og infrastruktur, og er den naturhendelsen 

som tar flest menneskeliv i Norge (DSB, 2018).  

 

SKRED I SALTENREGIONEN 

Det er ikke utarbeidet en fullstendig kartlegging av ulike naturrisikoer som kan medføre økt 

naturrisiko i regionen, men kartdata fra NVE Atlas og miljostatus.no gir indikasjoner på 

relevante naturrisikoer (ROS Salten, 2017). Kartleggingen viser at Salten har naturrisikoer 

tilknyttet ulike typer skred. Det er fare for jord- og fjellskred, snøskred og kvikkleireskred. 

Spesielt Meløy er utsatt for ulike typer skred, både bebodde og ubebodde områder (ROS 

Meløy, 2019; ROS Salten, 2017). Naturskadestatistikken viser at naturskader har medført 

skader i Nordland for 852 millioner kroner i perioden 2008-2017. I årene framover er det 

forventet en økning i jordskred, flomskred og sørpeskred i Salten (ROS Salten, 2017). 

 

Kvikkleireskred: 

Samtlige kommuner i Salten har områder med maritim avsetning, noe som kan indikere fare 

for kvikkleire. Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, 

men flyter som væske hvis den blir overbelastet. Fauske og Sørfold har kartlagt hvor det er 
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kvikkleire. Kartleggingen viser at store deler av Fauskeeidet har kvikkleire i grunnen (ROS 

Fauske, 2018). Dette i kombinasjon med at det tidligere har gått flere kvikkleirerelaterte skred 

i Fauske kommune indikerer at kvikkleireskred er en relevant naturrisiko. Store deler av 

Fauske kommune er av NVE definert som risikoområde for kvikkleireskred.  

 

Fjell- og jordskred: 

Det er ikke gjennomført kartlegging av fjellskred i Nordland, men ut ifra erfaringene og 

historiske data er det noen fjell i regionen som er mer utsatt for fjellskred enn andre. Det kan 

nevnes Kvenflåget. Fjellskred representerer en av de mest alvorlige naturhendelsene i Norge 

(DSB, 2018), og fjellskred mot vannmasse kan skape flodbølger med store konsekvenser for 

liv og helse, materielle verdier og samfunnsstabilitet. 

 

Generelt anses risikoen for steinskred, jordskred og steinsprang som liten i Saltenregionen, 

men i lokalt utsatte områder kan helning, snømengde og ikke registrerte enkeltblokker alltid 

kunne utgjøre en risiko. Klimaforskningen viser at en generell økning i antall ekstreme 

nedbørsituasjoner vil gi økt skredfare. 

 

NVE sine karttjeneste viser at enkelte områder i Hamarøy og Meløy er sårbare for snøskred, 

jordskred og flomskred. Det er mange høye fjell i Hamarøy og da vil det alltid være en risiko 

for at skred kan forekomme, men det er ingen områder med skred eller rasutsatt bebyggelse. I 

Meløy er det registrert skredfare mot bebyggelsen på strekningen Stia-Ørnes-Neverdal og 

strekningen Vassdalsvik-Engavågen-Bjærangen. Enkelte områder er i perioder utsatt for 

snøskred, og da særlig Kilvik og Bjærangen. Bebyggelsen i områdene Oldra, Kjeldal og 

Slettnes kan være utsatt for snøskred. Fylkesvei 17 i Setvikdalen, Kilvik og Holandsvika, 

samt fylkesvei 452 i Bjærangsfjorden er de mest skredutsatte veistrekningene. I Bodø 

kommune er det registrert flest skredulykker langs Misværfjorden. I 2010 ble rapporten 

«Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma» utarbeidet. Hovedkonklusjonen i 

rapporten er at deler av bebyggelsen i Sulitjelma generelt har høy risiko for skred og 

steinsprang. 

 

Lokale hendelser skred: 

2010: Lyngseidet 

2009: Kattmarka 
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2008: 17. januar utglidning ved Nedre Tortenlia. Stor skade på innmark 

2007: Fjellskred ved Solheim (Engeløya). 

 

Snøskred:  

Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og 

terrenget ligger til rette for snø- eller sørpeskred. I Norge betyr dette cirka 7 prosent av hele 

landet. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom snø, vær og terreng. I tillegg kan 

skred utløses av menneskelige aktiviteter som scooterkjøring, skigåing eller skikjøring. For at 

et skred skal utløses, trengs det tre komponenter: 

1. Bratt terreng 
2. Snø av en viss kvalitet med forskjellig lagdelinger 
3. En utløsende faktor: været, snø og vind, eller mennesker 

Hver vinter stenges sentrale veg- og jernbanestrekninger på grunn av snøskred, og skred og 

skredfare fører til at mange personer må evakueres fra sine hjem. Statistikken viser at tre til 

fem personer omkommer per år i snøskred i Norge. På verdensbasis omkommer det 

gjennomsnittlig mellom 150 til 200 mennesker i snøskred hver vinter. Mens det tidligere var 

personer som oppholdt seg i hus, er det i dag en økende tendens til at dødsulykkene skjer i 

forbindelse med friluftsaktiviteter.  

 

Norges geotekniske institutt (NGI) har spisskompetanse på snøskred i Norge, og har utviklet 

snoskred. no som er en nettside hvor de oppdaterer fortløpende hvor stor snøskredfare det er i 

hele landet.  NVE fikk i 2009 det statlige ansvaret for vurdering og varsling av skredfare i 

Norge, inkludert fare for snøskred. NVE legger fortløpende ut informasjon om snøskredfare 

på www.varsom.no. 

Snødekte fjellsider frister mange toppturentusiaster, men faren som lurer kan ofte være 

dødelig. Blir man tatt av et snøskred, står det om minutter. Siden 2008 har 71 personer 

omkommet av snøskred i Norge (NGI, 2019). Ni av ti som omkommer i snøskred, har vært 

med på å utløse skredet. 24 prosent av de som dør i snøskred, dør av mekaniske årsaker, som 

for eksempel at de blir knust mot stein mens skredet er i bevegelse. De resterende 76 prosent 

av de som mister livet i snøskred, dør av kvelning, Blir man tatt av snøskred, er man som 

regel død etter 15 minutter. «Kamerat redning» er den viktigste hjelpen for å berge livet. 
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Halvparten av de som er totalt begravd av snøskred mister livet. Data fra NGI (2019) viser at 

det i perioden fra 2008 til 2018 var det flest skikjørere og folk som ferdes i bratt terreng som 

omkommer i snøskred. 61 har omkommet i denne perioden. 

 

Nasjonale hendelser: 

2019: 11. mars, Harstad. 1 omkom 

2019: Januar, Tamokdalen i Troms. 3 omkom 

 

Det er mange områder i Salten som det er fare for at det skal gå snøskred. Når vi legger til 

grunn den økende skiaktiviteten i Salten og vi ser at denne aktiviteten nasjonalt har ført til økt 

hyppighet av snøskred, er det sannsynlig at det vil forekomme i Salten. Det har gått mange 

snøskred i Saltenregionen, men til dags dato har ingen omkommet. I regionen er det en del 

fjellpartier som er spesielt utsatt for snøskred. De fleste som omkommer i ras i Norge 

omkommer i snøskredulykker utløst under friluftsaktiviteter. Når det gjelder snøskred 

forventer man en generell økning i hyppigheten blant annet i Nord-Norge.  

 

Nærmere 80 prosent av snøskredulykkene er utløst av menneskelig aktivitet i hovedsakelig 

som konsekvens av ferdsel i naturen i fritids- og jobbsammenheng. Vi har observert at i de 

siste årene har aktiviteten i Salten økt med hensyn til skiaktiviteter som er relatert til 

toppturer. Skikjørere går for eksempel med hodelykt og sesongen er derfor blitt lengre.  

 

Lokale hendelser: 

2019: 26. mars. Snøskred i forbindelse med snørydding av anleggsvei. 2 omkomne. 

2019: Februar gikk det snøskred på Kistrand. 0 omkomne 

2018: Snøskred Kvalhornet. 0 omkomne 
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5.1 Scenario 1: Ekstremvær 

Naturhendelser er hendelser som utløses i naturen, vanligvis av naturkrefter eller naturlige 

fenomener. Eksempel på naturhendelser er værhendelser som storm, flom, stormflo, 

jordskred, fjellskred og snøskred. Ekstremvær omfatter sterk vind, mye regn, tørke og kraftig 

snøfall. Som en følge av klimaendringer er det ventet at Saltenregionen skal få mer 

ekstremvær i form av vind, storm og regn. I tidsperioden fra 2003 til 2018 ble det sendt ut 11 

ekstremvarsler, og i BRIS er det i perioden 2017-2018 registrert 24 hendelser som er relatert 

til «naturhendelser vind». Det er forventet at det blir mer ekstremvær i Salten fram mot år 

2100, og da er det viktig at Salten Brann har en «klimatilpasset» beredskap. I dette scenarioet 

analyseres ekstremvær med mye regn og sterk vind i Bodø. 

 

Hendelsesforløp 

I løpet av natten eskalerer vindstyrken til storm med vindkast over 34m/s i Bodø og omegn. Det har 

regnet unormalt mye det siste døgnet og det er meldt mer regn og kraftig vind de to neste døgnene. 

NVE har sendt ut varsel om farenivå 5. Det er også meldt om lokal oversvømmelse. Uværet fører 

til at strømnettet og nødnettet er delvis rammet. Trær ligger i veibanen, løse gjenstander blir tatt av 

vinden og flere veggplater og takstein løsner fra hus. Uværet har også ført til stengte veier, 

kansellerte buss- og båtruter, samt tog og fly er innstilt. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Januar 

 

Storm med vindkast på 34m/s 

og mye regn. 

Se overfor. 

  

Vurdering av sårbarhet: 

Salten Brann blir sårbar når nødnettet er ute av drift. Da mister nødetatene sitt viktigste 

kommunikasjonsmiddel og utkalling av brannmannskaper blir også rammet. 

Stengte veier kan føre til at brannmannskapene blir forsinket i et redningsoppdrag. 

Klimaendringene i form av ekstremvær gir nye utfordringer når det gjelder beredskap og det 

er viktig at tilgang til riktig og nødvendig utstyr og kompetanse. 
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Vurdering av sannsynlighet: I de siste årene har det vært mye ekstremvær, og i enkelte 

tilfeller har det vært bortfall av strøm og Nødnett. Prognosene er at det skal bli mer 

ekstremvær mot år 2100. Sannsynligheten vurderes som høy. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Konsekvensene av hendelser tilknyttet ekstremvær er ofte knyttet til materielle verdier og 

natur og miljø, men også tap av menneskeliv. Mye nedbør og storm kan ødelegge mye skog 

og avlinger. Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer mange internasjonale, nasjonale og regionale forskningsrapporter på dette 

området og datamaterialet er mangfoldig. Det er utarbeidet gode statiske analyser på 

klimaendringer og hvilke følger dette vil få. Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderer 

usikkerheten som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser: Operativt og Table-top. 
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Skjematisk framstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 x  

 

2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

    x >10% per år 

(oftere enn 1 

gang i løpet 

av 1-10 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall      Ikke relevant 

Skader og 

sykdom 

     Ikke relevant 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

  x    

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x    

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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5.2 Scenario 2: Skred 

Vi skiller mellom steinskred, jordskred, kvikkleireskred og snøskred. Skred er den 

naturhendelsen som tar flest liv. I Saltenregionen er det geografiske ulikheter når det gjelder 

hvilke typer skred det kan gå. I dette scenarioet har vi valgt å analysere et kvikkleireskred på 

Fauske. 

 

Hendelsesforløp 

Det er mandag formiddag i slutten av mars. Etter en periode med kulde og ekstremt mye snøfall 

kommer et værskifte med mildvær og kraftig nedbør. Meteorologisk institutt har sendt ut 

ekstremværvarsel om sørvestlig storm med vindkast opp mot orkan styrke, kraftige regnbyger med 

fare for lokalt store nedbørsmengder, snøskredfare og stormflo. NVE har sendt ut varsel om flom 

på rødt nivå for hele Salten og skredfare 4. Dette fører til lokale oversvømmelser og like etter 

kl.1330 går et lokalt leirras i Farvikbekken. Politiet iverksetter varsling og evakuering av 80 

boenheter.  Salten Brann anmodes om å bistå i forbindelse med evakuering og sikre/sperre veier inn 

i området. 

 Det oppstår ingen skader på personer eller bygninger, men skredet blokkerer Farvikdalen og store 

vannmengder oppmagasineres. Like etter midnatt kl. 0015, bryter vannmassene gjennom 

demningen (skredet) og utløser et større kvikkleirskred som rammer 25 bolighus, et næringsbygg, 

samt infrastruktur. 3 personer er savnet.  RV 80, kommunale veier i området, vann og avløp og 

strømforsyning er ødelagt. Salten Brann anmodes om å bistå i søk- og redningsarbeidet. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

30 mars kl. 0930 og påfølgende 

dag 

 

 

 

 

 3 døde/5 skadde 

 Evakuering av 80 

boenheter 

 5 boliger tatt av ras. 

 Bortfall av 

infrastuktur, vei, vann- 

avløp og strøm  

Se overfor. 

 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Beredskapen for tilstøtende områder svekkes. Det vil si liten håndteringsevne. 

Bortfall av slokkevann, Fauske vest, Klungset, Røvika, Holdstad og Venset. 

Tilgjengelighet (bortfall av vei) i område Vestmyra, Stranda. Området vest for Farvikdalen  
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inkludert Valnesfjord må håndteres fra vest (Bodø).  

 

Dette er en omfattende hendelse som krever kunnskap, kompetanse, utstyr og tilgjengelig 

mannskap for å håndtere hendelsen på en god måte.  

Salten Brann har ikke erfaring med søk i kvikkleireskred, men de bygger opp kompetansen på 

snøskred. 

En annen utfordring er hvis det skjer en parallell hendelse i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Kvikkleireskred eller skred er den naturhendelsen som tar flest liv i Norge. Det har vært skred 

i dette området eller i nærliggende områder, samt NVE har definert store deler av Fauske 

kommune som et risikoområde for kvikkleireskred. Sannsynligheten vurderes som høy. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet påvirker samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier. Konsekvensene 

defineres her som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det foreligger gode forskningsrapporter fra NVE om risikoen for at det skal skje et 

kvikkleireskred, samt Fauske kommune har gjort sine betraktninger om dette. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget er usikkerheten liten. 
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Skjematisk framstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

 

x  

 

2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall   x   3 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    5 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten, som balant annet jordskred og 

fjellskred. 
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5.3 Scenario 3: Snøskred 

Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og 

terrenget ligger til rette for snøskred. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom 

snø, vær og terreng. I tillegg kan snøskred utløses av menneskelige aktiviteter som 

scooterkjøring, skigåing eller skikjøring. Data fra NGI viser at det i perioden fra 2008 til 2018 

var det flest skikjørere og folk som ferdes i bratt terreng som omkommer i snøskred. 

Det er mange områder i Salten hvor det er fare for at det skal gå snøskred. Når vi legger til 

grunn den økende skiaktiviteten i Salten og typografien, kan vi ikke utelukke at personer blir 

tatt av snøskred. I dette scenarioet har vi valgt å analysere et snøskred som blir utløst på 

Kistrandfjellet. 

 

Hendelsesforløp 

Et turlag på 10 personer går på skitur til Kistrandfjellet som ligger i Fauske kommune. Det er en 

nydelig solskinnsdag og det er 3 varmegrader. Når turlaget er kommet et godt stykke opp mot 

toppen utløser de et snøskred som er 200 meter bredt. Innringer til 110-sentralen Bodø opplyser at 

fire personer er kommet løs fra snøskredet, men at de fortsatt mangler seks personer. Han opplyser 

at de ikke kan se de, men at de har begynt med «kameratredning». 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Søndag i mars kl. 11:20 

 

 

 

 

10 personer blir tatt av 

snøskred. 6 personer omkom. 

Se tidligere i kapittelet. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Salten Brann IKS kan være sårbar siden det tar tid for brannmannskapene å komme seg til 

ulykkesstedet. I en slik hendelse krever det at brannmannskapene har tilstrekkelig med 

ressurser. Det vil si utstyr og kompetanse for å utføre redningsoppdraget. 

Salten Brann samarbeider med 330-skvadronen og Salten Brann kan ikke iverksette redning 

uten at 330 er til stede. Salten brann har ikke kompetanse for å lede søket i et snøskred. 

En annen utfordring er hvis det skjer en parallell hendelse i samme området. 
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En annen utfordring er hvis det skjer en hendelse samtidig i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Vurderingen av sannsynlighet er basert på statistikk, historiske data og fagkompetanse. Det 

eksisterer gode internasjonale og nasjonale analyser og datamateriale på snøskred. Ut i fra 

datamaterialet vurderer vi sannsynligheten som middels at denne hendelsen skal skje. Når det 

gjelder overførbar sannsynlighet vurderer vi det som svært høy.  

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke liv og helse. Forskning viser at blir man tatt av snøskred, er 

man som regel død etter 15 minutter, og halvparten av de som blir begravd av snøskred mister 

livet. I dette scenarioet der 6 personer er begravd kan man anta at alle mister livet. 

Konsekvensene av liv og helse vurderes derfor som store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer gode forskningsrapporter på dette området og datamaterialet er mangfoldig og 

veldokumentert. Det er relativ stor datatilgang innen dette området. Det er også stor kunnskap 

om snøskred og et bredt erfaringsmateriale. Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes 

usikkerheten som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser: Strategisk og operativ. Table-top. 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

x 

 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  6 døde 

Skader og 

sykdom 

     Ikke relevant 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6. Brannhendelser 

I dette kapittelet presenteres data og analyse til brann i: 1) skog- og utmark, 2) driftsbygning, 

3) sykehjem og omsorgsboliger, 4) hotell, 5) avfallsanlegg, 6) lagerbyggområde, 7) 

kulturhistoriske bygninger og 8) områdebrann. 

 

SKOG- OG UTMARKSBRANN 

Det er knyttet betydelige miljømessige, økonomiske og livskvalitetsmessige verdier til skog 

og utmark. Skogsområdene spesielt har stor betydning for klima og biologisk mangfold. Skog 

gir grunnlag for næringsutøvelse og verdiskapning ved produksjon og foredling av skogvirke, 

samt skog og utmarksarealene utgjør områder for opplevelse og rekreasjon. Branner setter 

mange av disse verdiene i fare. De fleste branner i utmark i Norge er relativt små, men under 

spesielle forhold kan mindre branner raskt utvikle seg til storbranner der flere tusen dekar 

skog brenner ned, eller store utmarksområder rammes (DSB, 2018). Når skogbranner og 

andre utmarksbranner oppstår, er det ikke lenger kun skogen og de verdier knyttet til den som 

står i fare, men også bygninger, infrastrukturer og i verste fall menneskeliv.  

 

I Norge er det særlig områder med typisk innlandsklima, med varme og tørre somre, som er 

mest utsatt for skog- og utmarksbrann. Vår og forsommer har tradisjonelt vært den mest 

brannfarlige tiden da skogbunnen ennå er dekket av knusktørre og lettantennelige døde 

planterester fra forrige vekstsesong. De fleste og større skog- og utmarksbrannene skjer derfor 

normalt fra slutten av april til midten av juni. Etter dette vokser gress og grønn 

bunnvegetasjon frem og skogbrannfaren avtar. Generelt øker skogbrannfaren i tørt og varmt 

vær. 

 

Nesten alle branner i naturen er forårsaket av en eller annen form for menneskelig aktivitet. 

Særlig bråte-, gress-, halm – og bålbrenning, samt barns lek med ild er årsak til mange 

branner. Den eneste naturlige årsaken til skogbrann er lynnedslag, men kun en liten andel av 

skogbrannene i Norge skyldes vanligvis dette. Sommeren 2018 opplevde vi at flere branner 

startet som følge av lynnedslag på grunn av perioder med bygevær kombinert med det tørre 

og varme været. 
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I Norge har vi i gjennomsnitt 1 100 skogbranner per år, men de aller fleste skogbrannene (80 

prosent) berører mindre enn 5 dekar skog, mens kun to prosent har berørt over 100 dekar. I 

skogbrannene der mer enn 1 000 dekar produktiv skog har gått tapt, viser statistikk at det har 

vært ni slike branner etter 1945. I grove trekk betyr dette at Norge i gjennomsnitt erfarer en 

skogbrann i denne størrelsesorden hvert tiår. De brannene som regelmessig oppstår er lyng, 

kratt og gressbrann, og ikke branner i produktiv skog. Konsekvensene av branner i skog og 

annen utmark kan være flere. Brannene kan føre til gjennomgripende endringer i økosystemet 

og enkelte dyr og planter kan rammes indirekte og direkte. 

 

Store og ukontrollerte branner kan også medføre fare for menneskers liv og helse. Brann- og 

røykskader kan gi både akutte og kroniske skader og i verste fall ta liv. Særlig rednings- og 

slokkemannskaper utsettes for stor risiko, mens muligheten for evakuering gjør at faren for 

den øvrige befolkningens liv og helse kan begrenses. I Norge er det sjelden at liv går tapt som 

følge av branner i skog og annen utmark. 

 

Bygninger og infrastruktur kan også gå tapt i branner i skog og annen utmark. Foruten de 

økonomiske tapene knyttet til dette, kan svikt i infrastruktur medføre utfordringer for 

offentlige tjenestetilbud.  Hyppigheten og omfanget av branner i skog varierer med skogtype, 

typografi og klimatiske forhold som tørke og vind, samt vår evne til å kunne begrense og 

slokke. Endringer i disse forholdene påvirker dermed risiko knyttet til skogbrann. Fra 1970-

tallet og inn i 2000-tallet har antallet skogbranner per år og årlig brent skogareal vist en 

nedadgående kurve. Variasjonene fra år til år er imidlertid store. 

 

Det er usikkert hvordan klimaendringer vil påvirke risikobildet. Dersom utviklingen går i 

retning av mindre snø i lavlandet om vinteren, mer vind, høyere temperaturer og perioder med 

tørke vil dette gi økt risiko til hyppighet og omfang av skogbranner. I følge rapporten 

«Klimaendringer og betydning for skogbruket» kan antall dager med skogbrannfare bli nær 

fordoblet i perioden 2017-2100. Brannene vinteren 2014 og sommeren 2018 kan være en 

indikasjon på hva vi kan vente oss i fremtiden.  
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Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Sommeren var varmere og tørrere enn normalt (sør for Trondheim), og antallet 
branner i skog- og utmark og gress- og innmark var svært høyt sammenliknet med 
tidligere år. Det ble registrert 887 branner i skog og utmark, over dobbelt så mange 
som de to foregående årene. Totalt brant 33 km2 areal. På den mest hektiske dagen ble 
det registrert 114 samtidige branner. 

 2014: I januar oppsto tre av de største brannene i Norge i nyere tid. 1) Boligbrann i 
Lærdal, 2) på halvøya Sørnesset i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag og 3) På 
Frøya i Sør-Trøndelag 

 2008: I juni inntraff den største brannen i Norge i nyere tid i Froland kommune i Aust-
Agder.  

 

SKOG- OG UTMARKSBRANN I SALTENREGIONEN 

Det er flere områder i Salten som er utsatt for skogbrannfare. Det er særlig Saltdal som har 

vært og er utsatt for skog og utmarksbrann. Det forventes at kraftig nedbør vil øke betraktelig 

både i intensitet og hyppighet året rundt, men økningen vil være størst om sommeren (30 %) 

og høsten (25 %). Til tross for forventet økning i sommernedbøren er det mulig økt 

sannsynlighet for tørke på grunn av høyere temperaturer og økt fordampning. Dette vil igjen 

føre til økt risiko for skog-, gress-, og lyngbrann i deler av regionen. I tidsperioden 2013-2018 

er det i Salten registrert 67 branner i skog eller utmark (BRIS, 2019).  

 

BRANN I DRIFTSBYGNING 

I de siste årene har det vært flere store branner i driftsbygninger, men tall fra Landbrukets 

brannvernkomite (2018) viser at antall branner i driftsbygninger er redusert siden 2016. I 

2017 var det registrert 137 branner i driftsbygninger, mens det i 2018 var registrert 134 

branner i driftsbygninger. En årsak til at brannene har gått ned er at Landbrukets 

brannvernkomite påviste i 2014 at 2 av 3 branntilløp i landbruket var relatert til elektriske 

mangler. Derfor har det vært satset på å forsterket el-kontroll med blant annet varmesøkende 

kamera fra 2014, med spesielt fokus på husdyrbygninger og veksthus. Mattilsynet stiller krav 

til FG brannvarsling hvis det er over 30 dyr i bygningen. 

Ni av brannene i 2017 og åtte av brannene i 2018 medførte at dyreliv gikk tapt. En av 

grunnene til det går tap av liv er at det er vanskelig og krevende å evakuere dyr. Dyreliv er 

sidestilt som menneskeliv i hendelser (DSB, 2018). I 2017 døde det 7799 dyr i brann i 

næringsproduksjon. Det døde 6712 fjørfe, 250 svin og 609 storfe. Et fellestrekk for 

driftsbygningene er at de ofte ligger i områder med dårlig vannforsyning. 
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I Salten er det flere store gårder og de to siste årene har det vært fire tilfeller av brann i 

forholdsvis store driftsbygninger der dyreliv har gått tapt. I Salten er landbruket spredt og det 

drives med svin, fjærkre og storfe.  

Se kapittel 

 2018: Steigen 160 dyr mistet livet 
 2016: Mjønes 600 dyr mistet livet 
 2007: Fauske 40 dyr mistet livet 
 2001: Saltdal 44 dyr mistet livet 

 

BRANN I SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER 

I følge SINTEF (2010) var det registrert 756 branner på sykehjem i perioden 1993-2009. Flere 

av disse har vært svær alvorlige og det er svært sannsynlig at en brann kan oppstå brann ved 

en institusjon (SINTEF). Det eksisterer lite dokumentasjon på dette området. Vi har aktivt 

søkt etter rapporter, faglitteratur etc. uten resultater. 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Brann på Kroken sykehjem (Tromsø) 
 2017: Brann i omsorgsboliger i Borre. 1 omkom. 
 2016: Brann sykehjem, Grimstad. 0 omkomne 
 2014: Brann i omsorgssenter, Berge Gård. I omkom 
 2009: Brann omsorgsboliger i Høyanger. 8 personer fikk røykskader. 
 2007: Brann Sveio omsorgssenter. 0 omkomne 
 2005: Brann Luranetunet sykehjem, Os. 0 omkomne 
 2004: Brann sykehjem, Oslo. 0 omkomne. 

 

SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER I SALTENREGIONEN 

Som nevnt har vi aktivt søkt etter informasjon om temaet brann i sykehjem. Det har ikke ført 

til god dokumentasjon, men vi velger allikevel å ha dette med som et risikoområde. Valget er 

gjort på grunn av at mange eierkommuner har definert dette som et risikoområde og det har 

vært tilfeller av brann ved sykehjem, både nasjonalt og lokalt.  

Det er sykehjem (omsorgshjem) i samtlige eierkommuner. De er av variable størrelser, 

bygningskvalitet og en del oppfyller ikke dagens teknisk standard til brannsikkerhet.. Hvis det 

skulle inntreffe en uønsket hendelse som brann på et sykehjem, vil det stille store krav til 

Salten Brann IKS på mange områder.  
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BRANN I HOTELL 

Det har vært flere tilfeller av brann i hotell i landet de siste årene. Ser vi ut av landet, har det 

vært flere tilfeller av store hotellbranner med katastrofale følger. I 2005 omkom 21 personer i 

en hotellbrann i Paris og i 2018 omkom minst fire personer i en hotellbrann i Praha. 

Kjennetegnene for brannene var at de er krevende på grunn av høyde, manglende utstyr, 

mange gjester og hendelsesforløpet foregår over lengre tid.  

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

2019: Brann på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. 0 omkomne 

2019: Brann i Comfort Hotell Fosna. 0 omkomne 

2018: Brann på Clarion Hotell, Stavanger. 0 omkomne 

2014: Brann på Thon Hotell Slottsparken Oslo. 0 omkomne. 

2010: Brann i Tjøme Hotell. 0 omkomne. 

2009: Brann på Quality Hotell, Oslo. 0 omkomne. 

2007: Dombås Hotell 

2003: Norlandia Hotell i Kautokeino 

1993: Vinje Hotellpark 

1986: Hotell Caledonien 

 

HOTELLER I SALTENREGIONEN 

Når det gjelder brann i hotell i Salten, har det vært tilløp til brann i noen objekter, men disse 

har blitt slokt før de har eskalert. Det bygges flere hoteller i Bodø og omegn. Økt turisme og 

konferanser har resultert i at hotellene i Bodø har et av de beste hotellbeleggene i landet. 

Hotellene blir større og høyere. Det planlegges også flere større og høyere hoteller i Bodø og i 

Fauske enn det er i dag. Det er hoteller i Meløy (3), Hamarøy (1), Bodø (11), Fauske (2), 

Rognan (1) og Værøy (1). Det er mange hoteller i Salten og hotellene er av ulik størrelse, 

bygningskvalitet og noen oppfyller ikke kravene til dagens teknisk standard om 

brannsikkerhet.  

 

BRANN I AVFALLSANLEGG 

Det som kjennetegner avfallsanlegg eller gjenvinningsanlegg er at de behandler mye 

brennbart materiale. De fleste avfallsanleggene mottar og lagrer alt fra «husholdningsavfall» 

til farlig gods. Avfallsanlegg blir kategorisert som et særskilt brannobjekt med bakgrunn i de 
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samfunnsmessige konsekvensene. I de siste årene har dette blitt en stor industri, og anleggene 

er store, både i areal og mottak av ulike avfallstyper. Norsk Gjenvinning er Norges største 

leverandør for avfallshåndtering. De har 70 avfallsanlegg spredt i landet og mottar nærmere 2 

millioner tonn avfall per år. De mest hyppige årsakene til at det oppstår brann i 

gjenvinningsanlegg er selvantenning, glødende eller varmt materiale i avfallet, gnister fra 

kvernings-, flisnings- eller knusingsprosess, fragmentering av jern eller gnister fra 

arbeidskjøretøy på grunn av friksjon. Sannsynligheten for brann på ubemannede anlegg kan 

antas å være større enn bemannede anlegg. Samtidig er konsekvensene ofte lavere, ettersom 

mengden avfall er mindre. Erfaringene med brannene i avfallsanlegg er at de er langvarige og 

organiseringen av slukningsarbeidet byr på flere utfordringer. En utfordring er at 

avfallsanlegg er stort med mange ulike brannbare kilder, samt det kan være vanskelig å 

lokalisere åstedet umiddelbart.  

I Salten har Norsk Gjenvinning avdelinger i Bodø og i Meløy. IRIS som er et interkommunalt 

renovasjonsselskap behandler både husholdnings- og bedriftsavfall. IRIS har Miljøtorg i 

samtlige kommuner i Salten. En annen stor aktør i Salten er Østbø, som har avdelinger på 

ulike steder i Salten. I perioden 2017-2018 er det i BRIS registrert ett tilfelle av brann i 

gjenvinningsanlegg. Det må påpekes at flere brannmannskaper i Salten Brann IKS har uttalt at 

de har deltatt i flere hendelser som har vært tilknyttet branner i avfallsanlegg.   

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: 23. mars, brann i Gjøvik gjenvinningsanlegg 

 2019: 13 februar, brann i Franzefoss gjenvinningsanlegg i Sunndalsøra 

 2018: 9. juli, brann i Sykkylven gjenvinningsanlegg  

 2018: 7. juli, brann i Furnes gjenvinningsanlegg i Hamar 

 2018: 8. mars, brann i Groruddalen Miljøpark (GMP) 

 2016: 2. juni, brann i gjenvinningsanlegg på Husøya i Frei 
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BRANN I LAGERBYGGOMRÅDE 

I dette tilfellet defineres industribygg (næringsbygg, lager etc.) som oppbevarer farlig stoff 

(varer) etter: forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt 

utstyr og anlegg som benyttes til håndteringen.  

 

Brann i industribygg (næringsbygg, lager etc.) omfatter bygninger i denne kategorien som 

ikke oppbevarer meldepliktige/søknadspliktige mengder med farlig vare/eksplosiver.  

 

Brann i industribygg (næringsbygg, lager etc.) som oppbevarer farlig vare: Kriteriet for denne 

type hendelser er at det oppbevares meldepliktige mengder med farlig vare i objektene, de 

vanligste stoffene som oppbevares i regionen er LPG, LNG, oksygen, bensin, diesel, 

ammoniakk, mineral gjødsel og acetylen. Typiske anlegg som kommer inn under kategorien 

kan være industri som bruker brannfarlig-reaksjonsfarlig gass i tilvirkningen/utvinningen, salg 

av propan til private, bensinstasjoner etc.  

 

DSB sitt tallmateriell viser at brann i næringsbygninger utgjorde 31 prosent av alle 

bygningsbranner i tidsperioden 1992-2009. 7 prosent av alle omkomne i branner omkommer i 

branner i næringsbygninger, derav 5 prosent i særskilte brannobjekter. DSB viser at 

næringsbranner viser at hvor bygninger som fraviker eller forsømmer bygningsforskriftene 

oftere får større konsekvenser ved brann. Brann i industribygg (næringsbygg, lager etc.) som 

ikke oppbevarer farlig vare: Denne type branner kjennetegnes av at det som oftest blir store 

branner dersom de ikke slukkes på et tidlig tidspunkt. Bygningsmassen som faller inn under 

denne kategorien har ofte store ikke seksjonerte areal som krever stor slagkraft fra 

brannvesenets innsatsstyrke og ofte medfører usikkerhet tilknyttet oppbevaring mindre, men 

ikke ufarlige, mengder av brannfarlige stoffer. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

2019: Lagerbygg, Askim 

2019: Lagerbygg, Karlsøy  

2018: Lagerbygg, Risavika 

2017: ASKO-bygget, Vestby  

2015: BASA, Tønsberg 

2001: Engrosslager SAMAS, Oslo 
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BRANN I LAGERBYGGOMRÅDE I SALTENREGIONEN 

I Salten Brann er det også virksomheter som har eget industribrannvern. Dette er 

virksomheter med mange ansatte og der brann/ulykker kan få store konsekvenser. Enkelte 

virksomheter bedriver næring som på nasjonalt nivå har en høy brannfrekvens og der 

branntilløp er forventet.  Industrien omfatter alt fra fiskeforedling, forproduksjon, mekaniske 

verksted etc. Næringsbygg, lager etc. er spredt over hele Salten Brann og er av variable 

størrelser. 

 

BRANN I KULTURHISTORISKE BYGNINGER 

Kulturhistoriske objekter er definert som særskilte brannobjekter. Målet i en brann er å hindre 

tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. Brenner kulturhistoriske bygninger som kirker, 

trehusbebyggelse eller andre kulturhistoriske bygninger, er kultur og historie går tapt for 

alltid. Mange av landets museer arbeider med å sikre museumsbygninger og utstillinger. 

Museumsstatistikken for 2014 viser at 85 prosent av museene har styregodkjente 

sikringsplaner og at de fleste branner starter med svikt i elektriske anlegg (Ramskjær, 2014). 

Brannvesenets innsats er helt nødvendig for å redde museumsbygninger og 

museumsgjenstander. 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2013: Brann i St. Jørgen kirke i Bergen 

 

BRANN I KULTURHISTORISKE BYGNINGER I SALTENREGIONEN 

I Salten er det et stort antall verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Det er ingen 

kulturmiljøer i Salten som er fredet, men en rekke bygninger, fyrstasjoner, arkeologiske 

kulturminner er fredet. Det er også bebyggelse og kirkesteder som regnes som kulturminner. 

Disse har ulik kulturhistorisk verdi og vernestatus. Blant kulturhistoriske objekter i Salten kan 

vi nevne Nordlandsmuseet (Bodø). Det er et område som står på lista til Riksantikvaren for å 

bli registrert som tett verneverdig trehusbebyggelse, og det er Sjønstå. Dette området ble ikke 

nærmere kartlagt fordi Riksantikvaren ikke mottok opplysninger om Sjønstå innen svarfristen 

(DSB, 2005).   
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OMRÅDEBRANN 

I et historisk perspektiv har det vært flere bybranner eller områdebranner i Norge, og senest i 

2014 var det i norsk målestokk to store områdebranner. Det var i Lærdal og Flatanger. Felles 

for disse og andre områdebranner er at de er store i betydningen av at de er komplekse og at 

de krever å ta i bruk flere ressurser enn det som er lokalt, samt krever god kompetanse, 

planlegging, ledelse og organisering for å håndtere hendelsen. I de to nevnte brannene gikk 

det ikke menneskeliv tapt, men det fikk store samfunnsmessige konsekvenser. 

 

DSB definerer områdebrann (storbrann) som en brann der mer enn 20 hus kan gå tapt i tett 

trehusbebyggelse (DSB, 2014). Begrepet storbrann omtales i dimensjoneringsforskriften 

(2003) som tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning. Etter 

brannene i Lærdal og Flatanger oppfordret DSB landets brann- og redningstjeneste om å 

kartlegge hvor det kan oppstå områdebranner.  

 

Norge har mange områder med tett verneverdig trehusbebyggelse og områder med tett 

trehusbebyggelse som ikke er verneverdig. Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001) definerer det 

som en nasjonal målsetting at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke 

skal forekomme. Tett verneverdig trehusbebyggelse er inkludert i denne målsettingen. DSB 

og Riksantikvaren har registrert 200 områder med tett verneverdig trehusbebyggelse i Norge 

(DSB, 2007). Disse områdene oppfyller følgende kriterier: 

1. Det er gjennomgående trehus i området 
2. Bebyggelsen er ansett som verneverdig 
3. Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også omfatte 

nyere trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier 
4. Et område består normalt av minst 20 bygninger 
5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter 

For et av kriteriene som må være til stede for å bli definert som tett verneverdig 

trehusbebyggelse, er at bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet. Slike 

områder har vi kun ett av i Salten og det er Sjønstå i Fauske kommune (DSB, 2005), men vi 

har derimot flere områder med tett trehusbebyggelse som er bygget på 1900-tallet. der det kan 

oppstå områdebrann. 

 

Kjennetegn for slike områder er (eldre) trebygninger er oppført i tider med annen lovgivning 

enn dagens krav. Det er derfor et varierende nivå på brannsikkerheten, og det kan være svært 

varierende nivå på den tekniske og bygningsmessige brannsikkerheten. Om det skulle oppstå 
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brann i et område med tett trehusbebyggelse, er faren stor for at den kan spre seg til flere 

bygninger. 

 

Det som kjennetegner denne type brann, er at faren for spredning fra et bygg til et annet bygg, 

anses som stort. Det som starter som en «ordinær» husbrann sprer seg lett videre når for 

eksempel brennende bygningsrester flyr med vinden. Faren for slik brannsmitterisiko er ikke 

isolert til steder som er fredet av Riksantikvaren, men kan skje på steder med tett 

trehusbebyggelse. Riktignok er nyere bygningsmasse oppført med nye og strengere 

byggeforskrifter som skal hindre brann, men det er områder i Salten der områdebrann kan 

forekomme. 

 

I eldre tett trehusbebyggelse er risikoen for brannspredning høyere enn for andre typer 

bebyggelse. En brann kan spre seg mellom bygninger ved flere mekanismer eller ulike 

tennkilder; enten kan de opptre alene eller i kombinasjon med hverandre. Nedenfor beskrives 

de mest typiske årsakene til brannspredning: 

 

Flyvebrann: Flyvebrann er at varme partikler som transporteres i luften og faller ned og 

antenner brennbare materialer. Antennelse av brann på annet sted enn primærbrannområdet, 

som følge av at et varmt nok materiale med tilstrekkelig energi forflytter seg fra 

primærbrannen. Flyvebranner starter nye branner utenfor det området der hovedbrannen er i 

stand til å antenne brennbart materiale. Det er mange eksempler i historien på områdebranner 

der tilfeldige punktbranner har hoppet over grenser der man har forventet å stoppe 

branspredningen, slik som over branngater, elver og andre hindringer (Woycheese et al., 

2010). Sterk vind er den mest kritiske faktoren for spredning av flyvebranner over store 

avstander.  

 

Antennelse ved varmestråling: Antennelse ved varmestråling kan skje ved betydelig større 

avstander enn rekkevidden til flammer ut av vinduene i en bygning i en brann. Antatt 

varmestråling fra en bygningsbrann vil som regel være bestemmende for nødvendig avstand 

mellom bygninger i tettbygde områder. Jo kortere avstand det er mellom byggene, desto større 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

71 

 

er sannsynligheten for brannspredning via strålevarme. Dersom det er vinduer uten 

brannmotstand i ytterveggene vil varmestråling være en mulig årsak til brannspredning. 

Videre kan arker, balkonger og store takutstikk øke risikoen for brannspredning. 

 

Antennelse ved direkte flammekontakt: Spredning ved direkte flammekontakt skjer enten via 

flammekontakt fra bygning i brann (brannen sprer seg ved at flammene kommer i direkte 

kontakt med nabohuset) eller flammekontakt via vegetasjon (brann i bebygde områder kan 

spre seg via gress, busker og trær mellom brannbygningen og nabobygningen). Spredning via 

vegetasjon er også aktuelt ved skog- og lyngbrann som truer bebyggelse. 

 

Hulrom: Hulrom er for eksempel krypkjeller og sjakter. Det kan også være hulrom i 

forbindelse med tilbygg, ombygg av eksisterende byggverk og bak bordkledning. Slike 

hulrom kan være vanskelig å oppdage for brannmannskaper og utgjør derfor en risiko for at 

brannen får mulighet til å utvikle seg. 

 

Kalde loft: Brannspredning til og fra kalde loft er en stor risiko. Det er ofte mye brennbart 

materiale og samtidig god tilgang på oksygen. Brann på kaldt loft er ofte vanskelig å 

lokalisere og adkomst kan i noen tilfeller være krevende. I de tilfeller kalde loft er 

sammenhengende over flere eiendommer, er det ofte svakheter i de brannbegrensende 

bygningsdeler mellom byggene. I noen tilfeller er det ingen branntekniske skiller på loftene. 

Dette vil være årsak til rask brannspredning mellom de ulike eiendommer. 

 

Topografi: Et skrånende terreng vil kunne bidra til rask brannspredning oppover. Varme og 

brennene materialer stiger oppover og sannsynligheten for brannspredning er derfor større i de 

områder der bygninger er plassert i bratte skråninger. 

 

Klima: Vind- og værforhold påvirker faren for brannspredning. I områder med varmt og tørt 

klima vil faren for brannspredning være større enn i områder med fuktig og kaldt klima, samt 

risikoen for brannspredning vil være større i perioder med lite nedbør. Kraftig vind og 

luftfuktighet på det tidspunktet brannen pågår, vil også øke risikoen for brannspredning. 

 

Antennelse på grunn av varmestråling blir ansett som den mest vanlige og mest 

forekommende mekanismen for brannspredning mellom fysisk adskilte hus (Carlsson, 1999). 
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Videre er vind en av de faktorene som har størst betydning i en områdebrann, og påvirker 

både forbrenningen og brannspredningshastigheten (SPFR, 2014).  

 

DSB sitt tallmateriale viser at det i Norge var 3085 bygningsbranner i 2017 og 3643 

bygningsbranner i 2018.  Det omkom henholdsvis 26 personer i brann i 2017 og 39 personer i 

2018. I Salten var det 41 hendelser i 2017 og 55 hendelser i 2018 knyttet til kategorien «brann 

i bygning»4 og en omkom i disse hendelsene.  

 

Nasjonale hendelser som er naturlig å trekke fram er: 

2014: Flatanger (64 bygninger) 

2014: Lærdal (40 bygninger) 

2006: Mosjøen (Verneverdige tregårder i sentrum) 

2002: Trondheim (et helt kvartal) 

1992: Harstad (et helt kvartal) 

1969: Tromsø (24 bygninger) 

 

Lokale hendelser: 

Rognan: 1979 (ca. 20 bygninger) 

  

                                                 
4 Boligblokk, boligbrakke, bygning for bofellesskap, enebolig, fritidsbolig og småhus unntatt enebolig.  
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6.1 Scenario 4: Skog- og utmarksbrann 

I Norge har det vært flere tilfeller av skogbranner de siste årene. Vi ser også lokalt at det årlig 

forekommer skog- og utmarksbranner i mindre og større skala. I Salten var det i perioden 

2013-2018 registrert til sammen 81 skog- og utmarksbranner. Det er flere områder i regionen 

som kan være utsatt for skog- og utmarksbrann. Store og omfattende skog- og utmarksbranner 

vil utfordre håndteringsevnen til brannvesen og kan føre til alvorlige konsekvenser for dyre- 

og plantelivet, eiendommer og materielle verdier. Mer ekstremvær gir økt risiko for gress- og 

lyngbrann. I dette scenarioet har vi valgt å analysere en skog- og utmarksbrann i Saltdal. 

 

Hendelsesforløp 

En langvarig tørkeperiode i Saltdal har ført til ekstremt stor skogbrannfare. Uaktsomhet av bruk av 

ild i utmark fører til brann. På grunn av sterk vind sprer brannen seg hurtig, og på kort tid er et stort 

område er antent. Innringer til 110-sentralen Bodø opplyser at brannen sprer seg ekstremt hurtig og 

at hun ikke kan se noen bilvei som går opp til brannen. Hun opplyser også om at noen hytter ligger 

utenfor brannområdet, men på grunn av vindretningen vil flammene nå hyttene i løpet av noen 

timer.   

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Onsdag i juni kl. 18:00. 

 

Meldt sterk vind det neste 

døgnet. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Det kan være utfordrende for brannmannskapene å få fraktet utstyret til brannstedet på grunn 

av manglende bilvei. En annen utfordring kan være å få tilgang til tilstrekkelig slokkevann, og 

brannmannskapene kan være sårbare i den forstand om de har tilstrekkelig med utstyr for å 

håndtere en slik omfattende hendelse, samt en slik omfattende skogbrann krever kunnskap og 

kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

 

I en slik hendelse vil brannmannskaper fra Saltdal, Fauske og Sulitjelma delta i og da kan man 

være sårbar hvis det skjer en annen hendelse i samme område. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Vurderingen av sannsynligheten er basert på eksisterende statistikk, fagkompetanse og 

historiske data. Ut ifra det datamaterialet vi har tilgang på vurderer vi at sannsynligheten for 

at denne hendelsen kan skje som middels 
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Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke natur og miljø og materielle verdier. Brannen kan også 

påvirke plante- og dyrelivet. Når det gjelder liv og helse er det lite sannsynlig at personer vil 

omkomme, men det forventes at flere vil bli skadet. Dette gjelder særlig brann- og 

røykskader, og akutte og kroniske skader som kan oppstå på grunn av inhalering av røyk. 

Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Vi har gode data og dokumentasjon på hvor hyppig skog- og utmarksbranner skjer i Salten. 

Dette gir et godt kunnskapsgrunnlag, og usikkerheten knyttet til vurderingen av 

sannsynligheten for den uønskede hendelsen vurderes som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser. Table-top øvelser. 

 Samarbeid med Skog- og eierforeningen. 

 Opplæring. Taktiske disposisjoner for eksempel vindretning etc. Hvordan tilnærme 

seg skogbrann. 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

   x  2-10%  per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall      Ikke relevant 

Skader og 

sykdom 

  x   6 skadde  

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

  x    

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6.2 Scenario 5: Brann i avfallsanlegg 

Det som kjennetegner avfallsanlegg eller gjenvinningsanlegg er at de behandler mye 

brennbart materiale. De fleste avfallsanleggene mottar og lagrer alt fra «husholdningsavfall» 

til farlig avfall. I de siste årene har vi sett en tendens til at det skjer flere forholdsvis store 

branner i avfallsanlegg. I dette scenarioet analyserer vi en brann på gjenvinningsanlegget på 

Vikan. 

 

Hendelsesforløp 

Under kverning av avfall ved gjenvinningsstasjonen på Vikan utenfor Bodø tar det fyr i avfallet og 

det blir en eksplosjon. Etter kun kort tid er røykutviklingen så sterk at området må evakueres. 

Brannen sprer seg raskt til ulike avfallstyper, slik at både restavfall, sammenpresset plastavfall og 

pappavfall står i brann. Det oppbevares også giftig avfall på området. Varmeutviklingen er 

betydelig. Det brenner med åpne flammer, og i tillegg oppstår det ulmebrann inne i sammenbuntede 

avfallsballer. Det oppstår etter hvert fare for at bygningen vil kunne kollapse. 3 personer blir skadd 

og en omkommer. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Om ettermiddagen en hverdag i 

mars. Brannen pågår i mer enn 

ett døgn, og forårsaker 

utfordringer med deponering 

av innsamlet avfall fra hele 

regionen. 

 

På grunn av nordvestlig 

vindretning sprer røyken seg til 

Løding, og gjør det nødvendig 

å evakuere beboere i de mest 

utsatte områdene. Rv80 fra 

Løding til Valle må stenges i 

perioder.  

Se ovenfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann, og forhindre at branntilløp får utvikle 

seg. Det oppstår imidlertid fra tid til annen branntilløp som kan skyldes selvantenning, 

brennbare væsker, batterier innblandet i annet avfall og lignende. Svikt i systemene som skal 

detektere og hindre brann skal ikke forekomme, men kan aldri helt utelukkes. 

Gjenvinningsstasjonen er hovedanlegg for renovasjonsselskapet, og har administrasjonen 

lokalisert der. En nedstenging av anlegget vil påvirke evnen til avfallshåndtering i distriktet. 
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Spredningen av giftig røyk som medfører periodevis stenging av Rv80 gjør at all biltrafikk til 

og fra Bodø vil bli lammet, noe som får konsekvenser både for befolkningens 

bevegelsesfrihet, nødetatenes beredskap, og forsyningssituasjonen i byen. Røyken vil også 

kunne påvirke befolkningen på Løding, og begrense bevegelsesfriheten for befolkningen og 

muligheten til å opprettholde samfunnsfunksjoner der. Et av kjennetegnene ved branner i 

avfallsanlegg er at de er langvarige og at de er vanskelig å lokalisere siden det er mange 

brennbare kilder. 

 

I en slik omfattende hendelse krever det at man har riktig utstyr, og har kunnskap og 

kompetanse på operativt og strategisk nivå for å håndteringsevnen.  

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Renovasjonsselskapet har godt utviklede systemer og rutiner for å forhindre at brann oppstår, 

og begrense omfanget dersom brann likevel skulle oppstå. Selskapet har derimot begrenset 

mulighet til å føre kontroll med innholdet i alt avfallet som innleveres, og sannsynligheten for 

at gjenstander som kan utløse en brann følger med avfallet er ikke ubetydelig. Det oppstår 

årlig branntilløp i anlegget, men hendelser av omfanget som er beskrevet er sjeldnere. 

Sannsynligheten er vurdert til middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil påvirke samfunnsverdiene liv og helse, miljø og materielle verdier. De 

samfunnsmessige konsekvensene er på kort sikt relativt store, siden vegforbindelsen som blir 

stengt er eneste adkomstvei til Bodø. Dette vil imidlertid dreie seg om relativt kortvarige 

stenginger, og de overordnede konsekvensene vil derfor likevel være av begrenset omfang.  

Avfallshåndteringsanlegget vil bli satt ut av drift i lengre tid, og andre avfallsanlegg i 

distriktet har ikke kapasitet til å ta imot de aktuelle avfallsmengdene. Konsekvensene vurderes 

som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer statistisk materiale og rapporter av denne type branner. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som middels. Usikkerheten er knyttet til hva 
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konsekvensene av brannen kan bli. Det er mange ulike faktorer som spiller inn, blant annet 

type avfall og mengde avfall. 

 

Mulige tiltak: 

 Øvelser 

 Beredskapsplaner 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 
Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    3 skadde 

(eksponert 

for røyk) 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke 

relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke 

relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x    

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Hendelsen e overførbar til liknede typer hendelser. 
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6.3 Scenario 6: Brann i driftsbygning 

I Salten er det flere mindre og store landbruk, og det har vært tilfeller av to omfattende 

branner i driftsbygninger de to siste årene. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann i en 

driftsbygning med melkekyr. 

 

Hendelsesforløp 

Det meldes om brann i driftsbygning i Steigen med melkekyr, kviger og kalver, totalt 85 dyr. Det er 

-15 grader og delvis vind. Driftsbygningen består av en hoveddel og et tilbygg. Ved ankomst står 

flammene ut av den ene kortveggen på bygget og det er stor røykutvikling. Folk på gården har 

evakuert ut 11 dyr. 30 dyr brenner inne og dør, og 25 dyr er skadet. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

21 januar, kl. 0330 
 

 

 

Driftsbygning på ca. 500m2 
med 85 dyr 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

I en slik omfattende hendelse som går over et lengre tidsperspektiv, vil det kreve at det er 

tilstrekkelig med brannmannskaper. Det kan også være ressurskrevende på grunn av at det er 

vanskelig å få tilgang på slokkevann. 

Brannmannskapet skal også bidra med å evakuere dyr og ta hånd om dyrene. Det å redde dyr 

og ta hånd om de på en forsvarlig måte, krever kunnskap, kompetanse og gode 

beredskapsplaner.  

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

I Norge er det registret totalt 54 branner i tidsperioden 2014-2017. Det har vært to store og 

flere mindre branner i driftsbygninger i Salten de to siste årene. Sannsynligheten vurderes 

som middels. 
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Vurderinger av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse, miljø og materielle verdier som blir 

berørt. Konsekvensene av hendelsen vurderes som stor. Driftsbygningen går tapt på grunn av 

et bygg uten seksjoneringer (en branncelle). Dyr er vanskelig å evakuere på grunn av frykt og 

redsel. De tåler lite røykpåvirkning og dyrene må slaktes. Dette påvirker også eiere/familier 

som ofte opplever slike hendelser som traumatiske og vært belastende. Arbeidsplasser går 

også tapt og de økonomiske tapene er ofte store. Miljøpåvirkningene er påtagende med 

forurenset slokkevann i grunn og på beiteland. Konsekvensene vurderes som svært store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer godt statistisk materiale og gode veldokumenterte analyserapporter, samt 

Gjensidige har gjennomført store og omfattende undersøkelser av denne type branner. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som liten.  

 

Mulige tiltak: 

 Samarbeide med landbruksorganisasjoner/kommuner 
 Kunnskap om- og opplæring i dyr- og dyreredning 
 Lokalkjennskap til omfang av landbruk 
 Kartlegge nærmeste slokkevann, adkomst, oppstilling osv.(objektplan). 
 Øvelser. Table-top 
 Beredskapsplaner 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

    x >10% per år 

(oftere enn i 

gang i løpet 

av 10 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall     x 30 dyr 

Skader og 

sykdom 

   x  25 dyr 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x    Slokkevann 

kan 

forurense 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6.4 Scenario 7: Brann i lagerbyggområde 

Enkelte steder i regionen er det områder med næringsbygg, industribygg, lager og opplag 

samlet på ett begrenset område. Branner i disse bygninger kjennetegnes av at de ofte blir store 

branner dersom de ikke slukkes på et tidlig tidspunkt. Bygningsmassen er ofte store 

useksjonerte areal som krever stor slagkraft fra brannvesenets innsatsstyrke og ofte medfører 

usikkerhet tilknyttet oppbevaring av brannfarlig materiale. I dette scenarioet har vi valgt å 

analysere en lagerbrann i et industri- lagerområde i Bodø. 

 

Hendelsesforløp 

Det meldes om brann i en lagerbygning på Rønvikleira i Bodø. Ansatte på lageret og i butikken får 

ikke kontroll på brannen. Den eskalerer og det blir kraftig røykutvikling og det er vind og 

flammene har fått tak i «bygget». Det er voldsom varme og røyk når brannvesenet ankommer 

åstedet etter 10 minutter. Utrykningsleder observerer at brannen sprer seg til andre nærliggende 

lagerbygninger.  

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Juni kl. 09:30 Overtent lagerbygning på 5000 
m2 og stor fare for å spredning 
til omkringliggende lager og 
butikker. 
Vind. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

I en slik omfattende hendelse som går over et lengre tidsperspektiv, vil det kreve at det er 

tilstrekkelig med brannmannskaper.  

Det kan også være ressurskrevende på grunn av at det er vanskelig å få tilgang til 

vannforsyning til brannslukking. 

Det krever kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå, samt riktig utstyr for å 

håndtere slike hendelser. Dette grunner i at en av de største utfordringene med en innsats i 

industri/næringsbygg, er byggets størrelse som gir lang vei for redningsinnsatser med flere 

angrepsveier, samtidig som bygget er uoversiktlige. Byggenes store volum, kan gi fare for 

ansamling av branngasser og fare for antennelser. 

Eksisterende beredskapsplaner er et viktig hjelpemiddel for å løse slike hendelser. 

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt. 
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Vurdering av sannsynlighet: 

Det har vært mange branner i lager- og næringsbygg i landet. I de siste årene har det i Salten 

vært flere tilfeller av mindre branner eller branntilløp i områder som er konsentrert av lager- 

og næringsbygg. Disse brannene har riktignok blitt slukket før de har eskalert.  Ut i fra 

datamaterialet som er tilgjengelig vurderes sannsynligheten til middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

I dette tilfellet blir samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier berørt. Branner i slike 

bygninger er sjelden livreddende innsats, men handler om å redde materielle verdier. 

Konsekvensene av en slik omfattende brann kan bli store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Usikkerheten vurderes som middels. Usikkerheten er knyttet til hva konsekvensene av 

brannen kan bli. Det er mange ulike faktorer som spiller inn som for eksempel type materiell 

som er i bygningene, vindretning og tettheten av bygninger. 

 

Mulige tiltak: 

 Øvelser 

 Beredskapsplaner 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 x   1-2% per år 
(1 gang i 
løpet av51-
100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall       

Skader og 

sykdom 

x     2 skadde 

(røyk) 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

      

Langtidsskader-

kulturmiljø 

      

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap    x  10-100 mill. 

kr. 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Overførbart til liknede hendelser i Salten med konsentrert lager- og 

næringsbygg. 

 

  



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS  

 

 

 

 

86 

 

6.5 Scenario 8: Brann på sykehjem 

Generelt er beboerne på et sykehjem en sårbar gruppe. Beboere i sykehjem har utvidede 

rettigheter i forhold til et sykehus, fordi sykehjemmet også er deres bolig. I en del tilfeller har 

beboerne rett til å ta med seg egne gjenstander og møbler. Noen steder har beboerne rett til å 

røyke på rommet. Det kan være en utfordring å vurdere hvilke tiltak som gir et 

tilfredsstillende brannteknisk sikkerhetsnivå i et sykehjem, der flere behov, visjoner og 

særregelverk kan gi interessekonflikter.  I Salten har det i de siste årene vært flere tilfeller av 

mindre branner på sykehjem. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann på Hamarøy 

bygdeheim. 

 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann på et beboerrom i 2. etasje på Hamarøy bygdeheim som følge av røyking på sengen. 

Ansatte forsøker å redde beboer, men må gi tapt grunnet stor røykutviklingen i rommet.  Som følge av 

redningsforsøket og forsøk på å slokke brannen, spres røyken ut i rømningsveien og andre deler av 

sykehjemmet. Brannen spres til nærliggende rom. Det er moderat nordavind på stedet. Til sammen er 

det 35 personer sykehjemmet. Under evakueringen blir 4 personer skadet og 3 personer omkommer. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Natt til lørdag i februar 

 

 

 

 

Brannen utvikler seg fritt i 

startbrannrommet. 2 personer 

får røykskader og 1 person 

omkommer. Deler av 2 etg. må 

evakueres. Søndre fløy på 

sykehjemmet må som følge av 

brannen holde stengt i 4 uker.   

Se overfor. 

 

 

Vurdering av sårbarhet: 

I Salten Brann har ikke alle kommunene røykdykkertjeneste som en del av sin beredskap. I 

praksis innebærer dette at innvendig innsats og redning ikke kan gjennomføres i røykfylte 

bygninger. Det å håndtere en hendelse av en slik karakter krever også at mannskapet har 

kompetanse, samt at man har tilstrekkelig med utstyr og slokkevann. For at brannmannskapet 
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skal utføre dette på en god måte, er det viktig at det eksisterer beredskapsplaner, tiltakskort og 

objektsplaner. 

 

Det er ikke alle sykehjem som har sprinkleranlegg (automatiske slokkeanlegg), noe som kan 

vanskeliggjøre en evakuering. Evakuering av beboere på sykehjem er ressurskrevende, og 

tilgjengelige redningsressurser må bistå helsepersonell med evakuering i en tidlig fase. 

Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er at hvis det skjer en samtidighetskonflikt, kan 

Salten Brann være sårbare i forhold til å få tak i tilstrekkelig med ressurser. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

I en rapport som er utarbeidet av SINTEF (2010), er det registrert 756 branner på sykehjem i 

perioden 1993-2009.  Flere av brannene har vært svært alvorlige, men den siste brannen med 

tap av liv var i 1983. I Salten har vi i løpet av den siste 5-årsperiode hatt flere tilfeller av 

mindre og større branntilløp på sykehjem, men ingen har omkommet. Sannsynligheten 

vurderes til middels. 

 

Vurderingen av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier som blir rammet. 

Evakuering av bevegelseshemmede og demente er spesielt utfordrende, og potensialet for tap 

av liv og mange skadde er stort. Brann vil kunne medføre store materielle skader, slik at deler 

av bygget ikke kan brukes i en periode. Det er ressurskrevende å følge opp pasienter og 

pårørende på kort- og lang sikt. Svikt i rutiner eller utfall/mangler ved bygningsdeler og 

sikkerhetsinnretninger er sterkt medvirkende til at konsekvensene kan blir store ved brann. 

Konsekvensene i dette tilfellet kan bli svært store, men konsekvensene vil i stor grad avhenge 

av når brannen oppstår på døgnet, tilstanden på beboerne, vindretning og temperatur. 

Konsekvensene i dette tilfellet vurderes til middels. 

 

Vurderingen av usikkerhet: 

Det eksisterer statistikk på antall omkomne og skadde i en brann på sykehjem, men det er 

utarbeidet få analyserapporter innenfor dette området. Når det gjelder branner på sykehjem i 

Salten har fagfolk i Salten Brann god innsikt i hvor mange og omfanget av disse. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som middels.  
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Mulige tiltak: 

 Sprinkleranlegg  

 Opplæring og øvelser 

 Beredskapsplaner 

 Rutiner forebyggende tiltak (kontroll. ettersyn og vedlikehold) 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år (1 

gang i løpet 

av51-100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

  

 

  

x 

 2-10% per år (1 

gang i løpet 

av11-50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall   x   3 omkomne 

Skader og 

sykdom 

  x   4 skadd 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet 

vurdering av 

konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Hendelsen er overførbar til liknede typer hendelser. Analysen er representativ for 

andre typer hendelser som kan oppstå i Salten. 
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6.6 Scenario 9: Brann i kulturhistoriske bygninger 

Kirker er en del av våre kulturhistoriske bygninger. Flere av disse er fredet eller har en annen 

form for vern. Brann i eldre kirkebygg, og da spesielt trebygninger – får normalt store 

bygningsmessige konsekvenser. I Salten er det flere trekirker, og de fleste kirkene er av eldre 

dato og bygget etter andre sikkerhetsregler enn de som gjelder i dag. Derfor oppstår det ofte 

usikkerhet hvordan brannsikkerheten skal tilrettelegges og hvor mange personer som kan 

være inne i kirkebygget samtidig. I dette scenarioet analyseres brann i Leirangen kirke i 

Steigen. 

 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann i det elektriske anlegget i Leiranger kirke. Forut for brannen hadde det vært et 

større arrangement i kirken. På grunn av langvarig frost med lave temperaturer, ble det brukt 

mobile varmevifter i kirkerommet forut og under arrangementet. Dette medvirket til overbelastning 

– og til slutt brann. Brannen oppdages av tilfeldig forbipasserende som luktet røyk. Når 

brannmannskapene ankommer kirka, er brenner det godt i høyre del av kirka og det er kraftig røyk.  

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Sent på kvelden en søndag i 

desember.  

 

 

 

 

Kirken brenner ned. Noe av 

inventaret i kirken berges ut av 

naboer som kommer til i en 

tidlig fase av brannforløpet. 

Det er svak vind fra nord. 

 Borge, Lofoten 1983 

 Langesund 1988 

 Sund 1994 

 Herøy, 1998 

 Hønefoss, 2010 

 Rørvik, 2012 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Få eller ingen av brannmannskapene har erfaring med slokking av kirkebranner. En slik 

hendelse krever kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

Forventet innsatstid for mannskaper i Steigen er ca. 30 minutter. Beliggenheten til mange av 

kirkene og kulturhistoriske bygninger i Salten tilsier lang innsatstid, og slokkevannforsyning 

er i varierende grad tilfredsstillende til mange av disse bygningene. Dette kan påvirke både 

førsteinnsats og utholdenhet.    
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Forutsatt tidlig varsling, eventuelt slokkeanlegg og kort innsatstid – kan slokkeinnsats bidra til 

å redde kulturhistoriske verdier. Dette vil imidlertid kunne påkreve røykdykkerinnsats.   

 

I en slik brann er fokuset på å redde kulturelle verdier, framfor å berge kirka. Da er det viktig 

at det foreligger beredskapsplaner og objektsplaner, slik at de kulturhistoriske objektene blir 

reddet. 

Et annet aspekt er hvis det skjer en parallell hendelse. Denne hendelsen i kirka vil legge 

beslag på alt av utstyr og mannskaper. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Nærmere en tredjedel av alle kirkebranner starter i det elektriske anlegget. Overbelastning og 

manglende ettersyn og vedlikehold er i mange tilfeller årsaken til slike branner. Mange av 

kirkene i Salten har gammelt elektrisk anlegg. Nasjonal statistikk tilsier at brannvesenet 

rykker ut til fem kirkebranner hvert år. Den siste kirkebrannen i Nordland var i 2009, da det 

brøt ut brann i Rødøy kirke. Sannsynligheten for at denne hendelsen kan skje vurderes som 

middels. 

 

Vurderinger av konsekvenser: 

Brann i kirke vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene materielle- og kulturelle verdier. 

Kirkebygget har kun intern varsling, det vil si ingen direkte varsling til 110-sentralen Bodø. 

Hvis ikke branntilløpet oppdages ved en tilfeldighet, vil kirka med stor sannsynlighet gå tapt i 

en brann. Kirka er ikke seksjonert, det er store åpne arealer, så brannen kan spre seg veldig 

hurtig i kirka. Kirka er viktige signalbygg. De aller fleste har følelser og relasjoner knyttet til 

«sin» kirke. En kirke som brenner ned medfører ikke bare tap av en bygning, men også 

sannsynligvis tap av uerstattelige kulturhistoriske objekter. 

Konsekvensene av kirkebrannen vurderes som svært store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det er utarbeidet god statistikk og rapporter om kirkebranner- og andre kulturhistoriske 

bygninger i Norge. Fagpersoner i Salten Brann har også bidratt med viktig informasjon på 

området. Usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget vurderes som samlet sett som middels. 
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Mulige tiltak: 

 Automatisk slokkeanlegg 

 Automatiske brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-sentralen i Bodø 

 Ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner 

 Gode rutiner systematisk sikkerhetsarbeid 

 Objektsplaner med oversikt over uerstattelige gjenstander som utleveres til Salten 

brann 

 Beredskapsplaner 

 Samarbeid med kirka om hva som skal berges i en brann 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   

 

x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 51-

100 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall      Ikke relevant 

Skader og 

sykdom 

     Ikke relevant 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

    x  

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 

 

   x  

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Vi har mange tilsvarende trekirker og eldre trebygninger av kulturhistoriske 

verdi i vårt virkeområde. Felles for de fleste bygninger av denne typen er at de 

brukes , og har få barrierer som hindrer at et branntilløp får utvikle seg. 
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6.7 Scenario 10: Brann i hotell 

Brann- og redningsvesenet i Norge rykker ut hvert år til nærmere 100 branner i hotell- og 

restaurantnæringen og det er bare tilfeldigheter som gjør at disse brannene ikke utvikler seg til 

større branner. I 2002 gjennomførte Norsk brannvernforening i samarbeid med Vesta en 

undersøkelse som avdekket manglende brannsikring i norske hoteller. En gjennomgang av et 

stort antall tilfeldig utvalgte tilsynsrapporter, viste at 94 prosent av hotellene hadde mangler 

ved brannsikkerheten. Manglene var blant annet dårlig brannvernopplæring, for få 

brannøvelser, manglende dokumentasjon på brannverntiltak og rømningsveiene var 

mangelfull. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann på Radisson Blu hotell. 

 

Hendelsesforløp 

Brannen oppstår i Radisson Blu i andre etasje på kjøkkenet etter en gasseksplosjon. Brannen og 

røyken sprer seg raskt til ventilasjonsanlegget og trappeoppganger. Det er natt til søndag midt i 

desember (julebordsesong). Det blir etter hvert stor røykutvikling og brannalarmen utløses. 

Brannvesen er på stedet etter 10 minutter og starter slukking, men har ikke kontroll på brannen som 

sprer seg raskt. Det er tjukk svart røyk som skaper utfordringer både i forhold til evakuering av 

gjestene og brannmannskapene. 

Det er julebord og mange kan være alkoholpåvirket, noe som kan gi store utfordringer for 

brannvesenet. 3 personer omkommer og 15 personer får røykskader og andre skader som følge av 

evakueringen. På grunn av kulden, blir beboerne umiddelbart fraktet til andre nærliggende hoteller. 

Brannvesenet har kontroll på situasjonen etter 16 timer.  

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Klokken er 02:10 en natt i 

midten av desember. 

 

 

 

Hotellet har 186 hotellgjester, 

og 200 som er i restauranten. 

15 ansatte er på jobb denne 

natta. Hotellet har 13 etasjer. 

Sterk vind og ingen nedbør. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

En brann som går over mange etasjer, vil være en svært alvorlig hendelse. Det at brannen 

skjer på vinteren, rett før jul vil medføre ekstra utfordringer. Ikke bare for brannmannskapene, 
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men også for gjesten som kan bli stresset og urolig. Evakuering av gjester og ansatte kan bli 

utfordrende. De fleste vil være avhengig av hjelp for å komme seg i sikkerhet. Flere hoteller 

bruker utenlandsk arbeidskraft og de er på alle nivåer i organisasjonen, men primært i 

renhold- og kjøkkenavdelingen. Dette innebærer at det blant annet kan bli 

kommunikasjonsutfordringer i en reell hendelse. 

 

Omfanget av en slik hendelse setter også Salten Brann på prøve når det gjelder kapasiteten og 

håndteringsevnen. Det å håndtere en slik hendelse krever at mannskapene har kunnskap og 

kompetanse både på operativt og strategisk nivå, samt riktig utstyr og gode beredskapsplaner. 

I en langvarig hendelse vil det også bli behov for å rullere på røykdykkere, og det krever at 

Salten Brann har tilgang på tilstrekkelig med kvalifiserte røykdykkere.  

 

Flere av hotellene og høyhusene i Bodø ligger på kaikanten. Dette betyr at det i beste fall er 3 

sider av bygget som er tilgjengelig for brannmannskaper for å kunne foreta evakuering med 

lift. Bygningen kan i tillegg være bygd sammen med andre bygg (kjedet sammen), slik at det 

gir ytterligere utfordringer for både evakuering og slokking. 

 

Denne hendelsen krever også at nødetatene samvirker godt under hendelsen og har god 

innsikt i andres beredskapsplaner. 

Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er at hvis det skjer en samtidighetskonflikt, kan 

Salten Brann være sårbare i forhold til å få tak i tilstrekkelig med personell. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det har ikke vært mange store hotellbranner i Norge, der personer har omkommet eller blitt 

hardt skadd. I ansvarsområdet til Salten Brann IKS bygges det flere og høyere hoteller, samt 

det planlegges stadig flere hoteller. Til tross for at det finnes tekniske installasjoner og 

alarmanlegg som skal forebygge og tidlig detektere brann/røyk (risikoreduserende tiltak), kan 

disse svikte eller bli satt ut av funksjon. Sannsynligheten vurderes som middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Det har ikke vært mange hotellbranner i Norge, men konsekvensene av en stor brann kan bli 

veldig store. Det er ulike faktorer som spiller inn i hvor store konsekvensene kan bli. Det er 

for eksempel tekniske mangler og manglende beredskapsplaner. 
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Scenarioet vil påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier, og konsekvensene 

blir vurdert til middels. 

Vurdering av usikkerhet: 

Analysen er basert på eksisterende dokumentasjon og faglige vurderinger om brann i hotell. 

Fagpersoner i Salten brann har bidratt med viktig informasjon om branntilfellene på hotellene 

i regionen. Ut ifra det kunnskapsgrunnlaget vi har vurderes usikkerheten som middels. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Styrke kompetansen hos ansatte på hotell/høyhus. 

 Kurs/opplæring av ansatte på hotell/høyhus. 

 Delta på øvelser. 

 Utarbeide beredskapsplaner og tiltakskort der det ikke eksisterer. 

 Kontinuerlig oppdatere tiltakskort og beredskapsplaner.  

 Sikkerhetskontroller 

 Automatisk sprinkelanlegg 

 Utarbeide felles beredskapsplaner med øvrige beredskapsorganisasjoner. 

 Gjennomføre jevnlige øvelser internt og med eksterne beredskapsaktører. 

 Kontinuerlig forbedring: Evaluere øvelser og hendelser. 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

 

    

x 

 2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall   x   3 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   15 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser i Salten 
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6.8 Scenario 11: Områdebrann 

I de senere år har områdebrann forekommet i landet, og slike hendelser får store 

samfunnsmessige konsekvenser og resulterer i svært store skadeomfang. Kjennetegn for 

områder der det kan oppstå områdebrann er (eldre) tett trehusbebyggelse som er oppført i 

tider med annen lovgivning enn dagens krav, samt det kan være svært varierende nivå på den 

tekniske og bygningsmessige brannsikkerheten. Videre er det risiko for at brannen kan spre 

seg til flere omkringliggende bygninger.  I Salten har vi flere områder med tett 

trehusbebyggelse, og i dette scenarioet har vi valgt å analysere brann i Jæra boligfelt. 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann i et bolighus i Jæra boligfelt i Glomfjord. Dette området består av 42 boliger som 

er bygd i tidsperioden 1913-1920. Den nødstilte som ringer 110-sentralen Bodø opplyser om at det 

er sterk vind og brannen sprer seg forholdsvis raskt til nabohuset.  Innringer opplyser at hun har 

begynt å vekke beboerne. 

Totalt omkommer 1 person og 7 personer blir lettere eller hardt skadd. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Torsdag i november kl. 02:00. 
 

 

 

Brann i et boligområde med til 

sammen 42 hus som er bygd i 

tidsperioden 1913-20. Det er -3 

grader celsius, 13 m/s vind, 

bakken er tørr og snøfri, ingen 

nedbør, og husene står tett og 

det er fare for spredning. Det 

bor om lag 70 personer i 

boligene, noe som medfører 

omfattende evakuering. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Få eller ingen av brannmannskapene har erfaring med slokking av områdebrann. 

Områdebrann er kompleks og ressurskrevende, og håndteringsevnen krever god organisering, 

kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå, samt riktig utstyr, materiell og 
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beredskapsplaner. I en slik hendelse vil det være behov for å anvende ulike slokketeknikker 

og ulike slokkemidler.  

Tilstrekkelig med slokkevann- og skumvæskeforsyning kan være en utfordring i slike 

hendelser. Det kan være behov for røykdykkerinnsats, men i denne hendelsen vil det i 

hovedsak være utvendig sikring og bekjempelse i form av utvendig slokking og utvendig 

innsats for å hindre spredning til andre bygninger. 

Mangelfull sikring av eldre bebyggelse kan også være en utfordring for brannvesenet. 

Et annet aspekt det er viktig å trekke fram, er hvis det skjer en parallell hendelse, vil denne 

hendelsen legge beslag på alt av utstyr og mannskaper. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Statistikk viser at Salten Brann IKS rykket ut til 96 hendelser som er relatert til «brann i 

bygning» i 2017 og 2018, men det er ikke kartlagt om disse hendelsene hadde potensial til å 

utvikle seg til en områdebrann. Legger vi den nasjonale statistikken til grunn kan vi i grove 

trekk anta at en områdebrann i Norge kan inntreffe hvert 15. år. I ansvarsområdet til Salten 

Brann IKS er det eldre tette trehusbebyggelser som har potensialet til å utvikle seg til en 

områdebrann under gitte forhold. Sannsynligheten vurderes som middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Samfunnsverdiene liv og helse (akutte og kroniske røykskader) og materielle verdier blir 

hovedsakelig rammet av denne hendelsen. Hvor alvorlige konsekvensene blir avgjøres av 

flere faktorer. Det kan blant annet være; hvor hurtig brannen sprer seg, tilstand på beboerne, 

typografi, vindretning, værforhold, luftfuktighet, tørre materialer, byggeskikk og manglende 

beredskapsplaner. Når det er kraftig vind øker det muligheten for brannspredning via 

«flyvebranner». Langvarig og ressurskrevende håndtering fra brannvesenet vil redusere 

beredskap og kapasitet i andre deler av regionen. Konsekvensene vurderes til middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Riksantikvaren og DSB (2005) har utarbeidet en rapport der de har kartlagt antall 

verneverdige tette trehusbebyggelse med fare for områdebrann. Det er derimot ikke kartlagt 

hvilke områder med tett trehusbebyggelse som ikke er verneverdige, men der det er fare for 

områdebrann.  Ut i fra erfaringer fra brann- og redningsvesen er det mye som tyder på at det i 

enkelte tilfeller er tilfeldigheter som har gjort at ikke en boligbrann i tett trehusbebyggelse har 
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utviklet seg til en områdebrann. Dette kan blant annet være gunstige vind- og værforhold 

under hendelseshåndteringen. 

Det er gjort lite nasjonal forskning på feltet områdebrann, men det gjort forskning på 

områdebrann blant annet i Australia, New Zealand, USA, Japan og Sverige. Salten Brann IKS 

bør vurdere om dette er relevant kunnskap for norske forhold. 

Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten som middels. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Beredskapsplaner og prosedyrer 

 Øvelser: Strategisk- og operativ nivå. Table-top 

 Beboerinvolvering: Bevisstgjøre huseier og bruker om risikobildet. 

 Kombinere forebyggende og skadebegrensende tiltak 

 Klargjøre brannvesenets forventninger til bygningseiere om tilrettelegging for innsats. 

 Samarbeid med plan- og bygningsmyndigheter. 

 Gjennomføre tilsyn for å sikre at brannsikringsbarrierer er etablert, 

konsekvensreduserende barrierer fungerer og at eier og bruker driver systematisk 

sikkerhetsarbeid i større bygninger. 

 Sikre tilstrekkelig vannforsyning til brannslukking 

 Brannsikringsplaner for områder med stor spredningsfare 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

x    

 

0,1-1% per 
år (1 gang i 
løpet av 
101-1000 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

 

   

x 

 

 

 1-2% per år 
(1 gang i 
løpet av 51-
100 år) 

 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   7 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

 x     

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   1-10 mill. kr 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser i Salten 
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7. Kjemikalie- og eksplosive hendelser 

En rekke kjemikalier og eksplosiver med potensielt skadelig effekt inngår i 

produksjonsprosessene i industrien og i andre deler av næringslivet. Stoffene kan være giftige 

og brann- og eksplosjonsfarlige og utgjøre en fare for liv og helse, miljøet og materielle 

verdier. Hendelser kan utløses ved bruk, produksjon, lagring eller transport og vil ha 

sammenheng med svikt i sikkerhetssystemene. Tilsiktede handlinger som terror eller sabotasje 

kan heller ikke utelukkes. Hendelser som involverer kjemikalier eller eksplosiver kan utvikle 

seg uforutsigbart. De kjennetegnes derfor ofte av stor usikkerhet. 

Både klimaendringer og den generelle samfunnsutviklingen øker sannsynligheten for 

storulykker og terrorhendelser. Det er viktig at brann- og redningstjenesten er dimensjonert og 

har riktig utstyr og riktig kompetanse for å håndtere slike hendelser. Nærmere 10 000 

virksomheter i Norge håndterer farlige stoffer og cirka 340 av virksomhetene er omfattet av 

storulykkeforskriften. Virksomheter som håndterer farlige stoffer er spredt over hele landet 

(DSB, 2018). 

 

Virksomheter som håndterer eller transporterer farlige stoffer er underlagt strenge krav til 

sikkerhet gjennom ulike regelverk (veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, 

DSB, 2016). Virksomheter som faller inn under bestemte næringskoder og som sysselsetter 

mer enn 40 personer er pålagt å ha industrivern. Industrivernet er industriens egen beredskap 

som på kort varsel skal kunne håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og 

farlige kjemikalier før nødetatene kommer, samt virksomheten er pliktig å ha en 

risikovurdering og en beredskapsplan. 

 

Produksjon, oppbevaring, transport og bruk av farlige stoffer innebærer en latent fare for liv 

og helse, miljø og materielle verdier. I storulykkeforskriften pekes det på at virksomhetene 

gjennom systematisk arbeid plikter å treffe alle nødvendige tiltak for å forebygge ulykker og 

begrense konsekvensene av hendelser som likevel måtte inntreffe.  
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Ulykker med giftige gasser nær eller i tett befolkede områder kan få store konsekvenser for liv 

og helse for befolkningen rundt ulykkesstedet. Ammoniakk og klor er de gassene som utgjør 

størst fare i Norge. Konsekvensene av en ulykke med farlig stoffer avhenger av en rekke 

faktorer som for eksempel type farlig stoff, mengde, temperatur, vindretning, lokalisering og 

ulykkestidspunkt. I tillegg til beredskapskompetanse og kapasitet, effektiv varsling og 

informasjonsformidling av befolkningen.  

 

Generelt medfører økt bruk av brannfarlig gass i samfunnet at sannsynligheten for ulykker 

øker. Det er også eksempler på lokalisering av store nye anlegg med brannfarlig gass nær 

eksisterende bebyggelse. Områder hvor det er etablert flere virksomheter som håndterer 

farlige stoffer, og hvor det også kan være stor aktivitet knyttet til transport av farlig gods på 

land og sjø representerer en særlig utfordring. En hendelse ved en virksomhet kan forplante 

seg til øvrige virksomheter og utløse en større ulykke med svært alvorlige konsekvenser for 

befolkningen rundt området. Områdets samlede risiko vil slik sett være større enn summen av 

de enkelte virksomhetenes interne risiko. 

 

Når det gjelder begrepet farlige stoffer er det et vidt begrep. Det omhandler kjemikalier, 

stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander som har egenskapene at de 

representerer en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier ved akutte uhell (DSB, 

2014).  

 

CBRNE er en samlebetegnelse for en rekke farlige stoffer som har høy farepotensial. CBRNE 

er forkortelsen på: kjemiske stoffer (C), biologisk agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært 

materiale (N) og eksplosiver (E). CBRNE hendelser er hendelser hvor et eller flere av de 

beskrevne stoffene er involvert. Dette kan være angrep med kjernevåpen, kjemiske og 

biologiske våpen, atomulykker, pandemier, ulykker i industrianlegg og uhell ved transport av 

farlig gods. Eksempler på uønskede hendelser som involverer brann- og redningsvesen i 

CBRNE er brannen i Gudvangatunnelen i 2013, Lillestrømulykken (2000) og ulykken i 

Tysfjord (2018). 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: I mars brant det i feiebil som spredte seg til et lager med gass. 
 2007: I mai eksploderte en tank med svovelholdig bensinprodukt ved anlegget til 

bedriften Vest Tank i Sløvåg i gulen kommune i Ytre sogn. 
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 2000: I april var et tog med to tankvogner lastet med propan kjørte inn i et 
stillestående tog på stasjonsområdet på Lillestrøm. Det oppsto en propanlekkasje som 
tok fyr. Fare for en kraftig gasseksplosjon var overhengende. 

 

KJEMIKALIE- OG EKSPLOSJONSFARLIGE STOFFER I SALTENREGIONEN 

I Salten oppbevarer og benytter et stort antall virksomheter farlige stoffer. Dette er primært 

innen industri, næringsliv, transportsektor og landbruk. Farlige stoffer er kjemikalier, stoffer, 

stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander som har slike egenskaper at de 

representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell (DSB, 

2014).  

 

Hendelser som er relatert til farlige stoffer kan enten oppstå på stasjonære virksomheter som 

håndterer farlige stoffer eller ved transport av farlig gods. I Salten er det 10 virksomheter som 

håndterer så store mengder farlige stoffer at de omfattes av storulykkeforskriften.  Det er to 

typer virksomheter som faller inn under denne forskriften og det er 1) virksomheter som 

oppbevarer de største mengdene farlige stoffer (§9) og 2) virksomheter som er meldepliktige 

(§6). Virksomhetene som er berørt av denne forskriften har strenge krav til sikkerhet og må 

forholde seg til brann og eksplosjonsloven, forskrift om farlige stoffer og forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Dette er virksomheter som kan føre til ukontrollerte 

hendelse av større omfang, det vil si brann, eksplosjon eller utslipp. 

 

I Saltdal kommune oppbevares det gasser og kjemikalier som kan utgjøre en risiko. Blant annet 

oksygen som brukes i medisinsk øyemed og i bruk i industrien. Dette kan utgjøre en risiko for 

brann og eksplosjonsfare. I tillegg oppbevares det sprengstoff på et lager som kommer inn under 

storulykkeforskriften som Maxam Norge AS på Setså. 

 

I Fauske oppbevarer og benytter et stort antall virksomheter innen industri, næringsliv, 

transportsektor og landbruk farlige stoffer. Dette gjelder kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, 

produkter, artikler og gjenstander som har slike egenskaper at de representerer en fare for 

mennesker, materielle verdier og miljøet. Hendelser relatert til farlige stoffer kan enten oppstå 

på de stasjonære anleggene eller ved transport, og de fleste ulykker relatert til farlige stoffer 
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skjer i forbindelse med transport på vei. Siden Fauske er et knutepunkt langs E6, transporteres 

det daglig store mengder farlige stoffer.  

 

Hamarøy har to store næringsområder fordelt på tettstedene Skutvik og Innhavet. På innhavet 

ligger Nordlaks Smolt AS som er et av verdens største smoltanlegg. Det finnes ikke tyngre 

industri eller direkte forurensende næringsvirksomhet i Hamarøy kommune. Drag i Tysfjord, 

som blir en del av Hamarøy kommune fra 1. januar 2020, har storulykkebedriften The Quartz 

Corp (TQC). 

 

Glomfjord industripark som ligger i Meløy kommune er det største industriområdet i Salten 

regionen, og bidrar til at Nordland er Norges nest største industrifylke. Industriparken har 

cirka 20 virksomheter, der Yara er den største virksomheten med omtrent 180 ansatte i 

gjødselproduksjonen. Yara omfatter storulykkeforskriften. 

 

I en rekke industrianlegg, virksomheter og i landbrukssektoren i Salten benyttes en rekke 

kjemikalier, eksplosiver og radioaktive farlige stoffer. Flere av disse stoffene er giftige eller 

brann- og eksplosjonsfarlige, og uønskede hendelser relatert til disse stoffene kan få store 

konsekvenser for liv og helse, miljø og materielle verdier.  

 

Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: The Quartz Corp (TQC). 

 2006: Domstein på Burøya, Bodø 

 2002: Nord-Norges salgslag på Alstad, Bodø 

 2001: Gigante på Burøya, Bodø  
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7.1 Scenario 12: Brann i tankanlegg 

En rekke kjemikalier og eksplosiver med potensielt skadelig effekt inngår i 

produksjonsprosessene i industrien og i andre deler av næringslivet. Stoffene kan være giftige 

og brann- og eksplosjonsfarlige. Hendelsene kan utløses ved bruk, i produksjonsprosessen og 

lagring, og ulykken vil ha en sammenheng med svikt i sikkerhetssystemene. I dette scenarioet 

analyserer vi en hendelse med brann i et tankanlegg på Burøya. 

 

Skjematisk framstilling av risikoanalysen: 

Hendelsesforløp 

Det oppstår brann i et fryselager i tilknytning til en ammoniakktank på Burøya i Bodø havn. 

Brannen medfører at det oppstår lekkasje fra tanken, og ammoniakk i gassform strømmer ut. En 

periode er det også fare for at ammoniakktanken kan eksplodere som følge av trykkøkning på 

grunn av brannen. Til å begynne med er gassutviklingen stor, men den avtar etter hvert på grunn av 

nedkjøling som følge av trykkfall i tanken. Vinden blåser fra nordlig retning i moderat styrke, og 

tar med seg gass mot sentrumsområdet der det bor flere tusen innbyggere. Fra tankanlegget til 

sentrum er det på det korteste om lag 600 m. Det går ut varsel til befolkningen om at de må holde 

seg innendørs og lukke dører og vinduer.  

Tidspunkt Omfang Lignende hendelser 

Sent på kvelden en hverdag i 

januar. De første to timene 

spres store mengder gass før 

utslippene og spredningen 

avtar. 

Flere tonn ammoniakk lekker 

ut. Et tusentalls mennesker 

befinner seg i området som 

eksponeres for gassen.  

En langvarig hendelse. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Virksomhetens risikostyringssystem skal forhindre at ulykker som beskrevet skal inntreffe. 

Anlegg av denne typen har barrierer, rutiner og tilsyn som bidrar til høy sikkerhet. Tidligere 

ulykker i samme område og andre steder viser derimot at uhell og ulykker kan forekomme. 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

107 

 

Når Salten Brann skal håndtere en slik hendelse er det viktig at de har riktig ressurser som 

utstyr, kunnskap, kompetanse, både operativt og strategisk, samt tilstrekkelig med personell 

for å håndtere situasjonen. 

I en slik situasjon er det viktig at det eksisterer interne og eksterne beredskapsplaner. 

En annen utfordring er hvis det skjer en samtidighetskonflikt i samme området. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Sannsynligheten for utslipp av en slik størrelse at det truer tett befolkede områder er svært lav. 

De tre hendelsene i Bodø siden 2001 tilsier imidlertid at sannsynligheten er tilstede og må 

hensyntas. At det har vært tre hendelser på de siste 18 årene, der særlig den første hadde et 

stort skadepotensiale underbygger denne vurderingen. Sannsynligheten er middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Det er samfunnsverdiene liv og helse og miljø som vil bli rammet. 

De samfunnsmessige konsekvensene er på kort sikt relativt store. Potensialet for at mange 

mennesker kan bli påvirket av hendelsen er stort. Et vesentlig moment er det at byens sykehus 

befinner seg i et område som risikerer eksponering, om lag 1 km fra skadestedet. Eksponering 

for ammoniakkgass kan være skadelig for luftveiene, og for personell nær skadestedet som 

risikerer eksponering for store konsentrasjoner kan den være livstruende. Ammoniakkgassen 

vil imidlertid fort tynnes ut til en så lav konsentrasjon at den ikke medfører helsefare. 

Konsekvensene vurderes som små. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Utslipp av denne typen er en forholdsvis kjent fare, det er omfattende sikkerhetskrav til 

oppbevaring, og det føres tilsyn med virksomheter som lagrer mengder av den størrelsesorden 

som er beskrevet, men slike hendelser har skjedd tidligere i Norge. Usikkerheten er derfor 

vurdert til å være middels.  

 

Mulige tiltak: 

Ved siden av de tiltakene som er direkte regulert gjennom lov og forskrift er planverk for 

evakuering et sentralt tiltak. Det er også viktig med gode og effektive varslingsrutiner. 

Målrettet opptrening av innsatsmannskaper og øving av lignende scenarier vil også være gode 

konsekvensreduserende tiltak. Det er også viktig å ha gode beredskapsplaner og øvelser. 
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Skjematiskfremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

X   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    3 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x     

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

x     

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Hendelsen er overførbar til liknede typer hendelser 
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8. Transporthendelser 

I dette kapittelet presenteres data innen transportsektoren vei, jernbane, skipstrafikk og 

luftfart. 

 

Sikkerhetsnivået innen jernbanetransport, sjøtransport og flytransport er i utgangspunktet 

veldig høyt i Norge, og antall alvorlige uønskede hendelser innen disse sektorene er lavt. 

Veitrafikkulykker er den største utfordringen innen transportsikkerhet med hensyn til antall 

drepte og hardt skadde. I flere år har Norge vært blant de mest trafikksikre landene i verden 

med færrest drepte per innbygger. Nullvisjonen-en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren (Statens vegvesen, 2019). 

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for transportområdene luftfart, 

sjøfart, vegtrafikk og jernbane. 

 

Store ulykker i forhold til større transportulykker og utslipp av farlige stoffer, preger også 

risikobildet i Saltenregionen. Saltenregionen har en relativt lang kystlinje med høy aktivitet, 

og det forventes at aktiviteten vil økes langs kysten. I tillegg er det høy aktivitet i 

Saltenregionen med skipsfart, tog og landtransport av farlig gods som samlet sett utgjør en 

betydelig risiko for akutt forurensning. Større transportulykker representerer en trussel mot 

natur og miljøverdier, og liv og helse. 

 

VEITRAFIKKULYKKER 

Ulykkene i de forskjellige transportformene har ulik profil. Veitrafikken står for rundt 90 

prosent av alle dødsulykkene. I ni av ti veitrafikkulykker omkom det en person. De andre 

transportformene har vesentlig færre ulykker, men med langt flere omkomne per ulykke.  

 

Storulykke i transportsektoren defineres som hendelser med mer enn fem omkomne. I 

perioden 1985-2014 var det 37 storulykker innen transport i Norge med til sammen 659 

omkomne. Tendensen er at det blir færre storulykker, men med flere omkomne per ulykke 

(DSB, 2018). I tiårsperioden 2007-2016 omkom i gjennomsnitt 181 personer i veitrafikken 

per år. I 2017 var dødstallet nede i 109. Det er 26 færre drepte enn i 2016 og det laveste tallet 

siden 1939. Den store forskjellen er imidlertid at det i 1939 var registrert om lag 100 000 biler 

i landet, mot om lag 3,3 millioner i 2017. Antall drepte har vært synkende helt siden toppåret 
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1970, hvor 560 personer mistet livet i veitrafikken. Ulykker i tunneler skjer sjeldnere, men har 

ofte større konsekvenser enn de som skjer utenfor tunneler. De fleste ulykkene i tunnelene 

skjer i åpningene, mens de alvorligste ulykkene og brannene skjer midt i tunnelen. Det blir 

stadig flere og lengre veitunneler i Norge. Brann i tunnel er et krevende område, der det er 

viktig med forebyggende innsats og kompetanse for å håndtere hendelsen. Det er viktig at 

brann- og redningsvesen har god kompetanse om de utfordringer brann og ulykker i tunneler 

gir. Brann i tunnel er en alvorlig hendelse som har store katastrofepotensial. Bildet kan variere 

fra tunnel til tunnel, men ut fra et helhetsbilde er brann i tunnel en krevende håndtering for 

brann- og redningsvesen. 

 

For trafikksikkerhet var målet i NTP (2014-2023) å halvere antall drepte og hardt skadde i 

veitrafikken i løpet av planperioden. Det innebærer en reduksjon i henholdsvis antall drepte 

og hardt skadde fra om lag 1000 til 500 årlig. I 2017 ble det registrert 109 drepte og 665 hardt 

skadde i veitrafikken. 

 

For NTP (2018-2029) har regjeringen tallfestet et etappemål om en halvering av drepte og 

skadde i denne perioden: «Innen 2030 skal antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken 

reduseres til maksimalt 350, mens det høye sikkerhetsnivået innen øvrige transportformer skal 

opprettholdes og styrkes» (DSB, 2018). 

 

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke i Norge er blant de minste i 

verden. Allikevel skjer det årlig flere dødsulykker på norske veier. Møteulykkene utgjør den 

største ulykkestypen i perioden 2005-2016. 36 prosent av dødsulykkene er møteulykker, og 

39 prosent av de involverte omkommer. I 2016 var 36 prosent av dødsulykker møteulykker og 

35 prosent var utforkjøringer.  Tunge kjøretøy (busser og lastebiler/vogntog) var innblandet i 

27 prosent (35 dødsulykker) av dødsulykkene og av de 35 dødsulykkene var busser involvert i 

3 ulykker (DSB, 2018). Det er verdt å legge merke til at vi har hatt flere større bussulykker i 

Norge de siste 20-årene. 

 



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS 

111 

 

1 2007 trådte tunnelsikkerhetsforskriften-basert på et EU-direktiv i kraft for tunneler på 

riksveier. På riksveinettet omfattes 255 tunneler av forskriften. Fra 2015 gjaldt forskriften 

også fylkesveier. Formålet med forskriften er «å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for 

trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, 

miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker». Kravene skal være 

oppfylt for alle tunneler i løpet av 2019 (DSB, 2018). 

 

De fleste ulykker når det gjelder transport av farlig gods skjer på vei, og størstedelen av 

transporten av farlig gods foregår på vei (DSB, 2018). Hovedtyngden av transport av farlig 

gods på norske veier består av de tre stoffgruppene brannfarlig væske (80%), gasser 

(komprimerte, flytende eller oppløst under trykk, 8 prosent) og etsende stoffer (cirka 6 

prosent). I 2013 ble det beregnet at det daglig i gjennomsnitt ble transportert ca. 25 000 tonn 

farlig gods på vei og jernbane i Norge. 

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2017: 5. mai brant det i et utenlandsk vogntog i Oslofjordtunnelen. 
 2017: 17. april tok en feiebil med flere hundre liter diesel og hydraulikkolje fyr inne i 

Fjærlandstunnelen (Sogn og Fjordane). 13 personer ble sendt til sykehus med 
røykskader. 

 2015: 11. august begynte det å brenne i en svensk turistbuss i Gudvangatunnelen 
(Sogn og Fjordane). 32 passasjerer i bussen ble evakuert og fire personer ble behandlet 
for røykskader. 

 2015: 15. juli oppsto det lekkasje i en tankbilhenger som løsnet fra bilen og kjørte inn i 
tunnelveggen i Skatestraumtunnelen (Sogn og Fjordane). 16 500 liter bensin rant ut i 
tunnelen og tok fyr. Tunnelen var stengt i fem måneder og kostet 60 millioner kroner å 
reparere skadene.  

 2013: 5. august begynte det å brenne i et vogntog i Gudvangatunnelen (Sogn og 
Fjordane). 67 personer ble evakuert, 28 personer ble påført akutte røykskader og fem 
ble alvorlig skadet. 

 2011: 23. juni begynte det å brenne i et polskregistrert vogntog i Oslofjordtunnelen 
 

 2013: Bussulykke Fardal, Sogndal. 2 omkom o 2 alvorlig skadd. 
 2013: Bussulykke i Oslo. 3 omkom. 
 2007: Bussulykke Verdal kommune. 3 omkom. 
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VEITRANSPORTNETTET OG VEITUNNELER I SALTENREGIONEN 

De viktigste transportårene i Saltenregionen er E6 som går gjennom kommunene Saltdal, 

Fauske, Sørfold og Hamarøy, Rv80 (Fauske-Bodø) og Fylkesvei 17 (Kystriksveien) som går 

gjennom Bodø og Meløy.  

 

I Salten er det totalt 47 tunneler med en samlet lengde på 64 kilometer. Enkelte tunneler har 

gammel standarden som ikke oppfyller kravene i tunnelforskriften. Statens vegvesen har 

oppgradert og er i ferd med å oppgradere tunnelene i regionen for at de skal tilfredsstille nye 

EØS-krav som har til formål å bedre trafikksikkerheten. Dette arbeidet forventes å være 

sluttført innen 2022 (Statens vegvesen, 2018).  

 

E6 er den lengste veistrekningen i Salten med en totallengde på 245 kilometer og 23,4 

kilometer vei er i tunneler.  Det er totalt 23 tunneler på E6; 16 i Sørfold, 2 i Hamarøy, 1 i 

Fauske og 4 i Rognan kommune. Totalt er det 20 kilometer vei som er i tunnelene i Sørfold og 

Hamarøy, og lengden på tunnelene varier fra 39 meter til 4457 meter. Det er viktig å påpeke 

at mange av disse tunnelene ikke oppfyller dagens krav i tunnelsikkerhetsforskriften. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på denne strekningen er estimert til 1500 kjøretøy i 2019 (Statens 

vegvesen, 2016). FV17 i Meløy har tre tunneler som det er relativ høy døgntrafikk i. Den 

lengste tunnelen er Svartistunnelen som er på 7,6 kilometer. Alle veitunnelene i (unntatt 

Bodøtunnelen som åpner i 2019) har ett-løp, noe som øker risikoen for møteulykker. 

 

Gods- og passasjertrafikk foregår primært på E6, Rv80 og Fv17, men hovedtyngden av 

trafikken foregår på E6. Dette gjelder både tyngre og lette kjøretøy. I følge rapporten 

«Nærings- og godsanalyse-Nordland» (2018) som er utarbeidet av Nordland Fylkeskommune 

estimeres det en betraktelig økning av tungtransport på E6 framover.  

 

Transport av farlig gods på vei har fått økt oppmerksomhet blant annet fra DSB de siste årene. 

Bakgrunnen for det er at de fleste transportulykkene av farlig gods skjer på vei (DSB, 2018). I 

Salten fraktes det daglig farlig gods og stoff på E6, men det finnes ingen data på hvor mye 
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farlig gods og stoff det transporteres langs E6. Hendelser innen transport av farlig stoff kan 

medføre svært store konsekvenser for liv og helse, miljø og materielle verdier.  

 

Trafikkbildet øker i sommerhalvåret på veistrekningene E6, RV80 og Fylkesvei 17. Den 

veistrekningen der trafikkhyppigheten øker mest er E6. En årsak til økningen er antall 

turistbusser, bobiler og øvrige personbiler som skal for eksempel til Lofoten og Vesterålen og 

Nordkapp. FV17 får også økt trafikkhyppighet i sommerhalvåret. En grunn til økningen kan 

være at turister ønsker å kjøre langs kysten til Helgeland og Trøndelag. 

 

Trafikken av turistbusser er økende i sommerhalvåret langs E6, men det er også høy aktivitet 

av regionale og lokale busser som ferdes langs E6. NorWay ekspressen går to ganger daglig 

fra Bodø til Narvik, Nordlandsbuss har flere daglige ruter i Salten, samt at det er flere 

kommuner som har skolebuss. Det foregår også en del bussaktiviteter langs FV17 og RV80.   

 

De fleste transportulykker i Salten er relatert til veitrafikken, og statistikk fra Statens 

vegvesen (2019) viser at det er på E6-aksen fra Saltdal til Hamarøy at de fleste ulykker og 

dødsulykker skjer i Saltenregionen. I perioden 2015 til 2017 omkom 1 person, 2 alvorlige 

skadet og 15 lettere skadet på strekningen Fauske-Bognes. På strekningen Saltfjellet-Fauske 

omkom 3 personer, 2 alvorlig skadd og 9 lettere skadd i samme tidsperiode. Årsdøgntrafikken 

på denne strekningen er 2200 i 2017 (Statens vegvesen, 2017).  I perioden 2006-2018 har det 

vært 717 ulykker med 30 omkomne og 1188 skadde i regionen.  

   

Det må også nevnes at flere veistrekninger i regionen har stor skredfare med forholdsvis høy 

skredfaktor. Skredfaren er knyttet til sørpe, stein, flom, snø og is (ROS Salten 2017).  

Skredfaren er størst på fylkesvegene og spesielt utsatt er Fv17 ved Setvikdalen, FV571 ved 

Flågan, FV495 i Beiardalen og FV17 ved Tårnvik. I tillegg er riksvegene E6 ved Setshøgda i 

Saltdal og Rv80 ved ytre Kistrand i Fauske skredutsatt.  

 

I de senere år har det vært mange branner i veitunneler. DSB (2018) slår fast at vi med dagens 

risikobilde må regne det som nesten sikkert at det vil skje en alvorlig tunnelbrann i Norge i 

løpet av de neste tiår. Norge har svært mange veitunneler, og få av dem er bygd med dagens 

krav til sikkerhet. Bygger vi videre på dette resonnementet og ser dette i et lokalt perspektiv, 

er det sannsynlig at dette kan forekomme i Saltenregionen, når det er 47 veitunneler med 
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forholdsvis hyppig biltrafikk med både personbiler, tungtrafikk og busstrafikk. Det er naturlig 

at vi trekker fram E6 med 23 tunneler som går fra Saltdal til Hamarøy som et risikoområde. 

 

Videre representerer tunneler en viss risiko for trafikkulykker i forhold til transport av farlig 

gods.. I hovedsak er det på E6 det transporteres farlig gods som blant annet eksplosive stoffer, 

gasser og brannfarlige væsker. Data viser at det har vært en del ulykker i tunnelene på denne 

strekningen de siste årene, noe som innebærer at særlig de tunnelene som er på E6 utgjør en 

risiko. 

Lokale hendelser tunnel: 

 2019: 7. februar. Møteulykke mellom personbil og vogntog i Saksenviktunnelen, 2 
omkom. 

Lokale hendelser bussulykke: 

 2017: Hamsund, Hamarøy 
 2015: Skillvatnet, Tysfjord 
 2011: Haukås, Hamarøy 
 2010: Turistbuss E6, Saltdal 
 2005: Turbuss E6, Saltfjellet 

 

JERNBANEULYKKER 

Sikkerhetsnivået på jernbanen i Norge er blant de beste i Europa. Historiske data viser at 

antallet hendelser ligger på et jevnt lavt nivå. De siste ti årene har det i gjennomsnitt vært fire 

til fem ulykker i året knyttet til jernbane. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med at 

personer eller kjøretøy krysser jernbanesporet. Andre årsaker til hendelsene har i stor grad 

vært tekniske eller menneskelig svikt, men også naturhendelser. Det har ikke omkommet 

togreisende på norske tog i løpet av den siste 10-årsperioden (DSB, 2018) 

 

Det har vært to store jernbaneulykker i Norge de siste 50 årene: 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta stasjon på Rørosbanen. Like etter kollisjonen 
brøt det ut brann i togsettet og 19 mennesker mistet livet. 
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 22. februar 1975 kolliderte nordgående persontog fra Oslo og sørgående persontog fra 
Trondheim, nord for Tretten stasjon på Dovrebanen. 27 personer omkom og 25 
personer ble skadd. 

 24. mars 2010 rullet et ukontrollert togsett fra Alnabru til Sjursøya (Oslo). Tre 
mennesker ble drept og fire skadd. 

 

JERNBANELINJEN I SALTENREGIONEN 

Nordlandsbanen går gjennom kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Jernbanen er svært viktig 

for gods- og passasjertrafikken i regionen, og et viktig bindeledd og kommunikasjonsmåte for 

regionen. Passasjertrafikk foregår med to daglige avganger fra Bodø til Trondheim, og 

pendlertogene har tre avganger daglig. Det fraktes mye stykkgods på jernbanen til Fauske, for 

deretter å bli omlastet til godstrafikk langs E6. Det fraktes også farlig gods og stoffer langs 

jernbanen. Riktignok avtar denne transporten, siden mer av farlig stoff og gass fraktes langs 

landeveien og sjøveien. 

 

Jernbanestrekningen i Salten går flere steder langs sjø og ras- og skredutsatte områder (ROS 

Salten 2017), og jernbanen går gjennom flere områder der det er krevende å få inn 

redningsmannskaper og materiell. 

 

Nordlandsbanen har enkeltspor og moderat trafikk, og jernbanestrekningen i Salten har 

hverken fullstendig hastighetsovervåking (FATC) eller delvis hastighetsovervåking (DATC). 

Disse systemene er Bane NOR sine systemer for hastighetsovervåking og at tog ikke passerer 

stoppsignaler (Bane NOR, 2018). 

 

Jernbanestrekningen i Salten har seks lange tunneler som er over 1000 meter og to tunneler 

som er definert som særskilte objekter. Det er Hopstunnelen og Naurstadhøgda. Uønskede 

hendelser knyttet til jernbaneulykker er avsporing, ulike former for skred, møteulykker (tog 

mot tog), sammenstøt tog og objekt, passasjerer skadet på plattform og planovergang, 

personer skadet i og ved jernbanesporet og brann i tog. Brann i tog er av Bane NOR vurdert 

som verstefallsscenario. Bane NOR har selv vurdert sannsynlighet for brann om bord på tog 

som «svært lav» på grunn av lite brennbart materiell i tunneler og svært brannsikkert 

togmateriell. Riktignok oppfyller ikke de eldste togsettene som går på Nordlandsbanen dagens 

krav til brannsikkerhet.  
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Bane NOR vurderer at enhver alvorlig hendelse i tunneler vil være en betydelig utfordring 

med tanke på redning og bekjempelse, fordi tilgjengeligheten og adkomsten til ulykkesstedet 

er krevende og utfordrende med hensyn til å få inn redningsmannskaper og materiell (Bane 

NOR, 2018).   

 

Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2002: togulykke utenfor Rognan. Avsporing agendatog. 20 personer skadd. 

 

SJØFARTSULYKKER 

Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser at ulykker med alvorlig skade på fartøy har gått ned 

med 56 prosent siden 2004. Ulykker med alvorlig skade på fartøy omfatter ofte skade på 

personer, tap av menneskeliv eller akutt forurensning. Antall grunnstøtinger har gått opp 62 

prosent siden 2004, antall kontaktulykker er mer en doblet, mens antallet kollisjonsulykker 

har gått ned med 43 prosent.  

 

Det har vært store maritime skipsulykker de siste 30 årene som har krevd menneskeliv, eller 

gjort store skader. Eksempler på slike hendelser er Scandinavia Star, Hurtigruteskipet 

Nordlys, Grandeur of the seas og Le Boreal. 

I de siste årene har antall cruiseskip til Arktiske farvann har økt. En av årsakene til den 

markante økningen i cruisetrafikken, er at mange turister ønsker å dra til Arktisk for å oppleve 

dyrelivet, lyset og det mektige landskapet. Når det gjelder den økte veksten av 

cruiseskiptrafikken i Arktisk, kan det føre til at det blir en større risiko for ulykker. Dette 

innebærer blant annet at Norge må tenke nytt innen Arktisk beredskap, og rette sikkerhet- og 

beredskapsperspektivet til disse områdene. 

I perioden 2014-2016 ledet den Finske Grensevakten prosjektet Baltic Sea Mirg. De avdekte 

at det er stor forskjell på hvordan ulike land i Europa håndterer redningsinnsats til sjøs 

(RITS), og at internasjonal redningsinnsats mangler felles koordineringsmodeller og operative 

retningslinjer for hvordan ulike internasjonale aktører skal hjelpe hverandre i hendelser. 
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Rapporten viser at i perioden 2000-2015 var det 33 branner på passasjerskip, og 99 branner på 

skip som frakter både passasjer og last (Ropax skip). Alle skipene var i europeisk farvann og 

over 300GT. Av de 33 brannene som var på passasjerskip eller på cruiseskip, var 21 branner 

på åpent hav og 12 branner i havn. Det ble gitt ekstern branninnsats (RITS/MIRG) til 4 skip 

som var i brann på åpent hav og branninnsats til 5 skip som var i brann i havn. I perioden var 

det registrert 570 branner på ulike skip, og i 1/3 av brannene måtte mannskapet få ekstern 

hjelp til å slukke brannen. Passasjerskip stod for 25 prosent av alle branner/eksplosjoner i 

skipstrafikken. Hurtigruteskipet M/S Nordlys er et av skipene (Ropax) som er med i 

statistikken. Hendelsen skjedde utenfor havnen i Ålesund og dette gjorde at RITS kunne 

komme om bord på kort varsel og bidra med sin ekspertise. Denne hendelsen er et eksempel 

på hvordan nøkkelpersonell ble satt ut av spill, og ekstern hjelp var helt avgjørende for å 

slokke brannen, slik at hendelsen ikke eskalerte. 

I de siste 15 årene har cruisetrafikken fordoblet seg i Arktiske farvann og vi må være 

forberedt på at cruiseskiptrafikken vil øke enda mer i årene som kommer. Størrelsen på 

skipene og antall passasjerer som kommer til Arktisk farvann er nå mye høyere enn tidligere, 

og dette øker også risikoen for at ulykker skal inntreffe.  

 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2011: 15. september brant det på Hurtigruta «MS Nordllys». 2 omkom og 16 skadde. 
 2004: 19. juni forliste bulkskipet MS Rocknes i Vatlestraumen utenfor Bergen. 18 

personer omkom. 
 1999: 26. november gikk hurtigbåten MS Sleipner på skjæret Store Bloksen på vei fra 

Haugesund til Bergen. 16 personer omkom. 
 1990: 7. april oppsto det brann i på bilfergen Scandinavian Star i Skagerak. Det er den 

aller største skipskatastrofen i nyere norsk historie der 159 personer omkom. 

 

SJØFARTSTRAFIKKEN I SALTENREGIONEN 

Skipstrafikken i Saltenregionen består primært av lasteskip til og fra ulike næringsvirksomhe te r 

i Saltenregionen, fiskefartøy og ulike passasjerskip som Cruiseskip, Hurtigruten og lokale 

hurtigbåter. Det forventes en økning i skipstrafikken langs kysten i Salten de neste tiårene 

(Bodø Havn, 2018). 

 

Salten har 200 kilometer lang kystlinje, med betydelig skipstrafikk som i stor grad domineres 

av fiskefartøy, passasjerskip, stykkgodsskip og ferger. Frem mot 2040 er det forventet en 
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økning i utseilt distanse på 45 prosent for Nordland og den største økningen er tilknyttet 

fartøystypene gasstankere, containerskip, kjemikalietankere, råoljetankere og produkt-tankere. 

 

Bodø Havn har en viktig funksjon som nødhavn og er en av ti nasjonalhavner i Norge, 

Havnen er et viktig transportknutepunkt for trafikk av gods- og passasjertrafikk til sjøs, og 

daglig er det mange passasjerer som reiser til og fra Bodø med ferge, hurtigbåt og hurtigruten. 

Det er også hurtigbåtanløp i Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Meløy. Noen steder er det 

daglige anløp, mens andre steder er det to- tre ganger i uka. Hurtigruta anløper Ørnes og Bodø 

to ganger i døgnet. 

 

I Salten er det 14 ISPS terminaler (International Ship and Port Facility Security. Dette er det 

internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg mot tilsiktede uønskede 

handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 2002). (Kystverket). 

Det er 8 terminaler i Bodø kommune, 2 i Sørfold kommune, 1 i Gildeskål kommune og 3 i 

Meløy kommune (Salten ROS 2017).  

 

Bodø Havn KF er ett av de viktigste havneanleggene i Nord-Norge, med innskipning av store 

mengder drivstoff til hele Saltenregionen, eksempelvis flydrivstoff til Bodø lufthavn. Havnen 

er landsdelens viktigste knutepunkt for trafikk av gods- og passasjertrafikk til sjøs, og det 

omlastes av gods og passasjerer mellom bil, båt og tog. Årlig fraktes det over 1 million tonn 

gods, over 345 000 passasjerer og ca. 7800 skipsanløp over Bodø havn. Havnen har en viktig 

funksjon som nødhavn og er også base for Bodøs marine og maritime virksomheter.  

Frem mot 2040 er det forventet en økning i utseilt distanse på 45% for Nordland og den 

største økningen er tilknyttet fartøystypene gasstankere, containerskip, kjemikalietankere, 

råoljetankere og produkt-tankere. Bodø Havn har definert grunnstøting som den største 

risikoen for skipsulykker (Bodø Havn, 2018). 

 

Det forventes at cruisetrafikken i Bodø vil øke betraktelig i de neste årene. I 2018 var det 18 

cruiseskipsanløp. Antall anløp som forventes er 20 i 2019 og 33 i 2020. Målsettingen er at 

innen 2024 skal det årlig være 40 cruiseskipsanløp (Bodø Havn, 2018).  Det er forventet at 
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cruiseskipene kan ha opptil 1500 personer om bord. Et annet aspekt som vi kan trekke fram er 

at det forventes at opptil 4 cruiseskip kan ligge til kai samtidig i Bodø.  

Det er forventet at flere cruiseskip anløper Bodø havn på vinteren, for å oppleve ulike 

vinterfenomener og vinteraktiviteter. Det at det blir flere og større skip langs kysten og flere 

anløp til Bodø innebærer økt risiko for at ulike typer hendelser kan skje.  I Meløy registrerer 

man en økning i cruisetrafikken på sommeren. Det er særlig cruisetrafikken i Holandsfjorden, 

innseiling til Svartisen/Engenbreen som er økende, og trenden i cruisetrafikken i regionen er 

at det blir flere og flere «vintercruise». Hurtigruten seiler også inn i Holandsfjorden. 

 

Når det gjelder skipstrafikk til «industriområder» kan vi trekke fram Yara Glomfjord, Cargill 

Ewos Halsa, Elkem Sørfold, Nordlaks Smolt AS i Hamarøy og industriområdet i Saltdal. 

 

LUFTFARTSULYKKER: 

I 2017 var det 19 registrerte ulykker med norske fly eller helikoptre, hvorav fire var 

dødsulykker. Gjennomsnittlig antall ulykker per år i norsk luftfart i perioden 2009-2017 har 

vært 18, hvorav 2 per år har vært dødsulykker. 

Nasjonale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2019: 17 februar styrtet et helikopter i Røldal (Hordaland). 2 personer omkom. 

 2016: 29. april styrtet et Airbus Super Puma helikopter ved Turøy (Hordaland). 15 

personer omkom.  

 2014: 14. januar styrter et legehelikopter fra Norsk Luftambulanse på Sollihøgda 

(Buskerud). To personer omkom. 

 2010: 27. januar styrter et helikopter i sjøen ved Horten. Fire personer omkom. 

 

 

LUFTFARTSTRAFIKK I SALTENREGIONEN: 

I Salten var det en helikopterulykke i 2018, og to personer omkom. Det er rimelig høy 

aktivitet I Salten med helikopter i forbindelse med transport, tilsyn og oppsyn. 

 

Bodø lufthavn er den eneste flyplassen i Salten og har dermed en sentral funksjon for 

regionen. Bodø lufthavn er Norges nest største luftfartsknutepunkt etter Gardermoen Oslo 

Lufthavn. I 2018 var det ca. 44 000 sivile flygninger og rundt 2 millioner passasjerer som 

reiste til eller fra Bodø Lufthavn.  I tillegg kommer militære aktiviteter.  
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Det er flere transatlantiske flygninger som flyr over Salten som vil ha Bodø Lufthavn (uke 2 

2019 landet et russisk fly). Samtlige av kommunene i regionen har luftrom med kommersiell, 

militær og privat flyvning. 

 
Lokale hendelser som er naturlig og trekke fram i denne forbindelsen er: 

 2018: Helikopterstyrt, Saltfjellet. 2 omkom. 
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8.1 Scenario 13: Trafikkulykke med farlig gods 

 
De fleste transportulykker av farlig gods skjer på vei. Det transporteres daglig farlig gods og 

stoffer langs E6-aksen, og skjer det en hendelse kan det få store konsekvenser. I dette 

scenarioet har vi valgt å analysere en trafikkhendelse med bensin på Storjord. 

 

Hendelsesforløp 

En tankbil med henger lastet med totalt 26000 liter bensin kolliderer med en personbil på E6 på 

Storjord. Det er 3 passasjerer i personbilen som er hardt skadd og en omkom. Sjåføren i vogntoget 

er fastklemt og hardt skadd. Hengeren påføres omfattende skade med stor lekkasje, og mesteparten 

av bensinen renner ut og fyller opp grøfter og stikkrenner. Det danner seg raskt lange køer på begge 

sider av ulykkesstedet. Det er fare for at bensinen skal antennes, og at dette medfører at tanken på 

bilen eksploderer. Både veg og jernbane forbi ulykkesstedet stenges. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

På ettermiddagen en søndag i 
oktober. De første to timene 
spres store mengder gass før 
utslippene og spredningen 
avtar. 

4 personer er hardt skadd og 1 
omkom.. 
Det har rent ut mer enn 
10.000 liter bensin, og 
eksplosjonsfaren er 
overhengende 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

All ferdsel og opphold i nærheten av ulykkesstedet er forbundet med stor risiko, siden det er 

tett konsentrasjon av bensindamp og overhengende eksplosjonsfare. E6 blir stengt i mer enn 

ett døgn, og omkjøring blir etter hvert kunngjort via FV812 over Misvær. Jernbanen blir helt 

stengt i samme periode. Ved siden av den akutte faren for antenning og eksplosjon, medfører 

også ulykken en betydelig miljøtrussel. Bensinen er svært krevende å samle opp siden den har 

flytt ut over et stort område, ned mellom stein og vegetasjon, og i stikkrenner under veien. 

 

Salten Brann eller den enkelte kommune har ingen kontroll eller oversikt over hvilke typer 

eller hvor hyppig farlig gods blir fraktet på E6. Utenom Salten Brann er det ingen større 

lokale redningsressurser for å håndtere større hendelser av denne karakter.  

Utfordringen til Salten Brann er om de har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å 

håndtere slike hendelser. Det gjelder både å ha kompetanse på operativt og strategisk nivå. 

For å håndtere en slik hendelse er Salten Brann avhengig av andre beredskapsaktører som for 

eksempel sivilforsvaret.  
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I slike omfattende hendelser er det viktig at det er utarbeidet interne og eksterne 

beredskapsplaner. 

Salten Brann er også sårbar hvis det skjer en parallell hendelse i det samme område. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det er mye trafikk og tungtrafikk med ulik type last som går på E6 gjennom Saltdal, Fauske, 

Sørfold og Hamarøy. En stor del av denne lasten kan utgjøre en risiko for både forurensning 

og eksplosjonsfare. Sannsynligheten er vurdert til middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Samfunnsverdiene liv og helse og natur og miljø blir rammet av denne hendelsen.  

Ved antennelse og eksplosjon umiddelbart eller rett etter ulykken, vil faren for liv og helse 

være overhengende. Biler i nærheten vil bli rammet, og det vil ta tid før biler og mennesker er 

ute av det farlige området. Når personell er ute av området vil konsekvensene være vesentlig 

lavere, men fortsatt med en viss risiko for innsatspersonell på stedet. Det vil trolig oppstå 

miljømessige konsekvenser. Bensinen vil påvirke vegetasjonen, og renne ut i bekker og elver 

og påføre miljømessig skade. Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

I de siste årene har det vært en del tilfeller med transportulykker på vei med farlig stoff. DSB 

har fokus på dette feltet og det er utarbeidet statistikk og rapporter over uønskede hendelser 

som har inntruffet i denne kategorien. I perioden 2017-2018 var det tre branner i vogntog i 

Salten (BRIS, 2019). 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt i dette tilfellet og usikkerheten vurderes som liten. 
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Skjematisk fremstilling av scenarioet: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 
spesifikke 

 

 

 

 

x   

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 
lignende hendelser i 
Salten 

   x  2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    1 omkom 

Skader og 

sykdom 

 x    4 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x     

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  x     

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Hendelsen er overførbar til liknede typer hendelser. 
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8.2 Scenario 14: Brann i vogntog i tunnel 

E6 som går gjennom Saltdal, Fauske, Sørfold og Hamarøy er den viktigste transportåren i 

regionen og den lengste veistrekningen i Salten med en totallengde på 245 kilometer. 

Veistrekningen har 23 tunneler med en totallengde på 23 kilometer. 18 tunneler ligger i 

kommunene Sørfold og Hamarøy, og på strekningen ligger 20 kilometer vei i tunnel.  

I de senere årene har det i Norge vært mange branner i kjøretøy i tunneler, og i Saltenregionen 

har det også vært tilfeller. Mye av stykkgods og farlig stoff transporteres på E6, og analyser 

viser at tungtransporten vil øke på E6 framover. Brann i kjøretøy i tunnel er en alvorlig 

hendelse som har store katastrofepotensial. Utfordringene kan variere fra tunnel til tunnel, 

men ut ifra et helhetsbilde er brann i kjøretøy i en tunnel en krevende håndtering for brann- og 

redningsvesen. I dette scenarioet har vi valgt å analysere en trafikkulykke med et vogntog og 

turistbuss i Sørfold kommune. 

 

Hendelsesforløp 

Et vogntog med kontorrekvisita er på vei nordover langs E6 i Sørfold kommune. Da vogntoget har 

kommet 700 meter inn i Aspfjordtunnelen møter den en turistbuss. Tunnelen er smal og vogntoget 

og bussen «skraper» i hverandre når de passerer. Sjåføren av vogntoget mister kontrollen på 

kjøretøyet og kolliderer med fjellveggen. Vogntoget står tverrstilt over kjørebanen. Det begynner å 

brenne i vogntoget, samt at drivstoff begynner å renne ut fra dieseltanken. Turistbussen har 

punktert venstre bak- og forhjul. Bussen har stoppet 250 meter fra vogntoget. Det er også mange 

personbiler i tunnelen.  Den nødstilte som ringer 110-sentralen Bodø opplyser om at sjåføren i 

vogntoget er hardt skadd og er fastklemt. Det er sterk lukt av diesel og det begynner å komme svart 

røyk fra vogntoget. Innringer opplyser også om at det er flere som er lettere skadet i turistbussen og 

at den ikke kan kjøre videre. Totalt omkommer 2 personer og 7 personer blir lettere eller hardt 

skadd. 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Torsdag i juli kl. 21:00. 

 

 

 

Ett vogntog med en sjåfør og 

en turistbuss med totalt 55 

passasjerer fra Frankrike. Flere 

personbiler er i tunnelen. 

Se overfor. 
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Vurdering av sårbarhet: 

I dette tilfellet er det særlig lengden på tunnelen som kan vanskeliggjøre redningsarbeidet. 

Røyken følger den naturlige veien som er sør. Innsats fra sør er ikke mulig og det eksisterer 

ingen omkjøringsmuligheter. Det er kun mulig å komme til ulykkesstedet fra nord, det vil si 

fra Innhavet og Oppeid brannstasjon. Innsatstid er cirka 1 time. 

 

Dette kan medføre at brannvesenet kun kan håndtere hendelsen fra en side av tunnelen. 

Omfanget av en slik hendelse setter også Salten Brann på prøve når det gjelder 

håndteringsevnen og utfordre kapasiteten til Salten Brann. Det å håndtere en slik hendelse 

krever at mannskapene har kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå, riktig 

utstyr, samt gode beredskapsplaner.  

Dette krever også at nødetatene samvirker godt under hendelsen og har gode 

beredskapsplaner. 

Hvis tunnelen blir stengt i lang tid vil det ramme nødetatene, ettersom det er ingen 

omkjøringsveier rundt tunnelen. 

 

Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er om Salten Brann er i stand til å håndtere to 

parallelle hendelser. Hendelsen vil beslaglegge brannmannskapene fra Hamarøy, Sørfold og 

Fauske. Hvis det skjer en uønsket hendelse i Sørfold samtidig som hendelsen i tunnelen, kan 

det være utfordrende for Salten Brann og håndtere denne hendelsen på en god måte siden alt 

av tilgjengelige mannskaper og utstyr er i opptatt av å håndtere hendelsen i Aspfjordtunnelen.  

 

Vurdering av sannsynlighet: 

På nåværende tidspunkt er det relativ stor trafikk av tyngre kjøretøy som frakter gods og 

farlige stoffer langs E6, og det er estimert at denne formen for transport vil øke fram til 2030. 

Det eksisterer riktignok ikke eksakte tall på hvor mye og når farlig gods transporters. 

Samtlige tunneler har ett løp og mange tunneler oppfyller ikke kravene i 

tunnelsikkerhetsforskriften. Ut i fra tilgjengelig datamaterialet vurderes sannsynligheten for at 

denne hendelsen skjer som middels.  

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier. Hvor 

alvorlig konsekvensene blir av en slik hendelse avgjøres av flere faktorer. Det kan blant annet 
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være hvor omfattende skader det blir på bussen og hvor mye drivstoff som renner ut. 

Konsekvensene vurderes som middels. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer et godt og veldokumentert datagrunnlag for hendelser med brann i kjøretøy i 

tunnel. Sannsynlighetsangivelsen er basert på historiske data, fagkompetanse og fremtidige 

analyser av tungtransport langs E6. Ulike faktorer har innvirkning på konsekvensene av en 

slik hendelse. Det kan være hvor fort brannen starter, hvor mye drivstoff renner ut etc. Det er 

relativ stor datatilgang innen dette området. Det er også stor kunnskap om trafikkulykker og et 

bredt erfaringsmateriale. Kunnskapsgrunnlaget innen dette feltet vurderes som god og 

usikkerheten vurderes som liten. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Beredskapsplaner 

 Øvelser 
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Skjematisk fremstilling av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

    

x 

 2-10% per 

år (1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall  x    2 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   7 skadd 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

 x    

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser. 
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8.3 Scenario 15: Togulykke 

Sikkerheten på jernbanen er veldig god i Norge, og det skjer få togulykker der menneskeliv 

går tapt, eller personer blir skadet. Likevel skjer det togulykker, og i 2002 skjedde det en stor 

og omfattende togulykke utenfor Rognan. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann om 

bord på et passasjertog som er på vei fra Bodø til Trondheim. 

 

Hendelsesforløp 

Sørgående persontog (nattoget til Trondheim) har kollidert med et steinskred i søndre portal av 

Kvenflåget-tunnel (1432m) og det meldes om røykutvikling fra toget.  10 personer er omkommet, 

24 personer er alvorlig skadet og 30 personer får mindre alvorlige skader 

Hendelsen inntreffer lørdag 16 februar kl. 2230. Det er ca. 230 passasjerer om bord. Røyken driver 

sørover slik at passasjerene må evakueres nordover (mot Fauske). 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

16 februar kl. 22:30 

 

 

 

 10 omkomne 
 24 alvorlig skadde 
 30 mindre alvorlig 

skadde 
 Det brenner i 

lokomotivet 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

En slik hendelse er så krevende at det vil legge beslag på store ressurser for Salten Brann, 

siden det er en langvarig og komplisert innsats. Mange steder er det vanskelig og utfordrende 

å komme til jernbanelinjen fra vei. Salten Brann vil være sårbar på flere områder: 

 Alt materiell må inn på skinner (Bane NOR) 
 Tilgang til ulykkessted (hvor er arbeidstoget stasjonert på ulykkestidspunkt) 
 Tilgang på redningsmateriell (slokkevogn til Bane NOR) 
 Kommunikasjon med tog forgår på GSM-R 
 Ikke tilrettelagt for nød- og redningsarbeid 
 Stor forskjell på nye og gamle togsett, angående brennbarhet i innredningen. Agenda-

togene er sikker, men ikke de gamle togsettene 
 Det har aldri vært gjennomført øvelser på å frakte utstyret på skinner 
 Hendelsen krever kunnskap og kompetanse på operativt og strategisk nivå. 
 Det må foreligge interne- og eksterne beredskapsplaner 
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Et annet aspekt som er viktig å trekke fram, er om Salten Brann er i stand til å håndtere to 

parallelle hendelser. Denne hendelsen vil legge beslag på store ressurser i Salten Brann IKS. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det er relativ stor trafikk på jernbanestrekningen som går gjennom kommunene Saltdal, 

Fauske og Bodø. Det forventes at frekvensen av passasjertog øker i tiden framover. 

Sannsynligheten vurderes i dette tilfellet som lav 

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier. Hvor 

alvorlig konsekvensene blir av en slik hendelse avgjøres av flere faktorer. Det kan blant annet 

være hvor mange passasjerer er ombord, hastigheten på toget, hvor hurtig brannen sprer seg 

og hvordan togsettet er etter sammenstøtet. Konsekvensene av en slik hendelse vurderes som 

svært store.  

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer data og erfaringer fra brann i tog i Norge. Bane NOR har utarbeidet gode 

analyser og evalueringsrapporter etter de tidligere hendelsene. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 

som godt i dette tilfellet og usikkerheten vurderes som liten. 

 

Mulige tiltak: 

 Øvelse med Bane NOR (flytte beredskapsmateriell- og personell over på arbeidstog) 
 Øvelse Table-top 
 Beredskapsplanverk (tiltakskort) 
 Bane Nor, tunnelen skal tilrettelegges for selvredning (Nødlys og skilt) 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

x 

 

 

  

 

0,1-1% per år 

(1 gang i løpet 

av 101-1000 

år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

   

x 

  1-2% per år (1 

gang i løpet 

av51-100 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  10 omkomne 

Skader og 

sykdom 

    x 24 alvorlige 

skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x     

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap   x   Inntil 10 

millioner 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

   x  

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Dette er overførbart til liknede hendelser langs jernbanestrekningen i Salten 
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8.4 Scenario 16: Bussulykke 

En bussulykke med mange passasjerer kan gi store konsekvenser for liv og helse. På E6-aksen 

i Salten er det relativ høy trafikk av turistbusser, regionale busser og lokale busser. Som vi 

skisserte tidligere antar vi at hyppigheten av busstrafikken vil øke langs E6 de nærmeste 

årene. Scenarioet som analyseres er en trafikkulykke med en rutebuss på vei mellom Narvik 

og Bodø. 

 

Hendelsesforløp 

På E6 rett nord for Mørsvikbotn i Sørfold kjører en buss av veien. Den ruller ned en bratt skråning 

og blir liggende på taket. Bussen får større deformasjonskader i karosseriet, flere av vinduene 

knuses og deler av taket kollapser. Værforholdene er skiftende, med lokalt mye nedbør i form av 

snø. Temperaturen ligger rundt 0 grader, og det blåser friskt.      

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

En fredag kveld i november.  

 

 

 

 

 

Det er til sammen 46 personer i 

bussen, hvor 19 skades og 6 

omkommer. Fartsgrensen på 

ulykkesstedet er 80 km/t. Ingen 

andre kjøretøyer er involvert. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarheten: 

Håndtering av bussulykker krever særskilt trening, kunnskap og kompetanse til å håndtere 

slike omfattende ulykker. I dette tilfellet er det mange døde, skadde og fastklemte personer. 

Da er det viktig at brannmannskapene har riktig utstyr som for eksempel frigjøringsutstyr og 

annet utstyr som er tilpasset bruk på tyngre kjøretøy.  For å løse denne oppgaven på en god 

måte, er det nødvendig at det er tilstrekkelig med brannmannskaper som kan delta i 

oppgaveløsningen. Fra nærmeste brannstasjon til der hendelsen inntreffer er innsatstiden 30 

minutter. 

   

Ulykker med busser innebærer som regel stort skadeomfang, og kan være utfordrende rent 

redningsteknisk. Samtidig er det viktig at ledere har øvd på samhandling med andre nødetater 

på slike hendelser. Gode prioriteringer og samhandling er svært avgjørende for utfallet. 

Et annet moment som må trekkes fram er om Salten Brann er sårbar hvis det inntreffer en ny 

hendelse i samme område. 
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Vurdering av sannsynlighet: 

Siden 2005 har det vært 3 alvorlige bussulykker i Salten. Ulykkene har ført til mange skadde 

og en har omkommet. Ulykkefrekvensen med buss er variabel. Eksempelvis hadde Hamarøy 

tre bussulykker knyttet til utforkjøring i løpet av to år, hvorav to av disse var turistbusser 

(ROS Hamarøy, 2018). Den generelle økningen av busstrafikk langs E6, påvirker 

sannsynligheten for bussulykker. Et annet moment som kan spille inn, er at utenlandske 

bussjåfører har liten eller ingen erfaring med smale norske veier og kjøreforhold. 

Sannsynligheten for at denne hendelsen kan skje vurderes som middels. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier som blir 

påvirket, Moderne turbusser tar mellom 50-60 passasjerer, og det er sannsynlig at en slik 

hendelse kan føre til tap av liv og mange skadde. Det er ulike faktorer som kan spille inn på 

skadeomfanget, som for eksempel bruk av sikkerhetsbelte, hastighet på bussen når den kjørte 

utenfor veien og fysisk tilstand hos passasjerene. Konsekvensene vurderes som store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Trafikkulykker med buss forekommer, men i mindre grad enn for andre typer kjøretøy. 

Statens vegvesen har blant annet kartlagt dette området og det er også utarbeidet statistikk på 

dette feltet.   

Ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten samlet sett som liten 

 

Mulige tiltak: 

 Tiltakskort 

 Samvirkeøvelse med nødetatene og bilbergingsvirksomheter 

 Ledertrening 

 Øvelser med bruk av buss som øvingsobjekt, samt table-top 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

 

x 

  

 

1-2% per år (1 

gang i løpet 

av51-100 år) 

Sannsynlighet for 

lignende hendelser i 

Salten 

    

x 

 2-10% per år (1 

gang i løpet av 

11-50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  6 omkom 

Skader og 

sykdom 

  x   19 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle verdier Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Denne type hendelse er overførbar til andre deler i Salten der en tilsvarende 

hendelse inntreffer. En hendelse tilknyttet transport av skolebarn med buss vil 

være sammenlignbar. 
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8.5 Scenario 17: Skipsulykke med passasjerskip 

En uønsket hendelse med stort potensial for store konsekvenser er brann i et passasjerskip. 

Som tidligere nevnt øker trafikken av cruiseskip til Bodø og Lofoten.  Cruisetrafikken øker 

særlig om vinteren og Bodø Havn har en målsetning om 40 cruiseanløp i Bodø innen 2040, 

det vil si en økning i cruisetrafikken på om lag 130 prosent. Med bakgrunn i den økende 

cruiseskiptrafikken, øker også muligheten for at det skal skje en uønsket hendelse der 

cruiseskip er involvert. I dette scenarioet har vi valgt å analysere brann om bord på et 

cruiseskip. 

 

Hendelsesforløp 

Et cruiseskip i Vestfjorden med 1800 passasjerer og en besetning på 900 melder om brann i 

generatorrommet. Skipet mister motorkraft og brannen kommer ut av kontroll og tjukk grå røyk 

sprer seg i skipet. Mannskapet klarer ikke å håndtere hendelsen alene, og kapteinen varsler HRS i 

Bodø om at de ønsker bistand for å håndtere hendelsen. HRS i Bodø varsler nødetatene med 

følgende melding: 

 Cruiseskip har mistet motorkraft, men kapteinen klarer å manøvrere skipet 
 Brannen er delvis under kontroll, men de trenger assistanse for å håndtere hendelsen 
 Røyk sprer seg i deler av cruiseskipet og kapteinen er usikker på omfanget 

 

Tidspunkt Omfang Lignede hendelser 

Det er fredag i februar.  

 

Det er totalt 2700 personer 

involvert i hendelsen. 7 

omkom og 35 skadde 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Ulykker med cruiseskip kan forekomme flere steder i virke- og ansvarsområde til Salten 

Brann. Slike hendelser er så krevende at det vil legge beslag på store ressurser for Salten 

Brann, siden det er en langvarig innsats. RITS er den enheten som er førsteinnsats på 

hendelser til sjøs. Under større hendelser vil det bli behov for flere mannskaper etc. 
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Utfordringen til Salten brann er om de har riktig utstyr og kompetanse, både på operativt og 

strategisk nivå, til å utføre slike oppdrag på en god måte. For Salten Brann IKS skal kunne 

utføre jobben på en god måte er de avhengig av å ha tilgang på helikopter på 330-skvadronen. 

Er ikke helikopteret tilgjengelig, kan ikke RITS-teamet dra til cruiseskipet. 

 

Vurdering av sannsynlighet: 

Det er økt cruisetrafikk i det aktuelle området, og trenden viser at det blir økt trafikk i 

vinterhalvåret. Tall fra BRIS viser at det i perioden 2013-2018 var det 5 brann/branntilløp på 

skip i regionen. Ut i fra data vurderes sannsynligheten for at dette kan skje er middels.  

 

Vurdering av konsekvenser: 

Scenarioet vil i hovedsak påvirke samfunnsverdiene liv og helse og materielle verdier.  

En følgehendelse av en slik ulykke er at det lekker ut drivstoff og det vil påvirke miljøet. 

Konsekvensene av liv og helse vurderes som store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Det eksisterer data og erfaringer fra brann i cruiseskip i Norge. Sannsynlighetsangivelsen blir 

av en teoretisk karakter basert på historiske data og forventet økt cruisetrafikk i nærområdet. 

Konsekvensene er basert på tidligere hendelser, men forutsetningene har stor innvirkning på 

hvor mange som omkommer eller blir skadd. Ulike forutsetninger kan være hvor mye røyk, 

hvor hurtig brannen sprer seg, hvor raskt RITS ankommer skipet etc. Usikkerheten vurderes 

som middels. 

 

Mulige tiltak (eksisterende og nye tiltak): 

 Eksisterende beredskapsplaner 

 Eksisterende øvelser 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

 

 

 

x 

 

  

 

1-2% per år 

(1 gang i 

løpet av51-

100 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

   x  2-10% per år 

(1 gang i 

løpet av 11-

50 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall    x  7 omkom 

Skader og 

sykdom 

   x  35 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x    Oljeutslipp 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

  x   

Usikkerhet Middels 

Overførbarhet Overførbart til andre typer hendelser til sjøs der RITS må delta. Det kan være 

brann i hurtigbåter, grunnstøting etc.  
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8.6 Scenario 18: Fly- og helikopterhavari 

Flysikkerheten i Norge er sikker med strenge nasjonale og internasjonale standarder. og 

flyhavari forekommer veldig sjelden. Det siste flyhavariet i Norge var i Namsos i 1993. I dette 

scenarioet analyserer vi en flyhendelse i Bodømarka. 

 

Hendelsesforløp 

Lufttrafikktjenesten i Bodø mottar MAYDAY-melding fra et middels stort to-motors propellfly 

med 20 passasjerer og et mannskap på 3. Flyet er på vei fra Lofoten til Bodø, og har fått stopp på 

den ene motoren noen minutter før forventet ankomst Bodø. Etter kort tid forsvinner flyet fra 

radaren i området øst på Bodø-halvøya. Det slås katastrofealarm. 

Nødsentralene mottar anrop fra turgåere som melder å ha sett et fly forsvinne bak tretoppene i 

skogområdet nord for Heia ved Soløyvannet. Turgåerne har løpende kontakt med nødsentralene og 

tar seg frem til havaristedet som ligger om lag 200 meter fra en traktorvei. De melder at vingene er 

revet av, men at skroget synes å være relativt intakt. Det ryker av vraket, men er ikke synlige 

flammer. Litt senere meldes det om at det registreres bevegelse inne i skroget, men at det ikke er 

mulig å ta seg inn vraket uten hjelpemidler. 

Tidspunkt Omfang Lignende hendelser 

På kvelden omkring mørkets 

frembrudd onsdag i påskeuken.  

 

Flyulykker av denne typen har 

ofte, men ikke alltid, dødelig 

utgang for alle involverte.  

14 omkomne og 9 skadde. 

Se overfor. 

 

Vurdering av sårbarhet: 

Flyulykker av denne typen har ofte dødelig utgang. Håndtering av ulykkene er vanskelig fordi 

avstanden fra redningsressursene til havaristedet er lang, adkomst er utfordrende, og det er 

krevende å transportere inn hjelpemannskaper og redningsutstyr. 

Ulykken innebærer liten risiko for andre enn de som er direkte involvert. At ulykken skjer i 

påsken gjør at det kan være færre redningsressurser tilgjengelig på kort varsel enn ellers.  

For at brannvesenet skal utføre en god jobb, må de ha riktig kompetanse og utstyr. Det er også 

viktig at det er interne- og eksterne beredskapsplaner. 

Et annet moment som er viktig å trekke fram er om Salten Brann er kapabel til å håndtere en 

parallell hendelse siden alt av tilgjengelige mannskaper og utstyr er bundet opp i hendelsen.  

Vurdering av sannsynlighet: 
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Flyulykker skjer sjelden. Sikkerhetsregimet i luftfarten er meget robust, og sannsynligheten 

for at det skal skje ulykker er svært lav. 

 

Vurdering av konsekvenser: 

I denne hendelsen er det samfunnsverdiene liv og helse og natur og miljø som blir rammet. En 

flyulykke har med få unntak svært alvorlige konsekvenser. I dette scenarioet er det imidlertid 

indikasjoner på at kan være mulig å redde liv. Det er kritisk å få frem redningsressurser til 

havaristedet slik at redningsarbeidet kan komme i gang. At havariet skjer ute i terrenget gjør 

at dette tar tid. Konsekvensene vurderes som svært store. 

 

Vurdering av usikkerhet: 

Sannsynligheten for overlevelse i ulykker av denne typen er liten. I Namsos-ulykken i 1993 

overlevde imidlertid 15 av totalt 21 involverte. Ulykkene må derfor håndteres i et livreddende 

perspektiv. Det eksisterer mange internasjonale og nasjonale rapporter og analyser på dette 

området, og ut i fra kunnskapsgrunnlaget vurderes usikkerheten samlet som liten. 
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Skjematisk presentasjon av risikoanalysen: 

Sannsynlighetsvurdering Svært 

lav 

Lav Middels Høy Svært 

høy 

Beskrivelse 

Sannsynlighet for det 

spesifikke  

 

x 

 

 

   

 

<0,1-1% 

(sjeldnere 

enn 1 gang i 

løpet av 

1000 år) 

Sannsynlighet for lignende 

hendelser i Salten. 

 x    0,1-1% per 

år (1 gang i 

løpet av 

101-1000 år) 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse 

  Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

 

Liv og helse Dødsfall     x 14 omkomne 

Skader og 

sykdom 

  x   9 skadde 

 

Natur og miljø 

Langtidsskader-

naturmiljø 

 x    Utslipp 

drivstoff 

Langtidsskader-

kulturmiljø 

     Ikke relevant 

Materielle 

verdier 

Økonomiske tap      Ikke relevant 

Samlet vurdering 

av konsekvenser 

  

 

   x  

Usikkerhet Liten 

Overførbarhet Overførbart til andre typer hendelser til sjøs der RITS må delta. Det kan være 

brann i hurtigbåter, grunnstøting etc.  
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9. Avslutning 

Formålet med ROS-analysen er å gjøre en sektoranalyse i Salten Brann IKS og få mer 

kunnskap om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til 

Salten Brann IKS. I denne ROS-analysen er det presentert 18 ulike scenarioer som har en 

risiko for å inntreffe i virke- og ansvarsområdet til Salten Brann IKS. Det vil alltid være en 

diskusjon om de «rette» scenarioene er tatt med eller ikke, og om det burde ha vært med flere 

eller færre scenarioer. Der er umulig å predikere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe 

i framtiden, men med grundig og målrettet arbeid med å samle inn empiri og gjennomføre 

grundige analyser, gir de ulike scenarioene et godt bilde på ulike uønskede hendelser som kan 

inntreffe i regionen og som Salten Brann IKS må være forberedt på kan skje. 

 

Det er iverksatt mange og gode forebyggendetiltak, men likevel er det viktig at brannvesenet 

til enhver tid er best mulig forberedt til å håndtere ekstraordinære uønskede hendelser som 

kan oppstå. Uansett hvor mange forebyggende tiltak man implementerer, vil det alltid være en 

risiko for at hendelsen skjer. 

 

I denne ROS-analysen har vi brukt metoden scenarioanalyse. Scenarioanalyse gir 

fremtidsbilder av tenkte virkeligheter ved å avdekke hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe og hvordan de tenkte virkelighetene kan virke inn på Salten Brann IKS, det vil si 

avdekke hvordan Salten Brann IKS skal håndtere de ulike uønskede hendelsene, samt vurdere 

om og hvordan man skal respondere, og hvilke ressurser som eventuelt må iverksettes for å 

forberede seg på de uønskede hendelsene. En godt utformet scenarioanalyse vil gi 

beslutningstakere et sett av mulige fremtidsbilder. Det er viktig å påpeke at scenarioene som 

presenteres i denne ROS-analysen er troverdige, realistiske og at de kan «skje i morgen». 
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Tabell 10: Oversikt over risikoområdene og scenarioene. 

Naturhendelser Brannhendelser Kjemikalie- og 

eksplosivhendelser 

Transporthendelser 

Ekstremvær Skog- og 

utmarksbrann 

Brann i tankanlegg Trafikkulykke med 

farlig gods 

Skred Brann i avfallsanlegg  Brann i vogntog i 

tunnel 

Snøskred Brann i driftsbygning  Bussulykke 

 Brann i 

lagerbyggområde 

 Togulykke 

 Brann på sykehjem  Skipsulykke med 

passasjerskip 

 Brann i kirke  Flyhavari 

 Brann i hotell   

 Områdebrann   

 

 

Nedenfor presenteres de ulike scenarioene i en risikomatrise. Det å bruke en risikomatrise gir 

et forenklet bilde av risiko knyttet til de ulike scenarioene. Den gir et bilde over hvilke risiko 

hver enkelt hendelse har, samt hvilke scenarioer som har høyest risiko i ansvars- og 

virkeområdet til Salten Brann IKS.  Risikomatrisen viser sannsynlighet langs den ene aksen 

og konsekvensene langs den andre aksen. I matrisen er begge aksene inndelt i fem skalaer. 

Sannsynlighetskategoriene er inndelt fra «svært lav» til «svært høy», mens 

konsekvenskategorien er inndelt fra «svært små» til «svært store». Matrisen forståes på 

følgende måte: Scenarioene lengst nederst til venstre i matrisen har lavest risiko, mens 

hendelsene oppe mot høyre har høyest risiko. Denne framstillingen av risiko kan ikke uten 

videre brukes som en prioriteringsliste over hvilke hendelser det bør iverksettes tiltak mot. 

Dette danner derimot et grunnlag og innspill til beslutningstakere om hvilke risikoreduserende 

tiltak som kan implementeres, og hva beredskapen «skal ta høyde for». 
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Tabell 11: Risikomatrise med 18 uønskede hendelser (scenario)

Svært høy

Høy
Ekstremvær
Skred

Middels

Brann i
tankanlegg

Trafikkulykke
farlig gods

Skog-og
utmarksbrann

Brann i
avfallsanlegg

Brann på
sykehjem

Brann i hotell

Brann
vogntog i
tunnel

Områdebrann

Snøskred

Brann i
driftsbygning

Brann i
lagerbygg

Bussulykke

Skipsulykke
passasjerskip

Brann i kirke

Lav
Togulykke

Svært lav
Flyhavari

Svært små Små Middels Store Svært store

Basert på denne ROS-analysen skal Salten Brann IKS utarbeide en forebyggendeanalyse og

en beredskapsanalyse. Analysene vil være sluttført i oktober 2019, og det er viktig å se ROS-

analysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen i sammenheng. De tre analysene

utgjør til sammen «den overordnede ROS-analysen» som blir presenter i 2020. Anbefalingen

er at ROS-analysen for Salten Brann IKS revideres hvert fjerde år.

Sa
nn
sy
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he
t

Konsekvens
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Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 47/19   

Rep. Skap sak nr. 26/19 

Innstilling til representantskapet               2. oktober 2019. 

BETALING AV PENSJONSKOSTNADER FOR DESEMBER MÅNED 2019 
(BUDSJETTJUSTERING) 

Bakgrunn 

Salten Brann IKS har sine pensjonsforpliktelser organisert gjennom Bodø Kommunale 
Pensjonskasse, BKP i all hovedsak. Salten Brann IKS har også et pensjonsfond stående i BKP 
som ikke belastes med pensjonskostnader fra selskapet. Alle pensjonskostnader går over 
driftsbudsjettet til selskapet og betales hver måned året igjennom. 

Selskapet har vært i kontakt med pensjonskassen og de fakturerer pensjonskostnad for hver 
måned når de har pensjonsgrunnlaget klart. Det som er fakturert tidligere fra BKP som 
pensjonskostnader ligger mellom kr. 960 561,- og kr. 996 369,- pr. måned. 

Vurdering 

Gjennom dialog med regnskapsavdelingen så er selskapet gjort oppmerksom på at det ved 
årets slutt kan belastes pensjonskostnader på selskapets fond i BKP. Dette vil lette trykket på 
den totale økonomien for selskapet og skape sårt tiltrengte marginer før årets regnskaps-
avslutning. Et eventuelt mindreforbruk som avdekkes ifm årsavslutningen kan settes av på 
fond og vil komme driften, og dermed eierne, til gode på et senere tidspunkt. Hva den 
konkrete pensjonskostnaden vil være i desember måned er uklart, men den vil mest 
sannsynlig ligge rett i underkant av kr. 1 mill. 

KLP har bekreftet at det er begrensninger i hva selskapet kan bruke premiefondet til. Det kan 
ikke brukes til å dekke: 1) AFP, 2) forsinkelsesrenter, 3) tilskudd til SPK eller 4) kontingent 
til pensjonskontoret. Ut over dette står selskapet fritt. Med bakgrunn i dette så mener 
selskapet at faktura for desember kan dekkes gjennom premiefondet.  

Fondsbeholdning 

Følgende opplysninger er framskaffet gjennom dialog med regnskapskontoret i Bodø 
kommune: 

 Premiefond i BKP: 

o pr 31.12.2017 var kr. 18 705 679,-. 

o Pr 31.12.2018 er kr. 22.720.258,-. 

 Det er ikke registrert utbetalinger på fondet for 2018. 



 Disposisjonsfond for premieavvik i Salten Brann IKS: 

o pr 31.12.2018 er kr. 12 353 606,- (som for 31.12.2017) 

Forslag til vedtak 

1. Styret ber representantskapet om godkjenning til at selskapet kan betale pensjons-
kostnader for desember måned 2019 over premiefond som står til disposisjon for 
selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 22.720.258,-. 

2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog 
med Bodø kommune ved regnskapskontoret. 

 

 

_________________________ 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS 
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Sak 11/19   Fortegnelse over representantskapets medlemmer 
Navneopprop. 
 
  

Sak 12/19   Godkjenning av innkalling og  saksliste  
 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Sak 13/19   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Forslag til vedtak: Følgende velges til å skrive under protokollen: 
 
 
Sak 14/19   Strategier for HMTS 

Styret vedtok i møte 07.10.19 (Sak 21/19): Strategier for HMTS 2020-2023 godkjennes og legges 
frem for representantskapet til godkjenning. 
 
Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner strategier for HMTS 2020 – 2023. 
 
Strategier HMTS 
 
HMTS er et IKS, eid av 11 kommuner. Pr 2019 består selskapet av 4 faste stillingshjemler. 
Selskapet får basistilskudd fra kommunene. Dette dekker ikke selskapets drift, HMTS tar derfor på 
seg eksterne prosjekt på forespørsel. Dette har i noen år gitt noe overskudd. De siste år er 
tilskuddene redusert ytterligere, noe som medfører underskudd og behov for effektivisering samt 
økt salg av oppdragsbasert virksomhet.  
 
Selskapet er en viktig kompetansebedrift innenfor lovpålagte oppgaver for eierkommunene og har 
en kompetanse eierkommunene har behov for. Denne kompetansen og kapasiteten kan ha en større 
rolle i kommunenes forebyggende folkehelsearbeid enn det som er tilfelle i dag. Tilsyn og 
veiledning skal fortsatt være en viktig basisoppgave og skal utføres med høy faglig kvalitet. 
Handlingsplan følger vedlagt. 
 
Visjon: Trygge og sunne innbyggere 
 
Virksomhetside  

 Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet helsevern  
 Være et kompetansesenter og tilby lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid og andre tjenester 

innenfor aktuelle fagområder 
 
Verdier: Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 

 Vi er kompetente med erfaring og evne til å utføre oppgavene våre. Vi holder oss faglig 
oppdatert 

 Vi er ansvarlige og utfører oppgaver i tråd med lovverk og styringsdokument  
 Vi er tilgjengelige og følger opp henvendelser fra våre kunder  

 
Mål: Å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen 
 
Fokusområder  
1. Faglige basistjenester for eierkommunene  
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2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene  
3. Faglige tjenester for andre kunder 
4. Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder 
 
 
Sak 15/19   Økonomiplan HMTS 2020 - 2023 

Styret vedtok i møte 07.10.19 (Sak 23/19): Økonomiplan for HMTS 2020 - 2023 godkjennes og 
legges frem for representantskapet til godkjenning. 
 
Representantskapet vedtok i møte 06.05.19 et budsjettgrunnlag på kr 46,5 pr innbygger for 2020. 
Dette ligger til grunn for videre budsjett og økonomiplan.  
 
Det er lagt inn en økning i underkant av 1000 innbyggere i Hamarøy kommune fra 2020.  
 
Eksterne tilskudd: 

1. Luktpanel IRIS Salten: Ca 25 000 pr år 
2. Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø: kr 60 000 i 2020 og 2021 
3. Hygienesertifikat for skip i utenriksfart: Ca kr 5 500 pr år 
4. Salg av tjenester (bla kurs): Ca 150 000 pr år 

 
Økonomiplan HMTS 2020-2023 
 

  
Regnskap  

2018  
Tot budsj 
2019 (rev) 

Tot budsj 
2020 

Tot budsj 
2021 

Tot budsj 
2022 

Tot budsj 
2023 

Driftsinntekter              
Salg av tjenester inneklima 13 608 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
Km-godtgj - arb.timer 
avgiftsfri 4 013 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 
Prosj Ren hånd -10 000           
Hygienesertifikat 5 550 5 550 5 550 5 550 5 550 5 550 
Prosjekt luktpanel   24 015 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 
Inkl barnehage/skolemiljø 60 000 60 000 60 000 60 000     
Sum prosjektinntekter 97 186 195 050 245 050 245 050 185 050 185 050 
Fra eierkommunene, basis*   3 627 193 3 707 295 3 969 380 4 140 106 4 310 832 4 481 558 
Sum andre inntekter 3 627 193 3 707 295 3 969 380 4 140 106 4 310 832 4 481 558 

SUM 
DRIFTSINNTEKTER 3 724 379 3 902 345 4 214 430 4 385 156 4 495 882 4 666 608 

Driftskostnader             
Sum personalkostnader 3 468 144 3 373 563 3 488 215 3 588 796 3 692 395 3 799 102 
Sum avskrivninger 30 576 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 
Sum andre driftskostnader 643 138 716 500 801 500 782 500 789 500 794 500 

SUM 
DRIFTSKOSTNADER 4 141 858 4 118 063 4 317 715 4 399 296 4 509 895 4 621 602 

DRIFTSRESULTAT** -417 480 -215 718 -103 285 -14 141 -14 013 45 006 
Finansposter 15 013 15 013 5 000 5 000 5 000 5 000 

ÅRSRESULTAT** -402 467 -200 705 -98 285 -9 141 -9 013 50 006 
 

*: 44,5 kr pr innbygger i 2019, 46,5 i 2020, 48,5 i 2021, 50,5 i 2022, 52,5 i 2023 beregnet ut fra innbyggertall 
pr 01.01.19 
**: Underskudd dekkes av selskapets egenkapital 

 

 
Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner Økonomiplan for HMTS 2020 – 2023. 
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Sak 16/19 Budsjett for HMTS 2020  
 
Styret vedtok i møte 07.10.19 (Sak 24/19): Budsjett for 2020 godkjennes og legges frem for 
representantskapet til godkjenning. 
 
  Regnskap  2018  Tot budsj 2019 (rev) Tot budsj 2020 

Driftsinntekter        
Salg av tjenester inneklima 13 608 100 000 150 000 
Km-godtgj - arb.timer avgiftsfri 4 013 4 500 4 500 
Prosj Ren hånd -10 000     
Hygienesertifikat 5 550 5 550 5 550 
Prosjekt luktpanel  24 015 25 000 25 000 
Inkl barnehage/skolemiljø 60 000 60 000 60 000 
Sum prosjektinntekter 97 186 195 050 245 050 
Fra eierkommunene, basis*   3 627 193 3 707 295 3 969 380 
Sum andre inntekter 3 627 193 3 707 295 3 969 380 

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 724 379 3 902 345 4 214 430 

Driftskostnader       
Sum personalkostnader 3 468 144 3 373 563 3 488 215 
Sum avskrivninger 30 576 28 000 28 000 
Sum andre driftskostnader 643 138 716 500 801 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 141 858 4 118 063 4 317 715 

DRIFTSRESULTAT** -417 480 -215 718 -103 285 
Finansposter 15 013 15 013 5 000 

ÅRSRESULTAT** -402 467 -200 705 -98 285 

*: 44,5 kr pr innbygger i 2019, 46,5 i 2020, beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.19 
**: Underskudd dekkes av selskapets egenkapital 
 
Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner budsjett for 2020. 
 

Sak 17/19 Valg av valgkomite 

Representantskapet skal velge valgkomité. Iht. selskapsavtalen skal representantskapet ved hvert 
årsmøte foreta valg av valgkomité med leder og nestleder. Valgkomite velges blant 
representantskapets medlemmer. Retningslinjer for valgkomiteen ble vedtatt i representantskapet 
11.11.16. retningslinjene følger vedlagt.     
 
Representantskapet valgte valgkomite for 2 år i møte 10.11.17, sak 14/17:  

Jan Folke Sandnes, leder pers vara. Anne Britt Sletteng 
Ida Marie Pinnerød, nestleder pers vara. Monika Sande 
Jørn Stene, medlem pers vara. Petter Jørgen Pedersen 

 
Representantskapet skal nå gjennomføre nytt valg.  Det har vært vanlig å velge samme valgkomite 
for alle tre IKS’ene. Representantskapets leder er etter vanlig kutyme bedt om å forberede valget av 

medlemmer til valgkomitéen.    
 
Forslag til vedtak: Følgende velges som valgkomite med vara for 2 år: 
 



Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no> 
Sendt: onsdag 9. oktober 2019 13.37 
Til: post@beiarn. kommune. no ; post@hamaroy. kommune. no ; 

post@sorfold. kommune. no ; ROST Postkasse; Postmottak Bodø 
Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@meloy. kommune. no; postmottak@saltdal. 
kommune. no; postmottak@steigen. kommune. no; 
postmottak@varoy. kommune. no ; Ordfører Bodø kommune; 
marlen.rendall.berg@hotmail.com; trinel@sbnett.no 

Kopi: Adelheid Buschmann Kristiansen ; Anna Margrethe Welle; Eirik 
Hopland; Geir Mikkelsen; Hege Christensen; Helge Akerhaugen; Inge 
Albriktsen; Ole Petter Nybakk; Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; 
Stig Arne Holtedahl; Tordis Sofie Langseth; Benedikte Dyrhaug 
Stoknes ; Kyrre Per Didriksen; Line Voll Bang ; Tordis Sofie Langseth; 
Ørjan Kristensen; Salten Kommunerevisjon ; regionradet; Morten 
Peters (NO) (morten.peters@pwc.com); 
kassandrapetsas@hotmail.com; ronbor@online.no; 
ingelin_n@yahoo.no; katmola@outlook.com; Nils-Christian 
Steinbakk (Ekstern); geir.olsen@sbnett.no 

Emne: Innkalling til møte i representantskapet i HMTS 08.11.19 
Vedlegg: Innkalling til møte i representantskapet i HMTS 08.11.19.DOCX; 

Handlingsplan for HMTS 2020.pdf; Retningslinjer valgkomite.pdf 
 

Det innkalles til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS fredag 8. november 
kl. 11.15.    Representantskapsmøter i IRIS Salten og Salten Brann vil bli holdt samme dag..     
Vedlagt følger innkalling og sakspapirer. Papirer vil også bli sendt til representantskapets nye 
medlemmer etter hvert som de blir valgt.     
 
Møtet avholdes i Bodøs nye rådhus med følgende plan for dagen:  
 

09.30-11.10: Rep.skapsmøte IRIS Salten 
11.15-12.30: Rep.skapsmøte HMTS 
12.30-14.15: Lunsj og omvisning nytt rådhus 
14.15-15.30: Rep.skapsmøte Salten Brann  
 

Vel møtt! 

 
Med vennlig hilsen 
  
Katalin Nagy 
Daglig leder 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 
Tlf 98223933    kn@hmts.no    

 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iIAHi-0003yX-4U&i=57e1b682&c=DyYvXjKfDg0UNXhKqgjS5a1JdK3xcN1pguTKwsCP9utR_C9KQ_njH1I7r6NZb1uyUTccu0wJJ-sm_5FYgj7CyzCAhiUyIMp9RyhO61KdkdCmWwyX3x3Cu_3co4777KCxXjdn5OsM3WN1d0yjILxvB6yZG7M70aPXVtgoKFX_Q2j8aQaNrxI1f7FQI2uxqQjhI8xQeWJP85sz85IhQhjsIgtTh9fAcyCo4u4xGm313x0
mailto:kn@hmts.no


 
 
 

 

 

Innkalling til møte i representantskapet i HMTS 08.11.19: Innkalling til møte i 
representantskapet i HMTS 08.11.19.DOCX  



 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 

 
 

 
 

 
Handlingsplan for HMTS 2020 

 

1. Faglige basistjenester for eierkommunene  

1.1 Tilsyn etter tilsynsplan av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm 
- Plan- og driftsgodkjenning av barnehager, skoler og tatoveringsvirksomheter 
- Tematilsyn fysisk miljø barnehager og skoler (bygg/renhold/vedlikehold/lyd, toalett skoler, mm).  
- Tematilsyn på andre virksomheter: badeanlegg, campingplasser, asylmottak, solarier, sykehjem, mm 

1.2 Behandle klagesaker etter folkehelseloven med forskrifter 
- Løpende oppfølging av klagesaker. Samarbeid med andre etater og kommuneoverlege 

1.3 Uttalelser til og bidrag i ulike planer og fora 
- Gjennomgang og ev uttalelse i medhold av folkehelseloven til kommunale planer på høring 
- Drifte inneklimaforum i Bodø. Vurdere behov for lignende samarbeidsfora/nettverk  
- Delta i Folkehelsealliansen i Nordland 

1.4 Robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole 
- Aktiv samarbeidspartner og medlem i ressursgruppa for inkluderende barnehage- og skolemiljø i 

Bodø 
- Tilby oppfølging basert på inkluderende barnehage- og skolemiljø i de øvrige kommunene 
- Tematilsyn/veiledning 

1.5 Samarbeid med kommuneoverlegene i eierkommunene 
- Kommuneoverlegeforum 
- Ivareta kommuneoverlegenes uttalelse i saker 

1.6 Øvrige faste oppgaver 
- Hygienesertifikat skip (Bodø og Sørfold) 

2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene  

2.1 Veiledning og kursing innenfor ulike tema 
- Kurs om Legionellaforebygging  
- Kurs/møter om psykososialt miljø og robuste barn (barnehager) 
- Andre kurs etter avtale for eksempel smittevern, hygiene, internkontroll 

2.2 Prosjekter, bidrag i planarbeid 
- Bidrag i arbeidsgrupper, prosjektgrupper i utarbeidelse av planer, etc 

3. Faglige tjenester for andre kunder  

3.1 Tilsyn av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm 
- Gjennomføre tematilsyn fysisk miljø (bygg/renhold/vedlikehold/lyd, toalett skoler, mm) og/eller 

godkjenningsprosess på skoler og barnehager  

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/


 

 

- Gjennomføre tematilsyn på andre virksomheter (badeanlegg, campingplasser, asylmottak, solarier, 
sykehjem, mm) 

3.2 Saksbehandling etter folkehelseloven med forskrifter 
- Behandle klagesaker  
- Uttalelser til og bidrag i ulike planer 

3.3 Veiledning og kursing innenfor ulike tema 
- Kurs om Legionellaforebygging  
- Kurs/møter om psykososialt miljø og robuste barn (barnehager) 
- Andre kurs etter avtale for eksempel smittevern, hygiene, internkontroll 

3.4 Prosjekter, bidrag i planarbeid 
- Bidrag i arbeidsgrupper, prosjektgrupper i utarbeidelse av planer, etc 
- Drifte Luktpanel (oppdragsgiver IRIS Salten) 

 

4. Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder 

- Presentasjon i eierkommunenes politiske organ 
- Løpende møter med administrasjonen i eierkommunene 
- Presentasjon og møter med andre kunder 

 
 
 



Helse-og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø

Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504907 www.hmts.no
Saksbehandlere-post: kn@hmts.no

Vedtatt i representantskapet i HMTS 11.11.16.

Retningslinjer for valgkomite til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Retningslinjen gjelder for valg til styret i Helse-og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS).

Mandat
Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til
styret i HMTS foreslå kandidater til disse vervene. Valgkomiteen skal også forberede forslag til
honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder. Valgkomiteen skal forholde
seg til selskapets etiske retningslinjer.

Styret.
Styret i HMTS består av 3 medlemmer med 2 varamedlemmeri rekkefølge. Dissevelges av
representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. Disse velges for 2 år.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne
til å arbeide som medlemmer av styret på en tilfredsstillende måte.

Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.
Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velgesinn i valgkomiteen.

Representantskapet vedtar de honorar som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen.

Prosedyre
Daglig leder i HMTS kontakter valgkomiteen 3 måneder før årsmøte og gir en oversikt over
medlemmer på valg.

Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som
styreleder og styremedlemmer. Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.

Valgkomiteen skal også foreslå til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og
nestleder.

Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens
anbefalinger i møte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og
ledelsen i selskapet og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/
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Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på:  
- at styret får den kompetanse som er nødvendig for selskapet 
- at styremedlemmene har gode samarbeidsevner 
- en representativ sammensetning, og minimum 40 % av hvert kjønn 
- ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap 

 
Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:  

- styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme  
- medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret 

har behov for ut ifra styret og selskapets situasjon.  
- medlemmene bør ha egenskaper og erfaringer som vil styrke styrets totalkompetanse 

 
De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og 
tas i betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.  
 
Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidater, skal kandidatene bli utfordret på hvorvidt det 
kan være noen habilitets-utfordringer, om de har kapasitet, og om de er villige til å motta vervet 
som styremedlemmer eller eventuelt styreleder.  Bare kandidater som har bekreftet at de er villige 
til å inneha slike verv, skal anbefales av valgkomiteen.   
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15506     
 Arkiv sakID.: 19/1793 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
053/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil komme i 
egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Sammendrag: 
Sjunkhatten folkehøyskole startet et forprosjekt tilbake i 2013, der de i sak 003/13 søkte om midler til 
forprosjekt, med da en kommunal garanti for stiftelseskapital på NOK 500.000,-. 
Det var også i senere sak søkt om tilskudd i form av tomtegrunn, der Fauske kommune avsa tomt under 
forutsetning av at det blir etablering av folkehøyskolen, verdi NOK 646.575,-, totalt NOK 1.146.575,-. 
Beløpet skulle inngå seom del av stiftelseskapitalen fra Fauske kommune. 
 
Saksopplysninger: 
 
Sjunkhatten folkehøyskole har søkt om tilskudd i form av garanti fra Fauske kommune på totalt 10 
MNOK som del for å få på plass en fullfinansiering av prosjektet. 
 
I og med at en konkret oppstartsdato ikke er klar på grunn av at både ekstern og statlig finansiering ikke 
er kommet på plass, vil både oppstart og mulig ferdigstillelsår være mer klar når dette kommer på plass 
  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Av søknadsbeløpet på NOK 10.000.000,- fratrekkes tidligere bevilget tilskudd til prosjektet på NOK 
1.146.575, slik at rest til finansiering blir da NOK 8.853.425,-. 
 
Grunnet det politiske arbeidet arbeidsgruppen har behov å gjennomføre arbeid i forhold til sentrale 
myndigheter før endelig vedtak av statsbudsjettet 2020, er det sterkt fordelaktig for denne å ha et 
prinsipp vedtak omkring intensjonen til kommunen.  
  
Rådmannen understreker at denne saken derfor ikke er en fullstendig utredet sak, og at vi må få komme 
tilbake med en fullstendig sak, hvor vi bl.annet vedtar sammensetningen av finansieringen i en egen sak.  
 
Rådmannen mener at det kan være hensiktsmessig å se en kombinasjon mellom bruk av 
konsesjonsavgiftsmidler, hjemfallsfondet, og evt. om det finnes muligheter for kommunen kan bidra 
med andre innsatsfaktorer i arbeidet med realiseringen.   
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15507     
 Arkiv sakID.: 19/2680 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/19 Partssammensatt utvalg 29.10.2019 
054/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Økonomimelding 2/2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
Vedlegg: 
22.10.2019 Økonomimelding 2 2019 1424354 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte økonomimelding for 2. tertial 2019. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

1 
 

ØKONOMIMELDING 2/2019 
 
 
Økonomimelding 2/2019 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2019.  
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 2. tertial 2019 samt årsprognose 
for 2019  
 

 
 
 
Prognosen samlet for 2019 indikerer et merforbruk på 19,7 mill. kr, og tilsier en svekkelse av 
resultatet sammenlignet med prognosen etter 1. tertial 2019. Det er først og fremst driften av 
helse og omsorg som rapporterer betydelig svekkede tall etter 2. tertial 2019. Prognosen for 
drift av enhetene var et merforbruk på 9,8 mill. kr etter 1. tertial 2019, mens det etter 2. tertial 
forventes et merforbruk på enhetene i 2019 på 18,1 mill. kr. Prognosen på samme tid i fjor 
viste et beregnet merforbruk på 24,7 mill. kr på driften av enhetene for 2018. Totalt for 
kommunen indikerer prognosen en forbedring i 2019 på rundt 7,7 mill. kr sammenlignet med 
endelig resultat for 2018. For detaljer rundt driften av enhetene vises det til kapittel 3.  

Regulert 

budsjett Budsjett pr aug

Regnskap pr 

aug

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2019 2019 2019 2019 2019

Fast lønn 394 672 738 248 677 118 255 210 164 6 533 045 403 572 738 8 900 000

Overtid 3 276 840 2 184 560 5 674 799 3 490 239 7 676 840 4 400 000

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 28 498 133 18 998 755 31 552 728 12 553 973 46 538 133 18 040 000

Annen lønn 30 796 577 20 531 051 19 710 220 -820 832 29 616 577 -1 180 000

Sosiale utgifter 79 570 816 65 080 303 67 572 527 2 492 224 82 780 816 3 210 000

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 113 748 446 75 972 297 86 389 178 10 416 881 120 998 446 7 250 000

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 83 431 606 58 224 404 56 788 355 -1 436 049 86 431 606 3 000 000

Overføringsutgifter 64 515 847 44 328 056 34 055 063 -10 272 993 53 675 847 -10 840 000

Kjøp av konsesjonskraft 13 627 000 9 084 667 8 226 915 -857 752 13 627 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 680 000 1 386 900 -293 100 1 680 000 0

Rente og finansutgifter 63 475 351 42 316 901 41 943 664 -373 236 63 475 351 0

Avsetninger til fond 0 0 781 013 781 013 5 780 000 5 780 000

Dekning av tidligere års merforbruk 2 000 000 0 0 0 0 -2 000 000

Avskrivninger 37 383 981 0 0 0 37 383 981 0

Sum utgifter 916 677 335 587 078 112 609 291 526 22 213 413 953 237 335 36 560 000

Refusjoner syke- og fødselspenger -14 656 493 -9 770 995 -22 452 660 -12 681 665 -32 286 493 -17 630 000

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -105 719 702 -82 917 873 -84 850 451 -1 932 578 -110 469 702 -4 750 000

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -74 526 636 -41 264 872 -39 647 264 1 617 608 -65 996 636 8 530 000

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -39 092 859 -21 018 573 -13 629 367 7 389 206 -39 092 859 0

Rammetilskudd -296 511 272 -195 697 440 -196 364 391 -666 951 -304 871 272 -8 360 000

Skatt på inntekt og formue -256 046 277 -179 232 394 -162 513 356 16 719 038 -251 786 277 4 260 000

Eiendomsskatt -41 650 000 -41 650 000 -42 394 390 -744 390 -42 390 000 -740 000

Salg av konsesjonskraft -33 777 005 -22 518 003 -19 430 944 3 087 059 -33 777 005 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 -4 244 040 -4 244 040 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -7 000 000 -5 000 000 -4 384 071 615 929 -4 380 000 2 620 000

Rente og finansinntekter -1 775 000 -1 183 333 -1 347 634 -164 301 -2 555 000 -780 000

Bruk av fond -2 538 110 -1 692 073 0 1 692 073 -2 538 110 0

Motpost avskrivninger -37 383 981 0 0 0 -37 383 981 0

Sum inntekter -916 677 335 -601 945 556 -591 258 568 10 686 988 -933 527 335 -16 850 000

T O T A L T 0 -14 867 444 18 032 958 32 900 401 19 710 000 19 710 000
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På fellesområdene gjør særlig reduserte refusjoner for resurskrevende tjenester, økte 
tilskudd til private barnehager og betydelig lavere forventet utbetaling fra havbruksfond, at 
forventet resultat blir svakere enn beregnet i budsjett. 
 
Selv om prognosen totalt for kommunen er bedre sammenlignet med 2018, er det fortsatt 
ubalanse i driften. Rådmannen vil igjen understreke at det ikke er gjort på ett år å få Fauske 
kommunes økonomi i balanse. Vi ser nå at omstrukturering innenfor skole gir effekt, men at 
det tar noe lenger tid enn forventet å oppnå tilsvarende effekt av omstilling innenfor 
pleie/omsorg. Disse prosessene er ikke i mål, og framover må det være fullt fokus på å få ut 
de beregnede effekter på disse områdene. 
 
Som rådmannen påpekte i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2018, må det 
jobbes videre med rasjonaliseringstiltak/omstruktureringer innenfor hele organisasjonen i 
årene framover. Store investeringer gir økte rente- og avdragsbelastninger, som det må 
finnes rom for innenfor dagens drift. I budsjett 2020 vil det for første gang være full 
avdragsbelastning (ikke mulig å ha avdragsutsettelser), samtidig som rentene har steget 
noe. Videre ser vi at vi mister inntekter både innenfor integrering og ressurskrevende 
tjenester. Dette gjør at det er et betydelig behov for ytterligere utgiftskutt.  
 
 

2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2019  
 

 
 
 

2.1 Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes i utgangspunktet prognosemodellen til KS, 
som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet. I kommunens budsjett er det lagt inn en 
forventing om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. 
 
Basert på skatteinngang per september og oppdatert prognosemodell fra KS er det ikke 
realistisk å forvente at budsjettmålet nås for 2019. I prognosen er det lagt til grunn et negativt 
avvik på 4,3 mill. kr. Rammetilskuddet er iht. budsjett. Imidlertid viser prognosemodellen til 
KS en økning i inntektsutjevningen fra staten på ca. 8,5 mill. kr utover budsjett. Netto gir 
dette en økning i skatt og rammetilskudd på 4,2 mill. kr.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,7 mill. 
kr høyere enn budsjett i 2019. 
 
 
Utbytte  
Budsjettet ble regulert opp med 2 mill. kr i forbindelse med regnskapsframleggelsen for 2018.  
 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

Fellesområder -590 044 759 -394 752 443 -371 951 912 22 800 533 -588 434 759 1 610 000
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Konsesjonskraft/kvotekraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett.  
 
 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Inntekt forventes å bli vesentlig lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er 
beregnet til ca. 5 mill. kr. Dette skyldes at to tunge brukere fra 2018 faller ut av ordningen. 
 
Det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den 
ordinære statlige tilskuddsordningen. Det er innvilget et skjønnstilskudd på 1 mill. kr for 
ressurskrevende tjenester i 2019. Dette vil kompensere noe for denne inntektssvikten. 
 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 22,3 mill. kr. Dette er 
ca. 0,5 mill. høyere enn siste beregning viser.  
 
 
Havbruksfondet 
I budsjettet er det lagt inn et anslag på 5 mill. kr fra Havbruksfondet. Det er fortsatt ikke kjent 
hvor store utdelingene i 2019 vil bli, men ut fra signaler fra Fylkesmannen i Nordland må 
utdelingen i 2019 påregnes å bli vesentlig lavere. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Budsjettert tilskudd til private barnehager i 2019 utgjør 35,5 mill. kr. Oppjustert prognose 
tilsier et tilskudd på 37,3 mill. kr, en utgiftsøkning på 1,8 mill. kr. 
 
 
Renteutgifter 
I budsjett 2019 er det lagt inn 4 mill. kr i økte renteutgifter sammenlignet med 2018. Dette tar 
først og fremst høyde for renter på nye lån iht. investeringsbudsjettet. Tidspunkt for 
låneopptak er forskjøvet lengst mulig, til januar 2020. Dette har medført behov for å øke 
rammen til kassekreditten. Lavere renteutgifter på lån, ca. 2,2 mill. kr går dermed mot 
tilsvarende økt rente kassekreditt.  
 
 
Avdragsutgifter 
I budsjett 2019 er det budsjettert med 33,8 mill. kr i avdrag på lån, inkludert 
avdragsutsettelse på 6 mill. kr. Kommunelovens § 50 nr. 7 stiller krav til minimumsavdrag på 
gjeld, basert på forholdet mellom lånegjeld og verdien på anleggsmidler og avskrivninger. 
Beregningen viser at budsjetterte avdrag er for lave i forhold til disse reglene. Hvor stor 
differansen blir avhenger av hvor stort låneopptak som gjøres i 2019. Rådmannen anbefaler 
å skyve så mye som mulig på tidspunkt for låneopptak for å unngå for stort budsjettavvik på 
denne posten. 
 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2019 kom høsten 2018. Det er denne som ligger til grunn for budsjettet.  
 



 

4 
 

Oppdatert prognose fra KLP tilsier ca. 3 mill. kr høyere pensjonskostnad enn budsjettert. 
Dette er foreløpige tall og kan endre seg i løpet av høsten 2019. 
 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

  

Budsjett Ny prognose Endring

2019

PENSJON KLP FELLESORDNNING 53 539 705     48 721 679     -4 818 026     

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE 9 166 762       8 979 902       -186 860         

PREMIEAVVIK PENSJON KLP -26 184 379   -17 623 023   8 561 356       

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 9 465 689 9 711 870 246 181          

PREMIEAVVIK SPK -896 043         -1 105 209     -209 166         

PENSJONSPREMIE AFP 116 887 0 -116 887         

PENSJON SYKEPLEIERE 7 390 234 6 952 551 -437 683         

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK -23 177 191 866 215 043          

T O T A L T 52 575 678 55 829 636 3 253 958       
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. tertial 2019 
 

 
 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. 
Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og eiendom de største 
utfordringene ligger.  
  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2019 2019 2019 2019 2019

1 Politikk

Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

Sum område: 1 Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 999 061 5 954 715 5 394 850 -559 865 8 499 061 -500 000 

Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 25 483 210 28 522 873 3 039 663 42 277 367 2 500 000

Plan og utvikling 7 353 019 4 573 174 3 324 859 -1 248 314 6 353 019 -1 000 000 

Felles Eiendom, plan og  samfunnsutvikling 1 194 095 754 893 723 534 -31 359 1 194 095 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 36 765 992 37 966 116 1 200 125 58 323 542 1 000 000

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 749 519 79 640 138 76 169 671 -3 470 468 121 399 519 -350 000 

Barnehage 35 405 047 22 352 083 22 725 648 373 565 36 755 047 1 350 000

Barne og familie 38 652 452      24 721 974      23 831 175      -890 798          38 352 452 -300 000 

Intergrering 19 660 910      12 741 444      12 380 905      -360 539          19 660 910 0

Kultur 13 430 430 8 590 248 10 125 035 1 534 787 12 730 430 -700 000 

Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 721 576 740 308 18 731 1 144 814 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 148 767 463 145 972 742 -2 794 722 230 043 172 0

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 577 456 8 147 586 8 493 666 346 080 12 577 456 0

Institusjon 78 412 181 50 211 435 55 552 168 5 340 734 85 412 181 7 000 000

Hjemmetjenesten 102 278 444 65 656 243 71 623 404 5 967 161 111 278 444 9 000 000

Fauske storkjøkken 3 142 904 1 979 412 2 146 927 167 515 3 142 904 0

Helse 43 930 617 27 895 668 24 825 618 -3 070 049 45 130 617 1 200 000

NAV 22 986 572 15 042 053 16 024 382 982 329 23 386 572 400 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 168 932 397 178 666 165 9 733 770 280 928 174 17 600 000

T O T A L T 590 044 759 379 885 002 388 952 980 9 067 981 608 144 759 18 100 000
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3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 2. tertial 2019 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har siden rapportering til økonomimelding 1 
gjennomført nye strukturendringer. Hauan og Erikstad skole er lagt ned og elevene er 
overført til henholdsvis Finneid og Vestmyra skole. Finneid skole har da 114 elever (kapasitet 
165) og Vestmyra skole har 667 elever (kapasitet 675). Kommunen står nå med 4 operative 
grunnskoler hvorav tre er 1–10 skoler og én er 1–4 skole. 
 
På integreringsområdet er det planlagt og startet en prosess for sammenslåing av 
avdelingene voksenpedagogisk senter og flyktningkontor fra 01.01.2020. Disse vil 
samlokaliseres i gamle Hauan skole under én, felles avdelingsleder og vil igjen fremstå som 
en integreringsavdeling. 
 
For barnehageområdet har Erikstad barnehage endelig fått permanente og tidsriktige lokaler, 
og er flyttet inn i ombygde fasiliteter i gamle Erikstad skole. Brakkerigg er tømt og skal 
avhendes til annet bruk, og en lang periode i midlertidige lokaler er dermed avsluttet. I tillegg 
jobbes det med å sette kjellerlokalene i barnehagen i Valnesfjord i stand til å åpne ny 
avdeling, samt flytting av resten av hvit-barnehagen på Vestmyra til de ledige arealene av 
gamle Erikstad skole. 
 
01.01.2019 opprettet kommunen lovpålagt akuttberedskap for barnevernet. Vi har i 2019 
solgt denne tjenesten til Sørfold kommune og Nord-Salten barnevern i Hamarøy/Tysfjord. 
Etter avtale og ved gjennomføring av kommunesammenslåing går Nord Salten ut av denne 
ordningen fra 01.01.2020. Vi skal fortsatt levere tjenesten til Sørfold kommune i 2020, men 
mister et inntektsgrunnlag fra Nord Salten for drift av turnusordningen. 
 
På kultursiden er Gata 19 gjennomført i strålende vær og med god stemning, og booking for 
Gata 20 er allerede i gang. Festivalen har utviklet seg i en god retning i sine to driftsår og er i 
ferd med å etablere et godt navn i festivalbransjen. 
 
Regnskapsmessig prognostiseres det at skole skal gå med et mindre underforbruk og 
dermed klare innsparingene som forutsatt i budsjett og skolestruktursak. Som rapportert i 
økonomimelding 1 vil ikke enhet barnehage gå i balanse for 2019. Prognose etter 2. tertial 
tilsier et merforbruk på 1,35 mill. kr, en økning på 0,35 mill. kr fra 1. tertial. 
 
Kultur og Barne- og familieenheten gir besparelser som sammen med skole dekker 
merforbruk innenfor barnehage. Integrering rapporterer balanse. 
 
 
 
 
 

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 749 519 79 640 138 76 169 671 -3 470 468 121 399 519 -350 000 

Barnehage 35 405 047 22 352 083 22 725 648 373 565 36 755 047 1 350 000

Barne og familie 38 652 452      24 721 974      23 831 175      -890 798          38 352 452 -300 000 

Intergrering 19 660 910      12 741 444      12 380 905      -360 539          19 660 910 0

Kultur 13 430 430 8 590 248 10 125 035 1 534 787 12 730 430 -700 000 

Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 721 576 740 308 18 731 1 144 814 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 148 767 463 145 972 742 -2 794 722 230 043 172 0
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3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Fra 1.august 2019 endret skolestrukturen seg fra 6 til 4 grunnskoler. Dette vil påvirke 
budsjettet til den enkelte skole i siste tertial, hvor Finneid og Vestmyra skole vil få økte 
driftsutgifter som følge av økte personalutgifter. Fra august 2019 gjennomføres det 
budsjettregulering mellom skolene, med bakgrunn i endret struktur og ressursfordeling. 
 
Det er fra høsten 2019 5 elever på 5.–7. trinn med behov for utvidet SFO-tilbud. Dette har 
ført til økt ressursbruk i SFO.  
 
Skolene har fortsatt et høyt sykefravær som genererer økte vikarutgifter, på samme tid som 
det også medfører økte sykepengeoverføringer. Noe av vikarutgiftene er i tillegg knyttet til 
lærere på videreutdanning, og frembringer refusjon fra staten to ganger per år. Vi får overført 
fra Utdanningsdirektoratet ca. 1,2 mill. kr i desember 2019, for lærer på videreutdanning.   
 
Målsettingen er fortsatt å gå i balanse for enhet skole. Prognosen for 2019 viser at det skal 
være mulig å nå målsettingen med fortsatt stram budsjettstyring frem til årsregnskapet 
avsluttes.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Øking av SFO-sats og reduksjon innslag SFO-ressurs 
SFO satsene er økt fra 01.08.2019. Prognosen for 2019 tilsier likevel at vi ikke får inn 
forventet brukerbetaling knyttet til SFO. Det henger sammen med færre elever på 
SFO ift. opprinnelig budsjett. Det er fremmet sak om endring av betalingssatser for 
SFO, for å i større grad kunne gjennomføre strategisk ressursstyring knyttet til 
bemanning.  
 
Ved ressurstildelingen for 2019 ble innslagsfaktoren økt fra 15–18 barn per voksen 
på SFO fra høsten 2019. Det er utfordringer knyttet til ressursbruk i SFO, da dagens 
satser ikke er tydelige på hvilke tidspunkt det er behov for redusert voksentetthet. Det 
er derfor fremmet sak om endring av SFO-satsene i Fauske kommune.  

 
 Innsparing skole 

Det er gjennomført prosess knyttet til endring av skolestruktur og ny struktur er 
iverksatt fra 01.08.2019. Det forventes innsparing i tråd med vedtaket.  

 
 Manglende finansiering Newtontilbud med kr 50 000 

Det er ikke foretatt reduksjon av Newtontilbudet i 2019 for å hente inn kr 50 000 i 
manglende finansiering.   

 
 Nye smarttavler skole 

Smarttavler er innkjøpt og montert på skolene. 
 

 Flere PC-er og iPader i skolen 
Det er kjøpt inn iPad til elever på 1.–3. trinn samt 5. og 6. trinn, som innføres fra 
skoleåret 2019–2020. Utgiftene til iPad er dekt gjennom øremerket investering, samt 
at noe av dekt gjennom midler avsatt til PC-er til lærere og elever. Fra revisjonen har 
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vi fått tilbakemelding på at innkjøp av læringsbrett for fremtiden må dekkes av 
driftsmidler og ikke av investeringsmidler. Dersom satsingen på læringsbrett skal 
fullføres fra 1.–7.trinn er det nødvendig med driftsmidler til sluttføring av satsingen.  
 
Det gjenstår fortsatt i overkant av kr 0,6 mill. kr som enda ikke er benyttet. Det 
avventes bruk av disse investeringsmidlene inntil ny struktur er satt høsten 2019, da 
det kan oppstå behov som vi ikke har forutsett knyttet til strukturendringen. Disse 
midlene kan ikke benyttes til innkjøp av læringsbrett jf. tilbakemelding fra revisjon. Det 
vil fortsatt være behov for videre investeringer både for å nå målsettingen om at hver 
elev skal disponere en enhet, samt oppgradering og utskifting av gammelt IT utsyr i 
skolene. 

 
 Individuell opplæring utenfor egen nærskole for 5.–10. trinn 

Alternativ skole i Fauske er planlagt iverksatt fra skoleåret 2020–2021. Slik det ser ut 
per i dag tilsier den økonomiske situasjon i Fauske kommune at oppstart av 
alternativt grunnskoletilbud tidligst kan iverksettes skoleåret 2021. Det gjennomføres 
fortsatt en prosjektorganisering frem mot oppstart, som skal ivareta alle prosesser 
knyttet til opprettelse av tilbudet. Det er nedsatt arbeidsgruppe, referansegruppe og 
styringsgruppe, som vil følge opp mandatet for opprettelse.  

 
 Sulisbadet, koordinering av åpningstider med skolesvømming/fritidsaktiviteter 

Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulisbadet, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Prognosen for tjenesteområdet barnehage er et merforbruk på inntil 1,35 mill. kr.  
 
Budsjettert inntekt i 2019 for barn i private barnehager bosatt i andre kommuner er på 1,2 
mill. kr. Den forventede inntekten utgjør 1 mill. kr for 2019, noe som er 0,2 mill. kr under 
budsjett.  
 
Tiltaket med utsatt pedagog- og bemanningsnorm på kr 1 million blir ikke gjennomført, i tråd 
med kommunestyrets vedtak. Dette er midler som ikke ble tilført lønnsbudsjettet. Den 
forventede innsparingen på 0,75 mill. kr fra styrking private barnehager kan ikke realiseres. 
Det er vanskelig å forutsi antall vedtak til spesialpedagogisk hjelp og størrelsen på disse 
gjennom året. Foreløpige regnskapstall tilsier et merforbruk på denne posten på 0,75 mill. kr.  
 
De tre forholdene over ligger under fellesområdet til barnehagene og utgjør et merforbruk på 
kr 1,95 million. Korrigert for et samlet mindreforbruk for de fem barnehagene på kr 0,6 million 
vil tjenesteområdet ha en prognose på et merforbruk på kr 1,35 million. Dette er en utvikling i 
negativ retning sammenlignet med prognosen etter 1. tertial som var på 1 mill. kr. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
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 Reduksjon i ressurs styrking private barnehager 
Tiltaket er implementert ved at budsjettposten er redusert. Det viser seg imidlertid at 
det ikke er mulig å realisere denne besparelsen, da det er kommet refusjonskrav. Når 
det gjelder barn med rett til spesialpedagogisk hjelp er dette utgifter kommunen er 
pliktig til å dekke i henhold til lov og forskrift. Det må derfor påregnes et merforbruk på 
dette området ved utgangen av året.  

 
 Ny 0–3-årsavdeling på Vestmyra 

Ny avdeling ved Vestmyra barnehage startet opp 20. mars 2019 med 6 barn i alderen 
0–3 år. Ut fra kravene til bemanning og pedagogtetthet tilsier vedtaket i 
kommunestyret at avdelingen har budsjettmessig dekning for drift med inntil 6 barn i 8 
måneder.  

 
 Pedagogisk bemanning bhg. forutsettes gjennomført iht. forskrift 

Barnehagene driftes i henhold til bemannings- og pedagognorm. Oppdraget 
innebærer at budsjettet til barnehagedrift har en underdekning på fast lønn med inntil 
1 mill. kr. Dette vil medføre et merforbruk gjennom året. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Fauske kommune har anmodning om bosetting av 10 flyktninger i 2019. En forutsetning for 
at budsjettet skal holdes er at det bosettes flyktninger i kommunen. Det er per 31.08. bosatt 3 
flytninger. Prognose for 3.tertial tilsier et merforbruk i forhold til husleieforpliktelser, på 
samme tid som kommunen har betalt ut mindre enn budsjettert i introduksjonsstønad og 
bosettingsutgifter. Vurdert årsprognose for avdelingene er balanse.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Utgåtte boligkontrakter Flyktningkontoret 
Flyktningetjenesten har fortsatt løpende husleieavtaler som ble inngått da 
flyktningstrømmen var stor for den del år tilbake. Dette fører til et merforbruk knyttet 
opp til husleie, og vil fortsatt være en faktor som øker utgiftene til kommunen. Det er 
inngått avtale med boligkontoret for å forsøke å få leid ut flest mulig av boligene for å 
dekke inn noe av utgiftene. Enkelte boligkontrakter utgår i 2019, og beboere overtar 
utgiftene knyttet til leie.   

 
 

3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2019 
 
PPT forventes å gå i balanse i 2019. Det forventes at Barnevernet vil gå med et merforbruk 
på 0,5 mill. kr på slutten av året, mens Familiesenteret vil ha et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. 
Det betyr at dersom prognosen holder, vil de tre avdelingene samlet sett gå i balanse. 
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Fellesområdet for enheten har mindreutgifter til lønn enhetsleder etter at enhet barnehage og 
enhet barn og familie ble slått sammen i mars 2019. Dette betyr at årsresultatet for enhetene 
forventes å bli et mindreforbruk på 0,3 mill. kr totalt sett. 
  
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Redusert husleie ifb. flytting til Familiens hus 
Det har tatt lenger tid enn forventet å få nødvendig vedtak om Familiens hus, noe 
som tilsier at redusert husleie ikke kan oppnås som planlagt i 2019. 

 
 Vakanse 20 % helsesøster 

Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Vakanse 100 % svangerskapspermisjon 3 mnd. 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Vakanse 20 % barnevernkonsulent 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Etablering av akuttberedskap 
Akuttberedskap er etablert og driftes iht. inngåtte avtaler med forventet effekt.  
 

 Økte utgifter lønn avlastere 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det forventes at enheten vil ha et mindreforbruk på kr 700 000 ved årets slutt.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Endret markedsføring kinoen 
Tiltaket er implementert. 
 

 Stenge Sulitjelma bad halve året 
Tiltaket er implementert i samarbeid med Fauske kommunale eiendommer. 
 

 Stillingskutt i Kulturskolen – inntil 50 % 
Prosess pågår. Tiltaket har blitt delvis finansiert ved eksternt salg av tjenester der 
rektor kjøpes ut 40 % av Norsk kulturskoleråd og én lærer leies ut i 25 % stilling til 
Saltdal kommune.  
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 Vakant 100 % idrettskonsulent 
Tiltaket er implementert. 

 
 Sulitjelma bad, koordinering av åpningstider med 

skolesvømming/fritidsaktiviteter 
Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulitjelma bad, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
 Gratis treningstimer for barn og unge videreføres 

Vedtaket er fulgt opp.  
 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2019 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg styrer mot et merforbruk på 17,6 mill. kr fordelt på 
0,4 mill. kr på NAV, 1,2 mill. kr på enhet Helse og 16 mill. kr innenfor pleie og omsorg. Det er 
oppstått store forsinkelser i omstrukturering og omlegging av drift både innenfor 
institusjonsdriften og de hjemmebaserte tjenestene. Forsinkelsene skyldes i stor grad pålegg 
fra hovedverneombud om å stenge Hjemmetjenestens lokaler. Stengingen av 
Hjemmetjenestens lokaler innebærer full stans i planlagte prosesser fra mai 2019. 
Prosessene gjelder både nedtrekk i de hjemmebaserte tjenestene og i institusjonsdriften. Til 
tross for det store merforbruket minker samhandlingsområdet bruken av innleie fra eksterne 
bemanningsbyråer med 3 mill. kr hittil i år. Samhandlingsområdet arbeider etter et målbilde 
med å ferdigstille pågående endringer i institusjonsstruktur innen årsskiftet. Unntaket er 
nedtrekk og oppbygging av avlastningstilbud i Moveien. Dette vil skje i løpet av første halvår 
2020. 
 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Institusjon har lik drift hele året. Kravet til bemanning og tilstedeværelse av kompetanse er 
likt gjennom hele driftsåret. Sommerferieavvikling og høytidsturnuser er krevende. Eksterne 
parter som sykehuset tar ned sitt driftsnivå i disse periodene. Pasienter som kommer fra 
sykehuset er ikke ferdig behandlet men utskrivningsklare. Den kommunale helsetjenesten 
må særlig i disse periodene videreføre oppstartet behandling. Særlig krevende er driften i 
månedene juni, juli og august. Vi opplever å ta imot pasienter tidligere fra sykehuset i 
behandlingsforløpet. Det medfører at vi kan få pasienter som er ekstremt krevende i forhold 

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 577 456 8 147 586 8 493 666 346 080 12 577 456 0

Institusjon 78 412 181 50 211 435 55 552 168 5 340 734 85 412 181 7 000 000

Hjemmetjenesten 102 278 444 65 656 243 71 623 404 5 967 161 111 278 444 9 000 000

Fauske storkjøkken 3 142 904 1 979 412 2 146 927 167 515 3 142 904 0

Helse 43 930 617 27 895 668 24 825 618 -3 070 049 45 130 617 1 200 000

NAV 22 986 572 15 042 053 16 024 382 982 329 23 386 572 400 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 168 932 397 178 666 165 9 733 770 280 928 174 17 600 000
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til å ha nok kvalifisert personell på jobb. Vi må ofte styrke bemanningen i ferieavviklingen når 
slike situasjoner oppstår. 
 
Prognosen er et merforbruk på 7 mill. kr ved årsslutt. Hovedårsaken er at 
omorganiseringsprosessen er forsinket på grunn av uforutsette hendelser, slik at vi ikke 
klarer å få effekt av omorganiseringen før i 2020. Det er ikke budsjettert tilstrekkelig på T-
trinn, og det utgjør et merforbruk på ca. 3 mill. kr. Årsaken er i det vesentlige endringer i 
tariffavtalen for T-trinn og ubekvemstillegg i 2019. Økningen ble ferdig forhandlet og iverksatt 
høsten 2018 og ble ikke tatt høyde for i budsjettet for 2019. Institusjon har ikke innleie av 
vikarer fra eksternt vikarbyrå før medio april måned i 2019. Ved sommerferieavvikling og 
pga. manglende nattevaktsykepleiere i hele institusjon, har det vært behov for innleie av 
sykepleiere fra eksterne vikarbyrå. Det er liten tilgang på vikarer som ikke er tilknyttet 
vikarbyrå. Det jobbes med å få implementert sykepleierteam i institusjon for å redusere 
sårbarheten ved fravær av sykepleierkompetanse. Det er også merforbruk på overtid, noe 
som gjenspeiler at egne ansatte i så stor grad som mulig brukes til å fylle opp vakter der det 
er fravær. Det fører til bruk av overtid. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Omstrukturering drift institusjon 
 
Institusjon har en kjøreplan med gjennomføring av samlingen av somatiske pasienter 
i henholdsvis Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Estimert gjennomføringstidspunkt var 
medio juni. Som en del av dette skulle paviljong 9 stenges og driften av Moveien 
skulle omdefineres. Den planlagte flytteprosessen er imidlertid blitt utsatt på grunn av 
at hjemmetjenesten sitt areal er blitt stengt av hovedverneombudet. Driften i paviljong 
5 måtte dermed tas ned tidligere enn planlagt for å frigi midlertidig areal til 
hjemmetjenesten. Det førte til at institusjon måtte ta pasienter fra paviljong 3 inn i en 
avdeling som var planlagt til somatisk drift. Planen gjennomføres fra medio oktober 
der paviljong 9 avvikles innen 01.11.2019. Samtidig endres driften av Moveien 
gjennom å flytte pasienter inn på Helsetunet ved ledighet. Det er estimert 
ferdigstillelse av denne prosessen i løpet av 1.halvår 2020. 
 
Iverksettingen av nye turnuser er forsinket. Fordi vi drifter en avviksturnus ift. driften i 
desember (juleturnus) vil ikke nye turnuser bli startet før 6. januar 2020. Dette av 
praktiske årsaker. Etter nyttår vil det bli etablert to store turnuser, samt én 
sykepleierturnus. Dette skal gi en mer stabil drift og redusere behovet for innleie. 

 
 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det har vært rapportert gjennom flere år at Hjemmetjenesten er underdimensjonert i forhold 
til mengden vedtak som er tildelt brukerne av tjenesten. Det timetallet som Tildelingskontoret 
jevnlig rapporterer på gjelder direkte brukertid. Det er ikke tatt med indirekte tid til transport, 
ernæring, dokumentasjon, rapportering og samarbeidsmøter med pårørende, fastlege og 
sykehus. 
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For å kunne levere de lovpålagte tjenestene brukerne har vedtak på, må man benytte seg av 
vikarer. I den utstrekning det har latt seg gjøre bruker tjenesten egne ansatte som vikarer. 
Dette har medført noe merforbruk på overtid. Det er likevel mindre utgiftskrevende enn 
innleie fra bemanningsbyrå.  
 
Det var unormalt høyt sykefravær i sommermånedene i hjemmesykepleien. Det medførte 
innleie av ekstern bemanning fra byrå for å kunne avvikle ferie og erstatte fagkompetanse 
som er borte på grunn av sykmeldinger. For å redusere fravær generelt og sykefravær 
spesielt er Hjemmetjenesten med i prosjektet «prima arbeidsklima» gjennom KLP. Dette 
prosjektet kjøres i nært samarbeid med personalavdelingen. I tillegg arbeides det med 
endringer i arbeidsmetoder, arbeidstid med mer. 
 
Estimert årsprognose er et merforbruk på 9 mill. kr. Denne prognosen kan bli bedre hvis vi 
klarer å drifte høytidsturnusen uten eksterne vikarer. Det er som kjent vanskelig å rekruttere 
kvalifiserte vikarer lokalt, og fagpersonell må derfor i stor grad leies fra bemanningsbyrå. Det 
var et svært lavt søkertilfang av kvalifiserte sommervikarer til Helse og omsorg i år. De fleste 
av søkerne vi fikk hadde ingen formell helsefaglig kompetanse. Det innebærer at det måtte 
avvikles sommerturnus ved hjelp av kvalifisert personell fra eksternt byrå. Det er ikke 
budsjettert tilstrekkelig på T-trinn, av samme årsak som for institusjonsdriften, og det utgjør 
et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Omstrukturering drift hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten har i en årrekke vært delt i to avdelinger med hver sin leder og hver 
sin turnus. 01.03.2019 ble de to avdelingene slått sammen, med én avdelingsleder og 
én felles turnus. Vi ser allerede en positiv effekt i form av bedre styring av logistikk, 
arbeidsoppgaver og arbeidslister. I sommer ble det startet et utviklingsprosjekt der det 
jobbes med å få en enda mer robust og effektiv tjeneste. 
 
Hjemmetjenestens lokaler er i svært dårlig forfatning og er nå stengt av 
hovedverneombudet. Dette har ført til at driften ved Paviljong 5 er avviklet som 
boligformål noe tidligere enn planlagt, og at bygget ble tatt i bruk som base for 
hjemmetjenesten fra 27.05.2019. Paviljong 5 vil bli brukt til dette formålet inntil nye 
lokaler er på plass. Det viser seg at paviljong 5 ikke er hensiktsmessig som lokale for 
hjemmetjenesten. Paviljong 5 er i svært dårlig forfatning. Det jobbes med å få flyttet 
hjemmetjenesten inn i bedre lokaler så fort som mulig. 
 
Buen korttidsavdeling ble tatt i bruk 25.04.2019 med 11 plasser som tidligere. Flytting 
av korttidsavdelingen vil foreløpig ikke innebære den økningen i kapasitet som bygget 
gir mulighet til. Når vi drifter korttidsavdelingen med 11 plasser vil Fauske kommune 
fremdeles ha begrenset kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. Det medfører økte utgifter til betaling for «overliggere» på 
sykehuset, og det fører også til økt press på hjemmetjenesten som dermed vil få 
behov for flere vikarer. 
 

 Tilbud på Sagatun for selvhjulpne eldre / forebygge ensomhet 
Sagatun driftes med 6 plasser.  
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3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Prognosen for 2019 tilsier at enhet Helse får et merforbruk på 1,2 mill. kr i 2019. 
Utfordringene for enhet helse er i 2019 knyttet til kommunale leger i spesialisering, ekstra 
turnuslege, samt innføring av turnus i rus og psykisk helsetjeneste.  
 
Noen av de kommunale legene er i spesialistutdanning ved Nordlandssykehuset med en 
varighet på ett år. Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig 
legetjeneste i Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale 
legekontorene ved at stadig mer komplekse tilfeller tilbakeføres til kommunen. Pasientene er 
utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlet.  
 
Alle kommuner er forpliktet iht. tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset, til å ta imot en 
ekstra turnuskandidat som for eksempel har vært ute i svangerskapspermisjon. Denne 
personen har da en rett til å komme tilbake til kommunen de er tildelt turnusplass hos. Det vil 
si at kommunen fra 1. mars til 1. september har hatt tre istedenfor to turnuskandidater. Dette 
er estimert til en merutgift på ca. kr 550 000. 
 
Fylkesmannens tilsyn ved rus og psykisk helsetjeneste i 2018 avdekket manglende helhetlig 
omsorg for brukere av tjenesten. Med bakgrunn i dette er det startet opp med turnus i denne 
avdelingen fra 25. mars 2019. T-trinnstillegg som kommer som et resultat av utvidet 
arbeidstid utover dagtid gir et merforbruk på ca. kr 650 000 som det ikke er budsjett for. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 50 % stilling hjelpemiddellager 
Tiltaket ble implementert i januar 2019. 

 
 

3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Enhet NAV har et merforbruk etter 2. tertial. Utgifter knyttet til sosialhjelp er fremdeles høye. 
På den positive siden ser enheten at antall mottakere av sosialhjelp er noe redusert per 2. 
tertial. Imidlertid er hjelpebehovet stort for de som mottar sosialhjelp, bl.a. med flere større 
barnefamilier i mottakergruppen, slik at det foreløpig ikke kan fremvises en utgiftsreduksjon.  
 
Antallet deltakere i kommunens kvalifiseringsprogram har økt. Dette er svært positivt da det 
betyr at flere er i arbeidsrettet avklaring og aktivitet. Den høye aktiviteten synliggjøres 
gjennom merforbruk av annen lønn og er hovedforklaringen til enhetens merforbruk. 
 
Det er forventet høyere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp frem mot julehøytiden. Basert 
på beholdning av saker og kompleksitet i sakene og høyere utbetalinger for julehøytiden, 
forventes et årsresultat med ca. kr 400 000 i merforbruk. Sosialhjelpsområdet er generelt 
vanskelig å beregne og det er knyttet stor usikkerhet til prognosen.  
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Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Etablering av jobbspesialist etter IPS-metoden 
Etablering av tiltaket jobbspesialistteam kom noe senere i gang enn planlagt. Første 
jobbspesialist begynte i arbeid 13. mai 2019, og fra primo august var alle tre 
jobbspesialister i gang med sitt arbeid.  
 

 Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 
Veiledende norm for utmåling av økonomisk sosialhjelp er holdt i bero for 2019 i 
påvente av at den skal harmonere med at statens veiledende norm. 

 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2019 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Innen samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling, har året 2019 vært 
ekstremt hektisk. Stor aktivitet på investeringsprosjekt, og da særskilt innen eiendom og 
VVA, med flere store og krevende oppfølgingsoppgaver, fører til utfordringer med oppfølging 
av alle oppgaver som ligger til samhandlingsområdet, og det legges ned en stor 
arbeidsinnsats.  
 
Enormt stor aktivitet, med nesten 60 prosjekt av større eller mindre art de siste 4–5 år, har 
medført mye arbeid i oppfølging. Samtidig med stor investeringshastighet krever dette høyt 
fokus på utgifter og kontroll, noe som har vært tema på alle avdelings- og enhetsledermøter. 
Investeringsprosjektene har vært gjennomført med at de aller fleste prosjektene har gått i 
balanse eller mindreforbruk. Ettervirkninger etter vinterstormer har kommet, og et udekket 
forsikringsoppgjør, førte til at vi ikke får tilbake ca. kr 500 000 på flytebryggen som fikk en 
god del skader i vinter. I tillegg har flytteprosessen fra administrasjonsbygget til rådhuset 
medført betraktelige ekstrautgifter som ikke var budsjettert med i 2019.  
 
Det er likevel å bemerke at det ellers drives på sparebluss, og drift og vedlikehold på enhet 
VVA og Fauske kommunale eiendommer er skadelidende av dette. Det er kun absolutt 
nødvendig aktivitet som utføres med de midlene som er tilgjengelig, og det hersker liten tvil 
om at det er krevende å kunne holde kontinuitet i vedlikeholdet. Risikoen for følgeskader er 
absolutt til stede, og selv om vi har bygd mange flotte nye bygg, så er det en god del eldre og 
lite vedlikeholdte bygg igjen. Sykefraværet på eiendomsenheten har i noen avdelinger gått 
ned, mens det har vært stabilt, men for høyt i enkelte. Det jobbes godt og strukturert med å 
få ned fraværet. 
 
Plan og utvikling har hatt en meget hektisk periode med relativ høy aktivitet på byggesak, 
reguleringssaker, og kanskje mest; delingssaker. Det er likevel gledelig at sykefraværet har 
gått ned og arbeidsmiljøet betegnes som veldig bra. 

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 999 061 5 954 715 5 394 850 -559 865 8 499 061 -500 000 

Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 25 483 210 28 522 873 3 039 663 42 277 367 2 500 000

Plan og utvikling 7 353 019 4 573 174 3 324 859 -1 248 314 6 353 019 -1 000 000 

Felles Eiendom, plan og  samfunnsutvikling 1 194 095 754 893 723 534 -31 359 1 194 095 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 36 765 992 37 966 116 1 200 125 58 323 542 1 000 000
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Fauske kommune har helt tydelig kommet inn i en meget positiv periode med satsing på 
bolig- og leilighetsbygging, samt nyetablering og utvikling av næringsaktivitet, noe som 
utelukkende er bra, men det kreves med det også ressurser som kan ivareta en profesjonell 
saksbehandling for å kunne ivareta samfunnets krav. Planverkets rulleringer, løpende 
byggesaker, regulerings- og fradelingsaker osv., krever mye ressurser tilgjengelig for å 
løses. Vi ser en stadig økende interesse for nye næringsareal, og dette arbeidet har pågått 
det siste året, og i forbindelse med det nye Blålysbygget vil det komme nytt og attraktivt 
næringsareal på Krokdalsmyra. 
 
Når det gjelder økonomi sees samhandlingsområdet under ett, og prognosen tilsier et 
merforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt. I prognosen ser enhet VVA og Plan og utvikling ut til å 
komme ut med et mindreforbruk, mens Fauske kommunale eiendommer sannsynligvis vil få 
noe merforbruk. Det er stort fokus på å redusere merforbruket mot årets slutt.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Med bakgrunn i tidligere års erfaringer mht. utgifter for tredje tertialperiode forventer enhet 
VVA å levere regnskap ved årets slutt med et mindreforbruk på kr 500 000. Dette er under 
forutsetning av at brøyteutgiftene resten av året forløper seg som normalt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Vei (Vika og Leivset) 
Rehabilitering av veien i Vika er ferdigstilt innenfor budsjettrammen. 

 
 

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Flytebrygga ble overtatt av Fauske kommune i januar i 2019. Allerede samme måned fikk 
den store skader i stormen som herjet. Det ble iverksatt skadebegrensende tiltak under 
stormen, og brygga ble reparert etter at takstmann hadde vurdert skadene. 
Forsikringsselskapet vil ikke dekke utgiftene til reparasjon, da de mener at skadene skyldes 
manglende vedlikehold.  
 
Ved Fauskebadet og Sulitjelma bad har det blitt innskjerpet krav om prøvetaking for at vi skal 
ha en forsvarlig drift. Vi har ingen som er ansatt for å jobbe på ettermiddag/kveld/helg, så her 
er ansatte ved avdelingen ute på overtid for å ta disse prøvene.  
 
Renholdsavdelingen har hatt et svært høyt sykefravær i 2019. Hvis skoler, barnehager og 
institusjoner ikke rengjøres vil disse måtte stenges, og det må derfor leies inn vikar ved 
fravær. Vi ser nå at det er svært vanskelig å få tak i vikarer, og da vil rengjøringsbyråer måtte 
benyttes. Hvis ikke dette sykefraværet reduseres, vil det hele tiden påløpe ekstra utgifter til 
vikarer. Innleie av renholdsvikar ved sykefravær er over budsjett.  
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I forhold til budsjett 2019 er økte kraftpriser en utfordring. Hvis prisene holder seg på dagens 
nivå, tilsier dette et betydelig merforbruk på energi i 2019. 
 
Prognosen for 2019 er et merforbruk på kr 2,5 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Besparelse FDVU ved salg Kosmo skole 
Skolebygget ble solgt i oktober 2019, så FDVU har påløpt inntil da. 

 
 Oppgradering av lysløypa i Hauan, samarbeid med lag og foreninger 

Første del av arbeidet med lysløypa som gjelder riving og deponering er ferdigstilt. 
Videre planlegging av nytt lysanlegg avventes inntil videre ifb. den økonomiske 
situasjonen.  

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Inntektene på oppmåling og plan er noe høyre enn beregnet for perioden, mens for 
byggesak er det i balanse. Det er holdt igjen på kjøp av plankompetanse og utredninger, her 
gjør enheten nå det meste selv.  
 
For 2019 tilsier prognosen et mindreforbruk på 1 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2019.  
 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres, forventes det et mindreforbruk på kr 
500 000 ved årets slutt. 
 
 
 
 

1 Politikk

Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

Sum område: 1 Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 
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Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 750 000. 
 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-avdeling 
ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på slutten av 
året. Vurdert årsprognose tilsier balanse ift. budsjett. 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019: 
 

 Digitalisering, IT, innkjøp, etc. 
Endrede innkjøpsrutiner er iverksatt på flere områder. Det forventes at dette vil bidra 
til reduserte innkjøpsutgifter. 
 

 Reduksjon stillinger 
Reduksjon i stillinger vil skje mot slutten av året. Ved sykefravær leies det ikke inn 
vikar hvis det ikke er strengt nødvendig. 
 

 Gebyr for gravemelding 
Det er krevd inn gebyr for gravemelding i 2019, men antallet gravemeldinger i 2019 er 
lavere enn foregående år. Det forventes derfor en mindreinntekt på dette området. 

 
 Fleksibel fakturering 

Fleksibel fakturering krever nye moduler i regnskapssystemet, og det var ikke mulig å 
ha disse på plass ved inngangen av 2019. Det vil bli lagt til rette for fleksibel 
fakturering fra 2020.  

 
 

3.6 Sykefravær 
 
Vi ser en negativ utvikling med tanke på sykefraværet for perioden januar t.o.m. august i 
Fauske kommune sammenlignet med fjoråret: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2018: 8,2 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2019: 9,3 %  

 

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0
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I januar ser vi en reduksjon på 0,9 %, og i februar har vi en reduksjon på 0,6 %. Videre ser vi
en økning, hvor vi i mars har en økning på 2,2 %, i april på 1,5 % og i mai en økning på 2,4
%. Juni, juli og august har en økning på henholdsvis 2,6 %, 0,7 % og 1,4 %.

Korttidsfraværet er redusert med 0,5 %, mens langtidsfraværet har økt med 1,6 %.

Figur 1 – Utvikling sykefravær2. tertial 2018 vs. 2. tertial 2019

Endring på de ulike samhandlingsområdene:
2018 2019 Endring

Helse og omsorg: 8,7 % 10,3 % + 1,6 %
Oppvekst/kultur: 8,5 % 10,0 % + 1,5 %
Rådmannens stab: 4,8 % 10,5 % + 5,7 %
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 9,6 % 9,0 % - 0,6 %

Eiendom, plan og samfunnsutvikling kan vise til en reduksjon i sykefraværet. Helse og
omsorg og Oppvekst og kultur har hatt en økning, det samme har Rådmannens stab.

Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger. Det
jobbes aktivt med dette, blant annet gjennom prosjektet «Prima Arbeidsklima», hvor
risikofaktorer som har sammenheng med arbeidsrelatert sykefravær blir kartlagt og jobbet
med for å redusere risiko for fravær. Fauske kommune har også høyt fokus på HMS-arbeidet
som et ledd i å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og å utvikle helsefremmende
arbeidsplasser.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

2018 10,1 % 9,9 % 8,7 % 8,6 % 8,5 % 8,0 % 6,0 % 5,6 %

2019 9,2 % 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,9 % 10,6 % 6,7 % 7,0 %
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4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Som beskrevet i økonomimelding 1/2019 finnes det ikke tilgjengelige reserver i form av 
disposisjonsfond til å dekke opp det forventede merforbruket for 2019. De 
budsjettreguleringer som foreslås er reguleringer som har til hensikt å minimere avviket 
mellom de enkelte kontogrupper i forhold til kjente endringer i forhold til opprinnelig budsjett, 
jf. tabell 10. 
 
Tabell 10 – Forslag til budsjettreguleringer drift 
 

 
 
 

5.0 Investeringer 
 
Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune. 
 
Eiendom 
 
Trafikkprosjektet 
Trafikksikringsprosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettramme. Det er søkt om, og fått, ekstra 
trafikksikkerhetsmidler for å lage «Kiss and ride» sone ved Fauske idrettshall. Prosjektet skal 
planlegges vinter 2020 til utførelse sommer 2020. 
 
Finneid skole – Uteområde 
Ferdigstilt oktober 2019. En god del utfordringer som er kommet ved grunnforhold, samt at 
det ble støtt på fjell som gjorde at det måtte sprenges betydelige masser for å få montert 
lekeapparat, trapper og så videre. Dette har medført en utgiftsøkning på i overkant av kr 
2 278 000. 
 
Farvikbekken 
Forventet oppstart våren 2020. NVE har godkjent å ta dette prosjektet som et 
investeringsprosjekt, og dekker inntil 80 % av utgiftene til gjennomføring. Tildelt 
budsjettramme fra kommunestyret vil være godt dekkende for prosjektet som egenandel, og 
sannsynligvis vil ikke hele investeringsbeløpet komme til anvendelse. Dette må vurderes 
nærmere når prosjekteringsfasen er gjennomført og prosjektet har vært ute på anbud. Det er 
forventet at det vil være millionbeløp i besparelser. 
 
Helsebygg Buen 
Ferdig 01.08.2019, prosjektet overlevert under investeringsrammen.  
 
 
 

D Premieavvik KLP Felles 5 200 000

K Pensjon drift enheter -5 200 000 

D Skatt på inntekt og formue 4 000 000        

D Inntekt havbruksfond 4 000 000        

K Rammetilskudd, inntektsutjevning -8 000 000       

K Ref. sykepenger -17 000 000    

D Lønn/vikarutgifter 17 000 000      

D Momskompensasjon 8 875 000        

K Momskompensasjon -8 875 000       
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Underetasje Helsetunet, ombygging 
Ferdigstilt 01.09.2019. Prosjektet kom i mål med et lite mindreforbruk. 
 
Erikstad barnehage inn i gamle Erikstad skole 
Ferdigstilt 01.10.2019. Gjennomført innenfor de økonomiske rammene som var satt av til 
prosjektet.  
 
Myrveien 15 
I utførelsesfase, forventes ferdigstilt 01.07.2020. Forventes gjennomført innenfor de 
økonomiske rammene som er satt av i prosjektet.  
 
Skytebane idrettshall 
Skytebanen er under prosjektering, dette prosjektet kan ikke starte opp før etter at 
Farvikbekken er ferdigstilt med geoteknisk sikring.  
 
Familiens hus 
Familiens hus er kommet i gang, men det har tatt lang tid i etterkant av oppstart ved at 
Arbeidstilsynet har 11 ukers behandlingstid på søknad i forhold til å få 
igangsettelsestillatelse. Byggestart med hovedombygging vil være november 2019. 
Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020. Det fraflyttes da leide lokaler i Hellandgården og 
Diplomgården (delvis). PPT har allerede flyttet ut av Edvardsen-gården og inn i 
Administrasjonsbygget. 
 
Valnesfjord barnehage ombygging 
Prosjektet er i gang og tilbudsforespørsel vil bli lagt ut på Doffin i slutten av oktober 2019. 
 
Ombygging Vestmyra barnehage hvit 
Investeringsrammen for prosjektet er vedtatt overført til ytterligere ombygging av tidligere 
Erikstad skole til barnehage. 
 
Utskifting ventilasjonsanlegg Vestmyra barnehage rød 
Det er vedtatt i kommunestyret at prosjektet skal innarbeides i budsjett 2020.  
 
Etterarbeid Rådhuset 
Etter at prosjektet med innvendig rehabilitering av Rådhuset var avsluttet, har det påløpt en 
del oppussing. Dette er arbeider som ikke var med i prosjektet, og som da følgelig er tatt av 
ordinære driftsmidler. Dette utgjør rundt 300 timer for kommunens vedlikeholds-ansatte.  
 
Valnesfjord skole – juridisk etterspill 
Saken er inne i rettssystemet til behandling. Saken følges tett med fremdrift. Forventet 
behandlingstid vil være vinter 2020. 
 
 
VVA 
 
Prosjekter innenfor vannområdet 
 
Anlegging av ny tilførselsledning fra Kosmo–Bjørnbakkan 
Prosjektet startet opp september 2017 med en vedtatt investeringsramme på 8. mill. kr. 
Finansieres med eget låneopptak. Prosjektet er ferdigstilt innenfor vedtatt ramme. 
 
Rehabilitering vannledning Bjørkveien/Gryttingveien 
Prosjektet ble startet i april 2018 og videreført i 2019. Ny vannledning forventes å settes i 
drift i oktober/november 2019. Prosjektet finansieres innenfor årlig låneopptak av kr. 7 mill. 
Prosjektregnskap per 3. oktober viser 1,890 mill. kr.  
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Rehabilitering vannledning Symreveien 
Prosjektet startet uke 39. Forventes ferdig i løpet av første halvdel november 2019. 
Finansieres innenfor årlig låneopptak av 7 mill. kr.  
 
Rehabilitering vannledning Valnesfjord  
Ny overvannsledning Venset–Nes. Fullføres som høst/vinterarbeid 2019/20. 
Prosjektregnskap per 1. oktober viser 1,473 mill. kr.  
 
Ny tankvogn 
Ny tank m/pumpe som skal monteres på kommunens flerbruksbil er satt i bestilling. Utgift kr 
973 500. Tanken blir overlevert i uke 42. Finansieres innenfor årlig låneopptak 7 mill. kr.  
 
Prosjekter innenfor avløpsområdet 
 
Erikstad renseanlegg 
Kommunestyret har vedtatt igangsetting av nytt renseanlegg innenfor en investeringsramme 
på 57 mill. kr. Ervervelse av grunn fra Nordland fylkeskommune har tatt lenger tid enn antatt. 
Etter at tomten er fradelt må arealet omreguleres. Konkurranse for levering av prosessanlegg 
pågår. Etter at vinner er kåret vil konkurransegrunnlag for bygg bli utarbeidet. Forventet 
byggestart vår/sommer 2020. Prosjektregnskap per 3. oktober viser 0,914 mill. kr.  
 
Rehabilitering avløpsledning Bjørkveien/Gryttingveien 
Prosjektet ble startet i april 2018 og videreført i 2019. Nytt avløp og overvannsledning 
forventes å settes i drift oktober/november 2019. Prosjektet samkjøres med rehabilitering 
vann med oppstart april 2018. Ny avløpsledning forventes å settes i drift i løpet av 
oktober/november 2019. Prosjektregnskapet viser et resultat per 3. oktober på 1,938 mill. kr.  
 
Prosjekter innenfor gatelys 
Kommunestyret bevilget 0,8 mill. kr ekskl. mva. til å bytte ut gamle gatelysarmaturer som 
inneholder HQL-pærer (kvikksølv) med LED-lys. Bevilgningen rekker til å skifte ut 184 
armaturer. Arbeidet er utført innenfor kostnadsrammen. 
 
Trafikksikkerhetsmidler – gatelys Bremsebakken 
Det er montert 9 stk. nye LED-gatelys i Bremsebakken til Hauanbrua (skolevei). Prosjektet 
finansieres med tilskudd fra Staten med kr 273 400. Kommunens egenandel er kr 200 000. 
Prosjektet ble ferdigstilt 01.10.2019. Av den grunn er ikke regnskapet helt ajour. Prosjektet 
forventes å være innenfor tildelt investeringsramme.  
 
Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer 
 
Asfaltering 
Kommunestyret bevilget 1,5 mill. kr inkl. mva. til nyasfaltering av kommunale veier Følgende 
veier ble prioritert ut fra vedtatt veiplan gjeldende for perioden 2018–2021: 

 Selbergveien 
 Skogveien 
 Vangsveien 
 Virumveien 
 Svenskveien 
 Oppigardsveien 

 
Arbeidet er fullført innenfor tildelt investeringsramme. 
 
Opprusting grusveier 
Kommunestyret bevilget 1,8 mill. kr inkl. mva. til opprusting av Vikaveien på Leivset. Arbeidet 
er utført innenfor tildelt investeringsramme. 
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Lagerveien 
Første del av prosjektet med å anlegge grovfylling fra Industriveien til Bergverksveien ble 
igangsatt vinteren 2018/19. Grovfyllingen av ca. 350 meter er utført. Sluttbefaring av del én 
av prosjektet ble utført 28. mars. For å fullføre prosjektet med å ferdigstille veien er anbefalt 
tid til forbelastning ca. seks måneder. Det vil bli fremmet sak til politisk behandling for å 
fullfinansiere prosjektet. 
 
Parkering Kvalhornet 
I vedtatt investeringsbudsjett er det bevilget kr 280 000 inkl. mva. som egenandel til å 
etablere parkeringsplass til Kvalhornet. Fauske kommune har søkt om statlig medvirkning og 
nødvendig tilrettelegging til å anlegge parkeringsplass for besøkende i området rundt 
Kvalhornet. Parkeringen vil knyttes til FV 531. Kommunen har søkt Staten om tilskudd på kr 
572 880. Bevilget tilskudd er kr 293 000. Søknaden fra kommunen viser til forventede utgifter 
på kr 572 880. Det ikke klart for å iverksette dette prosjektet da en av grunneierne foreløpig 
ikke har signert avtale for avståelse av grunn med kommunen.  
 
Moen bru 
I vedtatt investeringsbudsjett for 2019 inngår Moen bru med en investeringsramme på 
1 500 000 inkl. mva. Moen bru inngår på listen over bruer som er kontrollert av Safe Control 
som krever forholdsvis store vedlikeholdskostnader. Som en antatt mindre kostnadskrevende 
løsning er det foreslått at det ses på om det kan igangsettes tiltak ved å legge om den 
kommunale veien mot øst slik at bruen permanent stenges for biltrafikk. I dette tiltaket inngår 
regulering, ervervelse av grunn, anlegg av ny vei inkludert asfalt og eventuelt gatelys. Antatt 
utgift er kr 1 500 000 inkl. mva. I påvente av regulering av området er ikke arbeidet startet. 
 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2019 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2019 sammenlignet med 2018. 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
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driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 31.08.2019 var trekket på kassekreditten 128 mill. kr. 
 
Rådmannen har, for å styrke driftslikviditeten, i løpet av forsommeren solgt resterende 
portefølje i Pareto rentefond. Dette ga en forbedring i likviditeten på rundt 33 mill. kr.  
 
I september er rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette er 
midlertidig inntil investeringslån for 2019 tas opp i løpet av januar 2020. Rammen settes ned 
til 140 mill. kr igjen senest ved utgangen av januar 2020.  
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
Fauske kommune har i løpet av 2. tertial solgt seg helt ut av aktiv forvaltning. I den 
forbindelse ble det tilført 33,3 mill. kr til kommunenes driftslikviditet.  
 
Tabell 11 – Oversikt kapitalplasseringer 
 
Plassering 31.12.2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 

Hjemfallsfond plassering Pareto 32 513 32 653 32 832 33 015 33 199 33 294 

 
 

6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 3 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 12 – Fordeling av gjelden per 31. august 2019 
 

 
 
 
På rentemøtet 19. september 2019 besluttet Norges Bank å heve styringsrenta med 0,25 
prosentpoeng. Det betyr at styringsrenta nå ligger på 1,50 prosent. Sentralbanksjef Øystein 
Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå vurderes, så vil 
styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.  
 
 

Långiver/ rentetype Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter 
termin

Gjeldende 
rente

Rentetype / 
Type

Margin Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

3 mnd Nibor 425 057 000 398 692 553 2,2514%
KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 2,2200% Flytende 0,6000% 22.12.2042
KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 2,2200% Flytende 0,6000% 21.12.2043
KommunalBanken 148 850 000 138 421 010 2,2200% Flytende 0,6000% 28.02.2056
KLP Kommunekreditt 148 850 000 139 308 333 2,3100% Flytende 0,7000% 25.02.2056
Fastrente 707 760 635 499 258 550 1,9140%
KommunalBanken 277 744 635 112 179 480 1,9800% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KommunalBanken 47 540 000 42 191 660 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 153 300 000 136 053 660 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 57 780 000 48 150 000 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
KommunalBanken 171 396 000 160 683 750 1,8000% Fastrente 20.04.2020 24.04.2057
P.t. rente 382 039 000 323 470 257 2,2779%
KommunalBanken 72 800 000 52 118 230 2,2845% Flytende 0,0000% 16.07.2040
KommunalBanken 100 000 000 65 570 160 2,2306% Flytende 0,0000% 06.12.2030
KommunalBanken 81 882 500 80 327 780 2,3011% Flytende 0,0000% 04.06.2058
KLP 81 882 500 80 832 724 2,2505% Flytende 0,0000% 14.02.2058
KLP 45 474 000 44 621 363 2,3478% Flytende 0,0000% 19.12.2058
Total 1 514 856 635 1 221 421 360 2,1205%
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Figur 3 nedenfor viser prognosen for utviklingen i 3 måneders NIBOR i perioden 2020–2030  
 
Figur 3 – Prognose 3 måneders NIBOR 2020–2030 
 

 
 
 
 
 
Figur 4 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 4 viser er 41 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 500 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 59 %, ca. 720 mill. kr, er eksponert for rentehevinger 
på kort sikt. En renteheving på 0,5 prosentpoeng tilsvarer en årlig økning i renteutgiftene på 
3,6 mill. kr mens 1 prosentpoeng gir tilsvarende økning på 7,2 mill. kr. 
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Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien på 
Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys langs vege. Vedtakes 
finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Vedlegg: 
26.08.2019 Oversikt Lagerveien 1418897 

26.08.2019 Snitt trase 1 Lagerveien 1418898 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre satte i budsjett 2019 av kr. 4 mill. til å opparbeide Lagerveien på Søbbesva.  
 
Pr. august 2019 var det medgått kr. 5,5 mill. til prosjektet. Overskridelsen skyldes at det var nødvendig å 
få anlagt forbelastning på hele vegarealet for å spare tid for videre oppbygging av vegen. 
 
Alternativ 1: 
 
For å ferdigstille Lagerveien inkl. snuhammer med grusdekke uten asfalt og gatelys ut fra priser fra 
tidligere entreprenør kan det settes opp følgende kostnadsoverslag: 
 
Overskridelse fase 1:                                                                      kr. 1.476.000,- 
Plan/ utviklings prosjekteringskostnader:                                        kr.    250.000,- 
Rigging og drift av rigg:                                                            kr.    510.000,- 
Graving av grøfter:                                                                      kr.      17.250,- 
Transport av løsmasser:                                                             kr.    103.500,- 
Geosyntet til armering:                                                            kr.      55.250,- 
Utlegging av bærelag:                                                                      kr.    283.250,- 
Utlegging av grusdekke:                                                            kr.    233.800,- 
Utskifting masser og isolering VA Bergverksveien:                              kr.    300.000,- 
Utvidelse av østre veg mot Industriveien:                                        kr.    300.000,- 
 
Sum:                                                                                           kr. 3.529.050,- 
 
20 % uforutsett:                                                                       kr.    705.810,- 
10 % prosjektering og byggeledelse:                                                  kr.    352.905,- 



 
Sum                                                                                           kr. 4.587.765,- 
 
 
Forbelastning i fase 1 må ligge i minimum 6 måneder før resterende arbeider kan utføres, og gjelder 
uansett alternativ som velges. 
 
 
Alternativ 2:  
 
Ferdigstillelse av Lagerveien med smal vegbredde på trase 1 og med asfalt og gatelys: 
 
Ferdigstillelse som ovenfor:                                                  kr. 4.587.765,- 
Asfaltering, 3650 m2 a kr. 400,-                                                  kr. 1.460.000,- 
Gatelys, 10 stk:                                                                       kr.    600.000,- 
 
Sum:                                                                                          kr. 6.647.765,- 
 
 
Alternativ 3: 
 
Ferdigstillelse av Lagerveien i full vegbredde og med asfalt og gatelys: 
 
Som ovenfor:                                                                                kr. 6.647.765,- 
Utvidelse grusdekke: 150 m * 0,2 m * 3 m * 350,-                    kr.      31.500,- 
Asfaltering: 150 m * 3 m a kr. 400,-                                        kr.    180.000,- 
 
Sum:                                                                                          kr. 6.859.265,- 
 
Finansiering: 
 
Ferdigstillelse av Lagerveien vil være særdeles viktig for å åpne for flere industrietableringer.  
Det er interessenter som har ytret stor interesse for etablering, og denne vegen er derfor et viktig ledd i 
å kunne utnytte, og få tilgang til, flere tomter i området. 
Ferdigstillelse av Lagerveien for totalt kr. 4,6 mill. iht. alternativ 1 eller kr. 6,7 mill. iht alternativ 2 eller 
6,9 mill. iht. alternativ 3 finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter i området.  
Det er flere mulige varianter for å ferdigstille denne vegen: 
 

· Alternativ 1: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 4,6 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien 
på Søbbesva med grusdekke uten asfalt og gatelys. Vedtaket finansieres ved låneopptak. 

· Alternativ 2: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,7 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien 
på Søbbesva med asfalt som toppdekke og gatelys langs veien. Vedtaket finansieres med 
låneopptak. 

· Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av Lagerveien 
på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys langs vege. Vedtakes 
finansieres med låneopptak. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utredning og presisering overtagelse av Sulitjelma gamle barnehage 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Sulitjelma historielag overtar det gamle barnehagebygget i Sulitjelma i henhold til kontrakt med 
forbehold og forutsetninger gitt av Fauske kommune. 
Fauske kommune kobler til vann, avløp og elektrisk strøm, abonnement overføres Sulitjelma 
historielag. 
Overtagelse 30. oktober 2019, forutsatt signert kontrakt av Sulitjelma historielag. 
 

 
Vedlegg: 
04.10.2019 TILLSTANDSBESKRIVELSE Sulitjelma barnehage 1422539 

04.10.2019 Ekstern tilstandsrapport Rishammeren 6 1422540 

04.10.2019 Nordland Fylkeskommune - Sulitjelma gamle barnehage - Fauske kommune 1422544 

04.10.2019 Utredning Sefrak - Kulturminneplan 1422546 

07.10.2019 Avtaledokument Fauske kommune - Sulitjelma historielag - Sulitjelma 
barnehage 2019 

1422606 

07.10.2019 Miljøsaneringsbeskrivelse Sulitjelma barnehage 1422610 
 
Sammendrag: 
 
Sulitjelma gamle barnehage ble vedtatt revet i budsjett 2019, sammen med flere andre kommunale 
bygg rundt om i kommunen.  
 
Bakgrunnen for å rive var byggets tilstand med mange avviksmeldinger og pålegg fra offentlige instanser 
når barnehagen var i bruk. Tilstanden er behørig dokumentert med både interne og eksterne 
tilstandsvurderinger. 
I tillegg ble salg grundig vurdert i forhold til beliggenhet og nærhet til skolen/den nye barnehagen.  
 
Det har ikke fremkommet noen interesse tidligere for dette bygget, selv om dette har vært orientert om 
både i Planutvalget, og også ved spørsmål om status på prosjektet i Formannskapet.  
I etterkant har 2 interessenter meldt sin interesse, en av privat karakter, og da Sulitjelma historielag som 
den andre. 
 
Bygget har liten salgsverdi, noe som kommer klart frem i tilstandsvurderingen med anslått 
markedsverdi. Tilstanden er godt dokumentert i interne og eksterne tilstandsanalyser. 
 
Det har vært kjørt en offentlig konkurranse, NS 8407 Totalentreprise, der Valnesfjord skole, Paviljong 3 
på Fauske, COOP villaen samt Sulitjelma barnehage var i en og samlet entreprise for riving.  
 
 



Saksopplysninger: 
 
På oppfordring fra politisk ledelse, gjorde Rådmannen en henvendelse til Sulitjelma historielag. 
Samtalen med (ca 25 juni 2019) leder av Historielaget gikk på om historielaget var interessert i å overta 
barnehagen for kroner 1,-.  
Leder av historielaget avslo med at «Historielaget skal ikke eie bygg». Derav anså Rådmannen denne 
henvendelsen for ikke ført frem, og planlegging av rivingen gikk som planlagt, vann/avløp og elektrisk 
strøm ble koblet av permanent. 
Det fremkom i august på nytt henvendelse om å overta den gamle barnehagen i Sulitjelma fra Sulitjelma 
historielag. 
Det ble fra administrativt hold da bestemt å informere på nytt i Planutvalget om situasjonen rundt det 
omtalte bygget, og det som lå til grunn for vedtaket om å rive bygget. 

 
I påvente av dette møtet den 27 august, måtte Fauske kommune avklare hvorvidt det var mulig å kunne 
stoppe rivingen uten vederlag mot entreprenør.   
Det ble oppnådd en avtale med entreprenør angående å avlyse rivingen av barnehagen inntil et PLUT 
møte der dette ble informert om den 27 august. 

  
På Planutvalgsmøtet kom det ingen innspill på nye vedtak eller at rivingen skulle stoppes permanent, og 
dermed ble da entreprenør varslet om at Fauske kommune innesto med at kontrakten skulle fullbyrdes 
som planlagt. 

 
I etterkant av møtet, ble det fremholdt fra historielaget at de likevel ville overta bygget. 
Rivingen ble da i etterkant stoppet av Rådmannen. 

 
Iht NS 8407 punkt 44, kan entreprenør kreve godgjort allerede utført arbeid, selv om riving ikke ble 
gjennomført. Det er kommet en endringsmelding på NOK 48.000,- 
I dette ligger også en 15% regel angående godtgjørelsens størrelse. Denne må, og blir,  forhandlet om 
med entreprenør, men vil medføre kostnader. Dette kommer i tillegg til andre kostnader som eksterne 
tlstandsvurderinger, miljøsaneringsplan og så videre. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen er av den klare oppfatning at denne saken er uheldig i form av budsjettvedtaket i desember 
2018, og at man måtte terminere en kontrakt mot en entreprenør som var klar til å rive bygget. 
Likevel, det er bra at bygget tross alt ser ut til å skulle bli tatt vare på av historielaget, under de 
forutsetninger som ligger til grunn for å overta bygget, og da med det ansvar som ligger til ny eier.  
Det er utarbeidet en spesifikk kontrakt som regulerer forholdet mellom partene. 
Kontrakten som er lagt til grunn fritar Fauske kommune for all fremtidig ansvar for bygget, og de 
forbehold som er i kontrakten regulerer ansvarsforholdet for begge parter. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Tilstandsgrad etter NS 3424 
0.    Ingen symptomer                                              2.   Middels kraftige symptomer 
1.    Svake symptomer                                              3.    Kraftige symptomer 
 

TILSTANDSBESKRIVELSE 
 
NAVN             :Sulitjelma barnehage       
UTFØRT AV :Gunvald Pedersen/ Øistein Hansen               DATO : 21.11.2018  
     
1. BYGG. 
              Tilst. grad                              ANMERKNINGER: 
a) Grunn og fundament:  3   Naturstein, delvis innpresset mot øst                    
b) Bæresystemer:   …….  Bindingsverk   
c) Yttervegger:   2   Kledning byttet 1995 - 1999 
d) Innervegger:   2   Bruksslitt 
e) Tak:    3   Nytt ståltekke 1990  
f)  Dører/Vinduer:  1,5   Skiftet 1998 
g) Annet: Utv. trapp  2   Stål dekke, tre fundament 
 
2. VVS. 
    Tilst. grad                      ANMERKNINGER: 
a) Sanitæranlegg:  3                               
b) Varmeanlegg: Pipe  3   Pipe må sjekkes av fagperson 
c) Brannslukkningsanlegg: 3   Brannslange i skap gammelt 
d) Ventilasjonsanlegg:   
e) Annet:    
 
3. ELEKTRO. 
                                                     Tilst. grad                    ANMERKNINGER: 
a) El. Varme:     1,5   Panelovner    
b) Lys og sikringsskap:    3     Automatsikringer, en del nye kabler, men mye eldre 
       kabler, kontakter og koblingsbokser  
c) Tekniske skap:    
d) Annet:     
 
4. TELE OG AUTOMATIKK. 
                                                       Tilst. grad                  ANMERKNINGER: 
a) Telefonanlegg:    
b) Alarm/signalanlegg:     1,5   Seriekoblet brannvarslere manuell meldere, Nødlys 
c) Dataanlegg:    
d) Annet:     
 
5. UTENDØRS. 
                                                        Tilst. grad                 ANMERKNINGER: 
a) Veier og plasser:     2 
b) Beplantning:      3 
c) Vann og kloakk:     3 
d) El. Og telekabler:     1,5   Ny inntakskabel 
e) Belysning:      2 
f) Annet: Uthus under trapp    3   Bygget for barnehage drift 
  Frittstående uthus                 2               laftet ca 10 år 
Trapp og balkong inngang 2. etg 
6. ANDRE INSTALLASJONER. 
a) Inngjærding                  3   Høye gjerder 
 
 

trond.heimtun
Tilstandsgrad gjennomsnitt 2,4
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Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/4c6725d7-332f-4f36-830d-1583c5edcaa5

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Arealberegning

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Rapporten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og
røropplegget er forenklet vurdert. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er foretatt
antakelser, er dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene.

Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er innhentet for eiendommen, og at det derfor ikke er kjent om denne inneholder
opplysninger om forhold som har betydning for rapporten.

Bygningen er ikke undersøkt for skjulte feil eller mangler. Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar
således ikke forhold/opplysninger som forefinnes her, med mindre det uttrykkelig fremgår av dokumentet. Det er påkrevet å
undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "Lov om avhending av fast eiendom § 3-10". Rapporten forutsetter at objektet/
boligen er godkjent av bygningsmyndighetene på salgstidspunktet.

Kenn Charles Arntsen er utdannet ved Norges Eiendomshøyskole og er autorisert takstøkonom fra 2004 og medlem av NTF
(Norges Takserings Forbund) og har sertifikater innenfor taksering av :
Boligeiendommer, næringseiendommer, boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, skade, naturskade, forsikringsskade/skjønn.
Innehar DNV (Det Norske Veritas) sin godkjenning for taksering og boligsalgsrapporter.

Innehar TEGoVA Residential Valuer sertifikat (TRV)  europas fremste godkjenning for verditaksering.
Innehar TEGoVA Recognised European Valuer sertifikat (REV)  europas fremste godkjenning for verditaksering av
næringseiendom.

Kenn Arntsen er også faglig meddommer i Salten Tingrett og har over 20 års ingeniørpraksis fra byggebransjen.
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand

Eiendom omhandler eldre bygning med arealer over 2 plan og kjeller. Boligen er etablert på ringmur av natursten og betong, og
hvor deler er krypkjeller. Etasjeskille med trebjelkelag og vinduer i trematerialer. Takkonstruksjonen kledd med yttertekking av
plater. Bygning for øvrig med enkel standard på utstyr og innredninger.

Beskrevne bolig oppført ca 1895 og tidvis oppgradert. Bygningen er over 120 år gammel og hvor enkelte deler av
bygningskomponenter er fra byggeår og i forventet tilstand med tanke på alder. Ut i fra alder på bygning er det rimelig å anta at
det kan skjule seg forhold som vil trenge utbedring, selv om disse ikke er avdekket under befaring

BOLIGEN HAR FØLGENDE STANDARD :
Kjøkkeninnredning med malte fronter, normalt utbygget med skap og benkplass. Avtrekk fra komfyrplass. Opplegg for
oppvaskmaskin.

Bad med fliser på gulv og tapet/ fliser på vegger. Servant,
innebygget badekar.

3 wc-rom med toalett og servant.

STANDARD FORØVRIG :
Vinyl på gulv. Tapet/ strie og malte vegger. Malt himling.

OPPVARMING :
Veovn og elektrisk.

VENTILASJON:
Naturlig ventilering. Lite ventilert.

FOR ANMERKNINGER/ NØDVENDIGE UTBEDRINGER BESKREVET  I RAPPORTEN ANMERKES FØLGENDE SPESIELLE
FORHOLD :

Bygningen fremstår med betydelig etterslep av vedlikehold og har et omfattende behov for restaurering.
Eiendommen er regulert og benyttet til offentlig formål/ barnehage. Ved endret bruk må det omreguleres/ omsøkes.
Bygningen er registrert i Sefrak registeret.

Markedsverdi

Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Beskrevne bygning er oppført ca. 1895. Bygningen ligger relativt sentralt ca. 0,6 km fra Sulitjelma sentrum. Eiendommen ligger i
flatt til bratt hellende terreng og fremstår med noe gressgrodd/ gruset areal. Adkomst til eiendommen via kommunal vei. Parkering
i direkte tilknytning til innkjørsel til bygningen.

Det er normale sol, lys og utsiktsforhold på eiendommen. Beskrevne bygning omhandler tidligere barnehage med arealer over to
etasjer og råkjeller og har behov for betydelig renovering/ sanering må vurderes.

Sulitjelma ligger vel til rette for et aktivt friluftsliv både sommer og vinter, da nydelig tur, jakt og fisketerreng finnes i nærområdet.
Det er gjort en helhetlig skjønnsmessig vurdering av eiendommen opp  imot etterspørsel og omsettelighet for denne type
eiendom.

Eiendommen betraktes som vanskelig å omsette.

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 170 000

Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen.
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BODØ, 19.08.2019

Ingeniør Kenn Charles Arntsen
Telefon: 951 35 218

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Fauske Kommune

Takstmann: Kenn Charles Arntsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 09.08.2019.
 - Kenn Charles Arntsen.  Takstmann med utlånte nøkler.  Tlf. 951 35 218

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Barnehage

Om tomten: Eiendommen beliggende i sørvest vendt flatt til bratt hellende terreng og hvor tomtearealet er noe
beplantet og med grusede arealer samt lekeområder. Eiendommen ligger like ved hovedadkomstvei til
Sulitjelma og er ca. 0,5 km unna sentrum med butikk og cafe.

Det er etablert gjerde rundt tomten. Det er enkelte uthus, vognskur etc. på tomten. Disse er ikke
vurdert.

Eiendommen har normal utsikt og normale lysforhold.

Tilknytning vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Tilknytning avløp: Privat stikk tilknyttet septik.

Regulering Det bemerkes særskilt at eiendommen ikke er regulert til boligformål og eventuelt endring av
bruksformål fra barnehage/ undervisning må omsøkes/ omreguleres.

Muggsoppundersøkels
e februar 2015

Alle prøvesteder, med unntak av kjeller, er plassert i tilstandskategori 0 «Ingen tegn til unormal
forekomst av muggsoppsporer Videre tiltak anbefales som regel ikke.» Det var normal og lav til svært
lav forekomst av muggsoppsporer i alle disse rommene.

Kjelleren ble plassert i kategori 1 «Små tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer». Det var
imidlertid ingen tegn til spredning av soppsporer herfra til resten av bygningen.

Det foreligger ikke rapport etter 2015.

Helse og
miljøtilsynsrapport
des. 2014

Bygningen har naturlig ventilasjon med lufting gjennom vinduer og ventiler. Målinger dokumenterer at
luftskiftet i barnehagen ikke er tilstrekkelig.

Virksomheten pålegges i henhold til forskriftens § 19 å utbedre fukt og vannskader på bad/stellerom i 2.
etasje.

Gulvbelegg av vinyl/linoleum er stedvis nedslitt og misfarget med oppsprekking i skjøter. Forholdet kan
medføre oppsamling av støvpartikler, allergener og smittestoffer.
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SEFRAK Bygningen er registrert i Sefrak- registeret, med ID nr. 1841 104 54.

Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringa
fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir
gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova
at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerest før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

Andre forhold På befaringsdagen var vann og strøm frakoblet. Det er ikke gjort undersøkelser om det vil være forhold
som har medført/ medfører skader på konstruksjon/ utstyr ved påkobling av vann og strøm.

Festeavgift Det ble opplyst at festeavgiften vil øke fra dagens nivå ved en endring av bygningen til boligformål

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1841 FAUSKE Gnr: 119 Bnr: 233

Eiet/festet: Festet

Areal: 993,3 m² Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Fauske kommune

Hjemmelshaver: Fauske Kommune (fester)
Statsskog (Bortfester)

Adresse: Rishammeren 6, 8230 SULITJELMA

Kommentar: Festekontrakt ikke fremlagt.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Situasjonskart

Rapport fra Molab 20.02.2015 Fremvist

Tilsynsrapport Helse og
miljøtilsyn

01.12.2014 Fremvist

Eier

Infoland.no

Kommentar egenerklæring

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Egenerklæring ikke tilgjengelig.
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Bygninger på eiendommen

Barnehage

Bygningsdata

Byggeår: 1895  Kilde: I følge eier.

Anvendelse: Barnehage

Modernisering:
Modernisering:
Modernisering:

År: 1995 Bordkledning er lagt oppå eksiterende kledning/ underbord
År: 1990 Taktekke er skiftet
År: 1998 Vinduer og dører er skiftet

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 65 44 44 Boder, gangareal

1. etasje 126 109 109 Inngangsparti, gang, kjøkken, 2 wc-
rom, div. barnehagerom

2. etasje 126 109 109 Gang, div.rom, bad og kontorer

Sum bygning: 317 262 218 44

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Nødutgang fra 2 etasje. Vegger i kjeller er ca. 1 meter tykke. Adkomst kaldloft via luke på loft.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at oppmålte arealer defineres av bruken på befaringsdagen og er ikke kontrollert opp i mot
opprinnelig godkjente og byggemeldte tegninger. Risiko for bruk av arealene vil gå over på kjøper for avvik/ ulovligheter fra
godkjente og byggeanmeldte tegninger.

Det bemerkes særskilt at eiendommen ikke er regulert til boligformål og eventuelt endring av bruksformål må omsøkes/
omreguleres.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller Boder, gangareal

1. etasje Felles inngang / trapperom, stue/
forsamlingslokale, kjøkken, flere wc-rom ,
gangarealer

2. etasje Div. rom/ stuer, kontorer, bad, wc-rom,
gangarealer
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Konstruksjoner

Barnehage

Grunn og fundamenter - Barnehage

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Beskrivelse: Kjellervegger av natursteinsmur/ betong, med frostfri såle, gulv på grunn og etablert på antatt
steinfylling på delvis fjellgrunn.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Saltutslag og delvis innpresset grunnmur på en side.

Deler av kjeller har krypkjeller uten plast etablert på grunnen. Vanskelig adkomst.

Grunnmur - Barnehage

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Kjellervegger er med naturstein som er murt og pusset innvendig, utvendig er der synlig stein
som er forblendet med betong.
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Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tildels store skader på fundamentering med sprekker og løse steiner med forvitring.

Drenering - Barnehage

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Dreneringsforhold som opprinnelig.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kapillært fuktopptrekk i kjeller - stedvis saltutslag. Tidstypisk rå kjeller.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Barnehage

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger oppå tykk grunnmur etablert med trekonstruksjoner. Bygget med bindingsverk som
er antatt uisolert etter datidens byggeskikk.

Vegger utvendig kledd med bordkledning i 1998 etablert på eksisterende klednings underbord.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kledning er noe oppsprukket og har behov for maling.
Det er ikke etablert lufting til bordkledning. Bygningen er uisolert.

Det er ikke etablert beslag ned under kledning mot mur, så sannsynlighet for fuktskader på
svill er høy.

Vinduer og dører - Barnehage

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: To- lags glass med trekarmer. Vinduer er skiftet ca. 1995

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal slitasjegrad ut fra alder. Punktering og små råteskader er vanlig ut fra alder.
Vindusomramming utvendig går ned på beslag med fare for fuktopptrekk.

Vinduer fremstår med naturlig slitasje og ut fra alder må der påregnes jevnlig vedlikehold
slik som smøring/ justering av hengsler, samt maling av karm etc.
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Ytterdører og porter

Beskrivelse: Finerte ytterdører i hovedadkomst. Malt dør til rømmingsvei.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe generell slitasje ut fra alder og bruk.

Takkonstruksjon - Barnehage

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Takbjelker med trobord.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Enkelte svertemerker på trobord. Kaldloft er delvis besiktiget gjennom loftsluke.

Taktekking - Barnehage

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Taktekke er med plater fra ca. 1990.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av stålplater med plastbelegg er 10 - 30 år.
Normal tid før omlegging av stålplater med plastbelegg er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe rust i ender ble registrert. Noe løsnet på utsatte steder. Det ble opplyst at det er mye
ising på tak vinterstid, noe som skyldes varmegjennomgang/ dårlig isolering.
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Renner, nedløp og beslag - Barnehage

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takforbeslag og takrenner er i noe varierende stand. Delvis ført ned i grunn.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, malt er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det mangler stedvis noe beslag samt at takrenner er vridd og borte. Utbedringer/
utskiftinger må påregnes inkl. omkringliggende treverk på de utsatte steder.

Terrasse, balkonger, trapper ol - Barnehage

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Trapper er utført i betong til kjeller og i trekonstruksjoner opp til etasjene.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe slitasje i overflater og  revne i belegg, etter at prøver er tatt av belegg.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Rømmingsvei fra 2 etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe mose og slitte overflater.

Piper og ildsteder - Barnehage

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Teglpipe og eldre kamin i oppholdsstue i 1 etasje.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år.
Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er 10 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ikke vurdert tilstand, det vises her til eventuell rapport fra feier. Ut fra alder kan det
påregnes oppgraderinger.

Bad - Barnehage

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Eldre fliser på gulv.
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Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre slitt bad.

Overflater på innvendige vegger - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Fliser og tapet på vegger

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8 - 16 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre overflater.

Overflater på innvendig himling - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Malt himling.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal slitasjegrad.

Innredning og garnityr for våtrom - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Eldre innebygget badekar og servant

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting kan påregnes.

Luftbehandling, generelt - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Naturlig ventilering.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilluft og avtrekk bør etableres.



Matrikkel: Gnr 119: Bnr 233 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Rishammeren 6, 8230 SULITJELMA

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 09.08.2019 Side: 14 av 17

Kjøkken - Barnehage

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Annet fast inventar - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med malte fronter, normalt utbygget med skap og benkplass. Avtrekk fra
komfyrplass. Komfyrvakt er etablert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Barnehage

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Antatt at bunnledninger i bygningen bestående av soilrør fra opprinnelsen. Innvendige avløpsrør
i soil.  Vannledninger av kobber, plast og galvaniserte rør.



Matrikkel: Gnr 119: Bnr 233 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Rishammeren 6, 8230 SULITJELMA

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 09.08.2019 Side: 15 av 17

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad: Grunnet boligens alder og på bakgrunn av de opplysninger som foreligger og

levetidsbetraktninger kan tilstandsgrad på ledningen ikke fastslåes. Det er opplyst at avløp
ofte har gått tett under bruk.

Det er heller ikke kjent om det har vært foretatt reparasjon/ utskifting/ rehabilitering av
vannledningen mellom boligen og septik.

Det kan påregnes med utskifting av hele rør opplegget for videre bruk.

Utstyr for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Eldre innredninger og utstyr på wc-rom og bad.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bør oppgraderes/ utskiftes.

Elektriske anlegg - Barnehage

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: Det elektriske anlegget er noe oppgradert med automatsikringer.



Matrikkel: Gnr 119: Bnr 233 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Rishammeren 6, 8230 SULITJELMA

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 09.08.2019 Side: 16 av 17

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Endel eldre koblinger, ledninger og brytere som kan påregnes utskiftinger.

Det elektriske anlegget er ikke vurdert / kontrollert av undertegnede. Det kreves
autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. På generelt grunnlag anbefales det
bestilt / utført en kontroll av anlegget opp imot gjeldende krav. Dette gjelder spesielt for
boliger eldre enn 25  30 år.

Annet - Barnehage

Annet

Beskrivelse: Beskrevne bolig oppført ca 1895 og ombygget/ tilbygget over flere perioder. Bygningen er
opprinnelig over 120 år gammel og hvor deler av bygningskomponenter er fra byggeår og i
forventet tilstand med tanke på alder, og kan følgelig ikke sammenlignes med dagens standard
og byggeregler.

Etasjeskillere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observasjoner og uten
bruk av nivilleringsutstyr. Det er ikke hensyntatt kosmetiske forhold, men det er selve
konstruksjonselementet som sådan som er observert. Noen skjevheter er tilstede, men disse er
innenfor akseptnivå som må kunne være å anse som normalt på grunnlag av byggemåte og
alder.
Trebjelkelag vil alltid være omfattet av noen mindre skjevheter over tid uten at dette
nødvendigvis er en skade / skadesymptom. Generelt fremstår bygningen med brukslitasje på
overflater.

Synlige feil og mangler kommenteres ikke utover det som er beskrevet i taksten. For øvrig
oppfordres det å undersøke eiendommen grundig og å ta med fagkyndig person på befaringen,
jf avhendingslovens § 3-10. Det kan følgelig påregnes vedlikehold utifra alder selv om dette ikke
er kommentert i rapporten.



Matrikkel: Gnr 119: Bnr 233 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ
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Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 09.08.2019 Side: 17 av 17

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Barnehage

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 4 809 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 3 300 000

    Sum teknisk verdi – Barnehage Kr. 1 509 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 1 509 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi
for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for
attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Tomteverdi: Kr. 90 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 1 599 000
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Angående rivesak - Sulitjelma gamle barnehage - Fauske kommune   

Nordland fylkeskommune har mottatt sak om rivning av Sulitjelma gamle barnehage. Oppstart av 
rivearbeid er planlagt 23. august 2019.  
 
Det er positivt at kommunen oversender saker til uttalelse som berører historiske bygninger i 
Sulitjelma, ettersom det er et historisk viktig område av nasjonal og regional verdi.  
 
 
Kulturminnefaglig vurdering 
Barnehagen er en av de eldre bygningene i Sulitjelma, og har en lang historie. I tillegg er det en av 
bygningene etter gruvedriften som har hatt kontinuerlig bruk siden gruveindustrien ble avsluttet.  
 
I løpet av de siste årene er det gjort nye kulturminnefaglige vurderinger i Sulitjelma. Fauske 
kommune utarbeider en kulturminneplan, og Nordland fylkeskommune har gjort 
tilstandsvurderinger av bygninger som ledd i en kulturminnefaglig vurdering av kulturmiljøet 
Sulitjelma. I disse vurderingene er ikke Sulitjelma gamle barnehage blitt vurdert til å ha høy 
verneverdi. Nordland fylkeskommune v/ kulturminner i Nordland vurderte det da slik at bygningen 
ligger i et relativt nytt område. Det er en historisk viktig bygning, men på grunn av nybygging og 
utvikling rundt miljøet er bygningens relevans i kulturmiljøet i stor grad falt bort. Det er ikke å si at 
bygningens historie og sammenheng i Sulitjelma som helhet ikke er viktig.  
 
Vi vil påpeke at det er uheldig at kommunen ønsker å rive en historisk bygning, i stedet for å sette 
den i stand slik at den kan tas i bruk på nytt.  
 
På bakgrunn av disse vurderingene har ikke Nordland fylkeskommune v/ kulturminner i Nordland 
noen innvendinger til rivingen av bygningen, ut over det som er nevnt over.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Davidsen 
seksjonsleder for Kulturminner 
       Silje Helland Økland 
       kulturminnerådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Fra: Trond Heimtun 
Sendt: 4. oktober 2019 12:14 
Til: Trond Heimtun 
Emne: VS: VS: Sefrak 
 
  
  
  

Fra: Selnes Morten <Morten.Selnes@norconsult.com>  
Sendt: mandag 19. august 2019 08.36 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: RE: Sefrak 
  
Hei Rune! 
  
Bygninger i SEFRAK-registeret har i utgangspunktet ingen restriksjoner, men bygninger med rød 
trekant indikerer at bygningen / deler av bygninhgen kan være bygget før 1850 noe som innebærer 
at tiltakshaver har en meldeplikt overfor kommunen før ombygging / riving kan gjennomføres.   Gul 
markering i SEFRAK markerer andre bygninger av interesse.  
  
SEFRAK fungerer som en indikasjon på at kommunen bør gjennomføre en vurdering av bygningen og 
tiltaket før det iverksettes.  Denne vurderingen skal sendes til fylkeskommunen for uttalelse før 
tiltaket iverksettes. Det er kommunen som er besluttende myndighet i forhold til SEFRAK.  
Kommunen kan mao gjennomføre en riving selv om fylkeskommunen tilrår vern.   
  
Se:  
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret 
  
Vi vurderte denne villaen i forbindelse med Kulturminneplanen, men vurderte den som for så vidt 
ombygget og endret at den har mindre interesse.  Det kreves et omfattende arbeid for å sette den 
tilbake til «opprinnelig stand» - eneste mulighet her er at det melder seg private ildsjeler med 
tilsvarende mye penger.   
  
  
  
  
Morten Selnes 
Mob: +47 90102326 
morten.selnes@norconsult.com 
 
Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø 
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 
Tel: +47 75 40 45 00 
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hzbGu-0000Iv-6J&i=57e1b682&c=O-ED8TmMLpAzSTy71IAuWGI-
GgKzV3yKTsC5X4W41U16xBHLuzSrYmVBnZsxHkBJTNpinFKv0h7L6nx8SNunxBEWdF0mr3ORe3Kg00jVBVw9Q5BphmRWK
-np71kcHvQLHVLT7HDfqHmlo3CusMutOY6Gzdwlns_mYoejZMHv6NmqDdGkM9p2UTOkpmyRtoNOw4iXACIKxLNUhUosDG-
Vej9FAd7RFh__EY0j44zRin8 

 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential 
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize 
the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

  

From: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>  
Sent: 19. august 2019 08:08 
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To: Selnes Morten <Morten.Selnes@norconsult.com>
Subject: Sefrak

Hei!
Fauske kommune har planer om å rive den gamle barnehagen i Sulitjelma, men så ser vi at den står
registrerti SEFRAK registret, merket med gul trekant. Bygningen er i dårlig forfatning. I
kulturminneplan som vi jobber med er denne ikke tatt med, og slik jeg tolker det da har den ikke noe
interesse for kulturminneplan. Bygningen kalles Blom villa, ligger på Rishammeren 6. De siste årene
har den vært benyttet som barnehage. Slik jeg har forstått det er det et bygg som kommer fra en
annen kant av landet for så bli gjenoppbygget i Sulitjelma.
Fauske kommune ser ikke helt den store verdien i bygget, ei heller historisk, men Fylkeskommunen
v/fylkesantikvaren mener det kan ha et kulturhistorisk verdi.
Slik jeg forstår det så kan ikke Fylkeskommunen stoppe en eks.vis rivning av et bygg så lenge den er
merket gul, stemmer det?

Med vennlig hilsen
Fauske kommune

Rune Reisænen
Enhetsleder plan og utvikling

+47 75 60 40 59 / 951 74666

rune.reisanen@fauske.kommune.no

mailto:Morten.Selnes@norconsult.com
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Avtale om overtagelse av bygg – Fauske kommune og Sulitjelma historielag 
 
Kommune: Fauske   Kommunenr: 1841 

 
 
1.  AVTALENS PARTER 
 
Avtalepart 1: Fauske kommune v/Rådmannen 
Adresse: Torggata 11, 8200 Fauske 
Epost:  postmottak@fauske.kommune.no   
Telefon:  75604000 
Orgnr:  972418021 
 
 
Avtalepart 2: Sulitjelma historielag 
Adresse: Furulund 39 B, 8230 Sulitjelma 
Epost:    
Telefon:   
Orgnr:  993831654 
 
 
Kontaktpersoner kontraktsvilkår: 
 
Fauske kommune:   Rådmannen eller delegert person 
 
Sulitjelma historielag:  Leder av Sulitjelma historielag eller delegert person med fullmakt 
 
 
 

2. Avtale om overdragelse av Sulitjelma gamle barnehage 
 
Sulitjelma gamle barnehage ble vedtatt revet i budsjettvedtak 2019 (13 desember 2018). 
Fauske kommunestyre, gjorde den 3 oktober 2019, vedtak i orienteringssak 058/19, om å utrede sak 
om overdragelse av Sulitjelma gamle barnehage, til Sulitjelma historielag. 
Saken ble bedt utredet til Formannskapsmøtet 29 oktober 2019.  
I saken er alle dokumenter vedlagt, herunder takstrapporter, tilstandsrapporter, innspill fra Nordland 
Fylkeskommune, samt annen aktuell dokumentasjon som underlag for byggets tilstand. 
Det er utarbeides en kontrakt om overdragelse med spesifikasjon av ansvar og forpliktelser for ny eier, 
samt at Fauske kommune sikrer sine interesser og ansvar for ettertiden. 
 

3. Økonomiske vilkår for overdragelse og overtagelse av Sulitjelma barnehage 
 
Det er vedtatt at Sulitjelma historielag overtar Sulitjelma gamle barnehage for sum kroner 1 – en. 
Fauske kommune tilkobler elektrisk strøm samt vann og avløp, dette dekkes av Fauske kommune. 
Abonnement for elektrisk strøm skal overtas av Sulitjelma historielag på overtagelsesdato.  
 

4. Løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter 
 
Fauske kommune har ingen forpliktelser med drift eller vedlikehold i ettertid av overtagelse av 
bygningen. 
 

5. Videresalg av Sulitjelma gamle barnehage 
 
Et eventuelt videresalg av Sulitjelma gamle barnehage kan ikke gjøres innen 5 år fra overtagelsesdato. 
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6. Særlige kontraktsvilkår 
 

 Fauske kommune har ingen ansvar for feil og mangler hverken på overtagelsestidspunkt, eller 
på senere tidspunkt etter overtagelse.  

 Fauske kommune fraskriver seg alt mulig ansvar, både objektivt, økonomisk og juridisk sett, 
for eventuelle kjente og skjulte feil og mangler både på bygg og tomteareal. Dette begrunnes i 
vedlagte tilstandsrapporter, både interne og eksterne, samt at bygget er av Fauske kommune 
betegnet som rivningobjekt. 

 Fauske kommune fraskriver seg alt ansvar for skader som skyldes mugg, sopp, fukt, 
skadedyrskader, vanninntrenging, skader i grunnmur, vann- og avløpssystem og så videre. 

 Bygningen overtas i den stand den er på overtagelsestidspunkt, og eventuelt avfall, 
bygningsrester, gamle lekeapparat, utstyr og så videre som befinner seg i bygningen eller 
tilhørende tomteareal, tilfaller Sulitjelma historielag som ansvar. 

 Sulitjelma historielag må selv besørge søknad til Statsskog om overtagelse av festeavtale. 
Kostnader med dette, tinglysning, eventuell oppmåling og så videre, tilfaller Sulitjelma 
historielag. Årlig festeavgift dekkes av Sulitjelma historielag. 

 Eventuelle reguleringsendringer, bruksendringer, endrede/nye tillatelser, må besørges og 
økonomisk dekkes av Sulitjelma historielag. 

 Eventuelle krav som kommer i forhold til SEFRAK register, plikter Sulitjelma historielag å sette 
seg inn, og besørge eventuelle søknader i nødvendig utstrekning. 

 Sulitjelma historielag er til enhver tid ansvarlig for å forholde seg til de formål bygget er definert 
inn under, og sjekke dette opp mot Fauske kommune. Endringer av formål må søkes på 
ordinær måte til Fauske kommune. 

 
 

7. Miljø og klima 

 
Sulitjelma historielag er ansvarlig for egen sikring av miljø under utførelse av eventuelle arbeider på/i 
bygning og tomteareal etter overtagelsesdato. 

 

8. UNDERSKRIFT  
 
Denne avtale er utferdiget og undertegnet i 2 eksemplarer hvorav begge parter signerer. 
 
 
Sted og dato      Sted og dato    
   
 
Fauske       Fauske 
 
Blokkbokstaver:      Blokkbokstaver: 
 
                                                          

 
 
 
             
For Fauske Kommune     For Sulitjelma historielag 
Rådmannen 
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Sammendrag

I forbindelse med riving av Sulitjelma barnehage i Sulitjelma i Fauske kommune har Norconsult foretatt en
kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningen. Kartleggingen er oppsummert i denne
miljøsaneringsbeskrivelsen. Bygningen som skal rives er en stor enebolig i tre fra 1938 ombygd til
barnehage i 1999.

Bygningen inneholder moderatemengder bygningsdeler som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste funnene i bygningen:

• Bly: Beige linoleum
• CCA: Treverk i utendørs trapp, lekestativer, gjerder
• Ftalater: Vinyl gulvbelegg

Miljøsanering gjøres som første del av en riveprosess.

Til tross for en grundig kartlegging er det ikke funnet asbest i bygningen. Den aktuelle bygningen er imidlertid
oppført i en periode (1938) da bruk av asbestholdige bygningsmaterialer var vanlig. Selv om det er gjort en
grundig asbestkartlegging, kan det derfor fremdeles finnes uoppdaget asbest i bygningen, kanskje særlig i
lukkede konstruksjoner (inne i vegger m. m., og under dagens/gårsdagens gulvbelegg/-materialer). Det må
derfor utvises spesiell aktsomhet ved all form for riving i bygningen.

Hvordan de forskjellige forekomstene av bygningsdeler med helse- og miljøfarlig stoff over grensen for farlig
avfall skal fjernes er angitt i kapittel 4.

Mye av grunnmuren er bygd av store natursteinsblokker. Disse steinene, betongen mellom dem og
murpussen på innsiden av kjellerveggene er så ren at massen kan nyttiggjøres f.eks. til oppfylling av
rivegropen. Det må da legges et lag av 0,5 m rene jordmasse oppå disse tunge rivemassene.

Den (lille) delen av grunnmuren som er av betong er forurenset med seksverdig krom. Pipene er forurenset
med PAH. Teglstein fra piper og betong fra grunnmuren må derfor kjøres bort og leveres til lovlig
avfallsmottak som lavforurenset betongsavfall.
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1 Innledning 

1.1  Tiltaksbeskrivelse 

Bygningen skal rives. 

 
 

 
 
 

Adresse:  
Rishammeren 6 
8230 Sulitjelma 
 
GNR/BNR: 119/233 

Byggeår:  
1938 

Rehabilitert og 
ombygd: 
Trolig 1999 

Berørt areal:  
Ca. 250 m2 
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Beskrivelse: 
Den berørte bygningen er en enebolig i to etasjer pluss kjeller. Grunnmuren er hovedsakelig av naturstein 
som er pusset på innsiden. Bygningen er oppført i tre. 
 
Bygningen har (trolig i 1999) gjennomgått en stor oppgradering. Vinduene ble da skiftet. Det ble, slik det 
ser ut, lagt ny kledning delvis direkte utenpå den gamle kledningen, og det ble lagt nytt tak. Det ble også 
bygd på en utvendig bod trolig for oppbevaring av utstyr til utendørs lek. 
 
Innervegger og dekker er av tre. Mange av veggene og takene i rommene er belagt med huntonittplater. 
 
Isolasjon mot kaldt loft er sagflis. 
 

 

1.2 Miljøkartlegging 

Ved riving og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en 
miljøsaneringsbeskrivelse (iht. krav i TEK17). Norconsult er engasjert for å foreta en kartlegging av helse- og 
miljøfarlige stoffer i forbindelse med de forestående rivearbeidene. Miljøkartleggingen tar sikte på å 
registrere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som kan bli berørt av rive- og rehabiliteringsarbeider. 
Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne beskrivelsen, hvor det er angitt hvordan forekomstene 
kan identifiseres, mengde og hvilke krav som gjelder for miljøsanering av forekomstene. 

Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig å få 
registrert alle forekomster. Dette kan skyldes begrensninger i forhold til adgang, at bygget er i drift, eller at 
forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ligger skjult i bygningskroppen eller på atypiske steder. 

Miljøkartleggingen er gjennomført av Steinar Amlo fra Norconsult AS, og befaring fant sted 8. februar 2019. 
Under kartleggingen fikk vi tilgang til alle rom i bygningen, bortsett fra hageskuret. 

Kartleggingen er basert på en visuell bedømmelse av konstruksjonene som skal rives. Under kartleggingen 
ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene for prøvetaking og for å avdekke eventuelle forekomster av 
helse og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialene. Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som 
kniver, hammer, meisel, brekkjern, skrujern og liknende.  
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Vedlegg B viser en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som det generelt letes etter under en 
miljøkartlegging, hvor det er vanlig å finne disse stoffene og hvilke egenskaper som gjør at det er viktig at 
disse stoffene fjernes på en forsvarlig måte.  

Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensning, muggsopp og andre sopper, skadedyr eller 
biologiske forurensninger som dueekskrementer, døde dyr og biologiske smittekilder. 

Rapporten er gyldig i to år fra siste revisjonsdato. Dersom tiltaket skal gjennomføres senere enn to år etter 
siste revisjonsdato må Norconsult kontaktes for å vurdere om det har vært endringer i lovverk eller 
kunnskapsnivå i bransjen som endrer konklusjonene i rapporten. 

 

1.3 Prøvetaking 

Under kartleggingen er det tatt ut materialprøver av en del materialer som er sendt til kjemisk analyse i 
laboratorium for verifikasjon/avkreftelse av innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Analyseresultater er 
gjengitt i Vedlegg A.  

Enkelte forekomster finnes det så godt erfaringsgrunnlag på at er farlig avfall at det ikke blir vurdert som 
nødvendig med materialanalyser for å bekrefte dette. Disse forekomstene må håndteres som farlig avfall 
med mindre det kan vises med materialanalyser at konsentrasjonen av de aktuelle helse- og miljøfarlige 
stoffene er under stoffenes grense for farlig avfall som gitt av avfallsforskriften. 

 

1.4 Kontaktinformasjon 

Ansvarlig for utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelsen: 

Navn: Steinar Amlo 

Telefon: 45401632 

E-post: steinar.amlo@norconsult.com 

Postadresse: Postboks 626, 1303 Sandvika 

 

Oppdragsgiver: 

Firma: Fauske kommune 

Kontaktperson: Gunvald Pedersen 

Telefon / epost: 905 41 770  /  gunvald.pedersen@fauske.kommune.no 

Postadresse: Torggata 21, 8200 Fauske 
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2 Forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer 
Dette kapittelet inneholder en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som har blitt registrert under 
miljøkartleggingen.  

Dersom man under rivearbeidene skulle støte på helse- og miljøfarlige stoffer, må rivingen avbrytes. 
Stoffene må deretter fjernes forsvarlig og leveres som farlig avfall. Eventuelt kan ekspertise hentes inn for 
bekreftelse/ avkreftelse av om det faktisk er helse- og miljøfarlige stoffer. 

2.1 ABC-pulverapparater 

Pulverbrannslokningsapparater som inneholder ammoniumsulfat er farlig avfall. Andre typer 
brannslokningsapparater er heller ikke ønskelig i restavfallet. Alle brannslokningsapparater bør derfor 
sorteres ut og leveres til godkjent avfallsmottak. Antall slike apparater i bygningen er ikke talt opp. 

2.2 Bly 

Materiale Plassering Mengde Bilde 

Eldre blyholdig 
linoleumsbelegg 

Flere steder i 
bygningen; både 
i 1. og i 2. etasje 

ca. 100 m2 

 
Blyplate På toppen av 

piper 
ca. 1,5 m2 
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Materiale Plassering Mengde Bilde

Skjøter i avløpsrør av
støpejern

Kjeller, bad,
kjøkken

ca. 30 stk.

Det gjøres oppmerksom på at ofte er det slik at oppå tregulvetligger et linoleumsbelegg og oppå dette ligger
det et vinylbelegg. Enkelte steder ligger det også flere lag vinyl oppåhverandre. Dette har imidlertid lite å si
for rivingen da alt slikt gulvbelegg (linoleum og vinyl) skal behandles som ftalatholdig vinyl gulvbelegg.

2.3 Ftalater

Materiale Plassering Mengde Bilde

Vinyl gulvbelegg
og gulvlister

1. og 2.
etasje

ca. 180
m2

Det gjøres oppmerksom på at ofte er det slik at oppå tregulvet ligger et linoleumsbelegg og oppå dette ligger
det et vinylbelegg. Enkelte steder ligger det også flere lag vinyl opp hverandre. Dette har imidlertid lite å si
for rivingen da alt slikt gulvbelegg (linoleum og vinyl) skal behandles som ftalatholdig vinyl gulvbelegg.



Miljøsaneringsbeskrivelse 

 
Sulitjelma barnehage 
Oppdragsnr.: 5191201   Dokumentnr.: MSB-02   Versjon: J01 
  

2019-04-09  |  Side 11 av 36 n:\519\12\5191201\5 arbeidsdokumenter\52 sulitjelma barnehage 
miljøsaneringsbeskrivelse\miljøsaneringsbeskrivelse sulitjelma barnehage.docx 
 

2.4 Krom, kobber og arsen (CCA) 

Materiale Plassering Mengde Bilde 

Utvendige trapper og 
bod 

Trykkimpregnert 
trevirke (grønt) 

ca. 0,5 
tonn 

 
Utvendige 
lekeapparater, 
huskestativ og 
sandkasser 

Trykkimpregnert 
trevirke (grønt) 

ca. 1 tonn 

 
Sum  ca. 1,5 

tonn 
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2.5 Kjemikalier 

Under befaringen stod det igjen en del malingsspann, oljerester og lignende i tekniske rom og i kjeller mm. 
Totalt ca. 30 kg. 
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2.6 EE-avfall 

Elektrisk utstyr kan inneholde en rekke forskjellige helse- og miljøfarlige stoffer. Disse stoffene skal ikke 
separeres fra utstyret under miljøsaneringen, men utstyret skal leveres helt og uskadd til behandlingsanlegg 
for EE-avfall, som sørger for at de helse- og miljøfarlige komponentene fjernes på en forsvarlig måte. EE-
produkter er alle produkter og komponenter som leverer, leder eller forbruker elektrisk strøm og inkluderer 
også nødvendige deler for å avkjøle, oppvarme, beskytte m. m. disse produktene. EE-produkter er nærmere 
definert i avfallsforskriften § 1-3. Eksempler på produkter som er EE-avfall er beskrevet under EE-avfall i 
Vedlegg B. Alle EE-produkter skal leveres som EE-avfall når de kasseres. 

Det estimeres å være ca. 0,35 tonn EE-avfall i bygningen. Eksempler er vist i bildene under. 

 
Varmtvannsbereder 
 

 
Elektrisk panelovn 
 

 
Komfyr og ventilator 

 
Elektrisk varmeovn, ledninger og stikkontakt 
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2.7 Oppsummeringstabell farlig avfall 

Stoff Et. Sted Type forekomst Enhet Mengde 
(ca.) 

Miljøsaneringsbeskrivelse Avfalls-
stoffnr. 

EAL 

Ammoniumsulfat   ABC-pulverapparater stk. Ikke talt 
opp 

ABC-pulverapparater samles 
sammen og sorteres som egen 
fraksjon. 

7091 *16 05 07 

Bly Tak Pipetopper Blyplater m2 1,5 Rives normalt og legges i 
container for metallavfall 

a) a) 

Alle Avløpsrør av 
støpejern 

Blyskjøter i avløpsrør av 
støpejern 

Antall 
skjøter 

Ca. 30 

Alle Gulvbelegg i alle 
rom 

Eldre linoleumsbelegg (ligger 
ofte under nyere vinyl 
gulvbelegg) 

m2 100 Rives som normalt, men kan 
innleveres til godkjent mottak 
sammen med ftalatholdig 
vinylgulvbelegg. 

7156 *17 02 04 

Ftalater Første 
og 
andre 
etasje 

Se vedlagte 
plantegninger 

Vinyl gulvbelegg m2 180 Rives normalt, men legges i 
egen container 

7156 *17 02 04 

De fleste korridorer 
og kontorer 

Gulvlister lm. 20 Rives normalt, men legges i 
egen container 

7156 *17 02 04 

Krom-kobber-
arsen 

Ute Utebod, trapp, 
gjerde mm. 

Trykkimpregnert trevirke tonn 0,5 Rives på vanlig måte, men 
legges i egen container. 

7098 *17 02 04 

Ute Lekeapparater og 
lekeskur 

Trykkimpregnert trevirke brukt 
ifm. Terrasse. 

tonn 1 

Kjemikalier Kjeller Kott, skur, kjeller Olje, maling, kjemikalier i flasker, 
bokser og kanner. 

kg 30 Samles sammen og leveres i 
originalemballasjen. Viktig å 
ikke blande kjemikalier. 

Div. Div. 

EE-avfall Alle Hele bygningen Total mengde EE-avfall inkl. 
øvrig EE-avfall Kabelkanaler 

tonn 0,35 Utstyret demonteres forsiktig 
og sorteres i følgende 
fraksjoner: 

• Lysstoffrør 
• Andre lyskilder 
• Kabler/ledninger 
• Små enheter 
• Store enheter 

a) a) 
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Stoff Et. Sted Type forekomst Enhet Mengde 
(ca.) 

Miljøsaneringsbeskrivelse Avfalls-
stoffnr. 

EAL 

• Hvite- og brunevarer 
 
Det er viktig at komponentene i 
EE-avfallet ikke knuser. Dette 
kan føre til at de helse- og 
miljøfarlige stoffene frigjøres. 
 
Leveres til godkjent 
avfallsmottak som EE-avfall. 

 

Alt avfall leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med mindre annet er angitt. 

a)  =  Deklareres ikke
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3 Andre observasjoner og bemerkninger 

3.1 Ftalatholdige isolerglassvinduer 

Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 og frem mot år 2005 inneholder erfaringsmessig høye 
konsentrasjoner av ftalater i fugelimet. Som hovedregel kan slike vinduer og isolerglass innleveres som ikke-
farlig avfall uten å analysere fugelimet. Dette gjelder isolerglassvinduer- og ruter som er hele. For knuste 
isolerglassvinduer og -ruter skal deler som inneholder fugemasse leveres som farlig avfall, med mindre det 
kan dokumenteres at limet ikke er farlig avfall. Det vises til veileder fra Glass og fasadeforeningen, som har 
fått denne praksisen godkjent av Miljødirektoratet. Selv har Miljødirektoratet ikke gått ut med skriftlig 
informasjon om hvordan håndtering av disse vinduene skal praktiseres. 

Alle vinduene i bygningen er produsert i perioden 1991 til 2005. 

Selv om disse vinduene erfaringsmessig har fugelim som inneholder konsentrasjoner av ftalater som 
overstiger grensen for farlig avfall, kan flere avfallsmottak likevel ta imot disse vinduene som ordinært avfall. 
Dette avklares med aktuelt avfallsmottak. 
 

3.2 Nyere takpapp 

Takpapp uten PAH kan håndteres som ordinært avfall selv om oljeinnhold skulle vise seg å være over 
grensen for farlig avfall. Bakgrunnen er at bitumenavfall uten steinkulltjære er markert uten stjerne i EAL. På 
bakgrunn av byggeår og utseende er det ikke forventet at takpapp skal inneholde høye konsentrasjoner av 
PAH. 

 

3.3 Ny kledning 

På en av fasadene er ny kledning undersøkt. På den gamle kledningen er det lagt svartpapp og 
uimpregnerte lekter. Deretter er ny uimpregnert trekledning lagt vannrett utenpå dette og så malt. 



Miljøsaneringsbeskrivelse 

 
Sulitjelma barnehage 
Oppdragsnr.: 5191201   Dokumentnr.: MSB-02   Versjon: J01 
  

2019-04-09  |  Side 17 av 36 n:\519\12\5191201\5 arbeidsdokumenter\52 sulitjelma barnehage 
miljøsaneringsbeskrivelse\miljøsaneringsbeskrivelse sulitjelma barnehage.docx 
 

 

Figur 1  Ny trekledning.. Bildet er tatt fra vinduet i stuen. 
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4 Tunge rivemasser 
Det første man må ta stilling til ved vurdering av de tyngre rivemassene er om man ønsker å nyttiggjøre 
massene eller om man ikke har nyttig formål eller mulighet til å nyttiggjøre massene og derfor ønsker å 
deponere dem. 

4.1 Deponering 

Betong, tegl og leca fra kommersiell riving er i utgangspunktet næringsavfall, og skal etter 
forurensningsloven §32 bringes til lovlig avfallsanlegg. I Norge er det tre avfallskategorier: 

• Farlig avfall (deponikategori 1). Gjennomsnittskonsentrasjon av betong, puss og maling er over grensen 
for farlig avfall. 

• Ordinært avfall (deponikategori 2). Gjennomsnittskonsentrasjon av betong, puss og maling er under 
grensen for farlig avfall. 

• Inert avfall (deponikategori 3). Rene fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk, eller 
blandinger av disse. Ved mistanke om forurensning skal avfallet testes iht. avfallsforskriften kap. 9. For 
organiske miljøgifter er det satt grenseverdi for innhold i faststoff, mens for metaller er det grenseverdier 
i forhold til utlekking. Mottakene kan ha egne regler i forhold til sine konsesjoner og mottakskriterier. Ved 
generelt lave konsentrasjoner kan det være verdt for entreprenør å sjekke om mottaket de ønsker å 
benytte kan ta imot massene som inerte masser. 

I tillegg finnes det flere steder i landet mottak for rene masser. Betong som skal leveres til mottak for rene 
masser må ikke inneholde forurensninger med konsentrasjoner som overskrider normverdi og kan kun 
leveres til mottak med tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot betong. 

Avfallsmottakene bestemmer selv hvilke masser og hvilke typer avfall de ønsker å ta imot, og under hvilke 
vilkår. Her, og i rapporten for øvrig, er det kun tatt utgangspunkt i gjeldende regelverk på 
rapporteringstidspunkt. Entreprenør er ansvarlig for kontakten med mottaket og at levering foregår etter 
mottakets mottakskriterier. 

 

4.2 Nyttiggjøring av tunge rivemasser 

Dersom de tunge rivemassene (betong og tegl) kan brukes til nyttig formål og bruken ikke er i strid med 
forurensningsforbudet og forsøplingsforbudet, åpner regelverket for dette. Nyttig formål er typisk erstatning 
for masser som ellers måtte blitt tilført for å fylle igjen rivegrop, benyttes som bærelagsmasser til veier e.l. 

Dersom konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer er under forurensningsforskriftens normverdi, 
regnes det som at gjenbruk ikke medfører nevneverdig forurensning og massene kan nyttiggjøres. Slike 
masser omtales ofte som «ren betong» (kan også leveres til mottak for ren betong og som inert avfall). 

Dersom konsentrasjon er over normverdi, og man har et ønske om å nyttiggjøre massene, kan det 
gjennomføres en vurdering for å vurdere om massene og planlagt formål er innenfor kriteriene satt av 
Miljødirektoratet for nyttiggjøring av tyngre bygningsmasser. Eventuelt hvilke tiltak som er nødvendig for at 
massene skal kunne nyttiggjøres. 

Faktaark M-14, som gjenspeiler Miljødirektoratets forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften, angir kriterier for 
når betong kan nyttiggjøres: 
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• Betong, tegl etc. i seg selv skal ikke inneholde konsentrasjon som overskrider grenseverdiene
faktaarkets Tabell 1 (tilsvarer forurensningsforskriftens normverdier). Kun relevante parametere er
nødvendig å analysere.

• Dersom betongen, teglen etc. er overflatebehandlet (maling, puss, avretning etc.) skal ikke
konsentrasjon av PCB, bly, kadmium og kvikksølv overstige grenseverdiene i Tabell 2 i faktaarket
(vist i Tabell 1 nedenfor). For øvrige forurensningsparametere er det ikke satt
konsentrasjonsgrenser, men gjennomsnittskonsentrasjon av betong, puss, maling skal ikke
overskride grenseverdiene i faktaarkets Tabell 1.

• I tillegg må armering, plast og annet avfall sorteres ut. Massene legges minst 1 m over høyeste
grunnvannsstand, de skal ikke brukes i sjø eller myr og de måoverdekkes med 0,5 m rene masser
eller fast dekke som betong asfalt e.l. (fast dekke/overdekning ikke nødvendig om det er kun ren
betong som gjenbrukes).

Tabell 1: Grenseverdier for maling, puss, avretting etc. i Tabell 2 i Faktaark M-14. for tyngre rivemasser som skal
vurderes for nyttiggjøring (konsentrasjoner i mg/kg)*

Kadmium Kvikksølv Bly PCB7

< 40 < 40 < 1500 < 1
* Hentet fra Miljødirektoratets faktaark M-14.

Dersom kriteriene i faktaarket ikke oppfylles, er ikke massene egnet for slik nyttiggjøring. Mindre
skjønnsmessige vurderinger er imidlertid mulig. Hvis man ikke oppfyller kriteriene, men tror at nyttiggjøring
likevel kan være et miljømessig godt tiltak, er det mulig å søke Miljødirektoratet om tillatelse.

Spesifikt for dette prosjektet

4.2.1.1 Murpuss i kjelleren

Murpuss i kjelleren har et innhold av seksverdig krom på 2,2 mg/kg. Grensen for nyttiggjøring er 2,0 mg/kg.
Overskridelsen er svært liten og det er ikke mye slik murpuss. Vi mener derfor denne murpussen kan
nyttiggjøres.

4.2.1.2 Beige maling på innervegger av tre og betong

Beige maling på vegger av tre og mur oppviser et svært høyt innhold av sink; 39.000 mg/kg (prøve 16).

Når bygningen rives skal treverk leveres som tre til lovlig avfallsmottak. Der vil det forbrennes og
forbrenningsanleggets røykgassrensing vil skille ut sinken.

Murer malt med den beige malingen er piper. Disse skal leveres til lovlig avfallsmottak som lavforurenset
masse. Malingslaget er svært tynt i forhold til tykkelsen på teglsteinen i muren. Det vil si at
gjennomsnittskonsentrasjonen av sink vil bli så lav at pipene (med maling på) er lavforurenset betongmasse.
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4.2.1.3 Betong i grunnmur ved bod 

Prøve 19 viser et svært høyt innhold av sink betongen. Prøven er tatt på hjørnet av grunnmuren. Dette er 
normalt det stedet nedløpsrøret fra takrennen går ned. Takrenner og nedløpsrør ble tidligere laget av 
forsinkede stålplater. Sinkforurensningen på hjørnet skyldes trolig at denne betongen ble utsatt for sinkholdig 
regnvann i flere tiår. Vi mener dette altså er en lokal forurensning som ikke er representativ for betongen 
som sådan. 

4.2.1.4 Oppsummering angående avfallshåndtering av tegl, mur og betong fra bygningen 

Grunnmuren består hovedsakelig av store naturstensblokker. Murpussen på innsiden av kjellerveggen er 
umalt og ren. Disse naturstensblokkene, betongen mellom dem,  og murpussen kan nyttiggjøres på stedet 
eller annetsteds. En slik nyttiggjøring kan være til oppfylling av rivegropen. Ved nyttigjøring skal krav i 
Miljødirektoratets M-14 tilfredsstilles, noe som bl.a. medfører at det må legges på et topplag av minst 0,5 m 
rene masser; f.eks. jord. 

 

Enkelte deler av grunnmuren er utelukkende av betong. Denne betongen er forurenset med bl.a. seksverdig 
krom og må derfor leveres til lovlig avfallsmottak som lavforurenset betongavfall. 

Pipene er forurenset med PAH fra 60 års vedfyring og har dessuten et tynt malingslag av sinkholdig maling. 
Teglstein og puss fra piper må derfor leveres til lovlig avfallsmottak som lavforurenset betongavfall. 
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5 SHA 

5.1 Eksponeringsrisiko før sanering 

I dette kapittelet belyses kort helserisiko for human eksponering for brukere av byggene slik materialbruk og 
konstruksjonene i bygget fremstår i dag. 

Det har blitt funnet en rekke bygningsdeler som inneholder helse- og eller miljøfarlig stoffer som ftalater 
(gulvbelegg) og bly (gulvbelegg og rørskjøter.) 

Norconsult kan ikke se at noen av disse forekomstene skulle utgjøre noen humanrisiko frem til bygget skal 
rives. 

Dette under forutsetning av at bruken av byggene ikke endres og denne perioden ikke strekker seg utover 
tre år.  

5.2 Spesielle SHA-forhold ved utførelse 

Rive- og miljøsaneringsarbeider er generelt ofte risikofylte da det er snakk om tungt maskinelt utstyr og 
tunge konstruksjoner som skal ned. Det forutsettes imidlertid at det som må regnes som standard 
arbeidsoperasjoner for bransjen er ivaretatt i den utførendes kvalitetssystem og arbeidsrutiner. Det legges 
også til grunn at ansvarlig for miljøsanering har kompetanse og utstyr til å gjennomføre miljøsanering uten at 
personell og omgivelser blir eksponert for helse- og miljøfarlige stoffer, og at avfall fra saneringen blir 
håndtert i tråd med denne miljøsaneringsbeskrivelsen. For eksempel asbestsanering er derfor i denne 
sammenhengen ikke ansett som en spesielt risikofylt arbeidssituasjon dersom arbeidene foregår under ellers 
gode arbeidsforhold. Dersom arbeidene f.eks. foregår i høyden, i en trang kulvert eller nærme trafikkert vei 
eller bane, vil imidlertid arbeidene vurderes som spesielt risikofylte. 

Norconsult kan etter en nøye vurdering ikke se at noen av miljøsaneringsarbeidene i denne bygningen skulle 
utgjøre noen særskilt risiko utover det som er normalt for slike arbeider.. 
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6 Miljøsanering

6.1 Generelt om avfallshåndtering

Etter at forekomstene av farlig avfall er fjernet forsvarlig fra bygningene må de leveres inn til godkjent
avfallsmottak for farlig avfall. Hvis stoffene oppbevares på byggeplassen, skal de låses inn eller på annen
måte sikres mot uvedkommende. Alle de store avfallsgjenvinningsfirmaene har systemer og utstyr for sikker
oppbevaring, henting, transport og levering av stoffene. Slike firmaer sørger for levering til de riktige
sluttmottakere.

Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. I forbindelse med levering av sluttrapport når
prosjektet er avsluttet er det krav om å dokumentere avfallshåndteringen. For ordinært avfall og
lavforurensede masser skal kvittering fra avfalls-og gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak vedlegges
sluttrapporten. Farlig avfall deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no. Ved gjenbruk skal egenerklæring
fylles ut. Dokumentasjonen skal generelt vise:

• Dato
• Bedriftsnavn på mottaker og avsender
• Avfallstype
• Mengde

Riveentreprenøren er ansvarlig for å deklarere alt farlig avfall, samt å skaffe dokumentasjon på levering av
ordinært avfall og lavforurensede masser. Riveentreprenøren skal oppbevare og systematisere
dokumentasjonen, og sette opp en samlet oversikt over endelige mengder og fraksjoner. Oversikten, samt
den systematiserte dokumentasjonen, overleveres prosjektleder når miljøsanerings-/rivningsarbeidet er
ferdig. Dersom det er vesentlige avvik fra avfallsplanen, må entreprenøren redegjøre for disse.

6.2 ABC-pulverapparater

Pulverapparater regnes som farlig avfall hvis det inneholder ammoniumsulfat. Sorteres ut og leveres som
egen fraksjon.

6.3 Bly

Blyskjøter og blybeslag

Avløpsrør av støpejern har bly i skjøten. Hvis de skal rives, så saneres de ikke særskilt, da metallmottaket vil
fragmentere rør og skille bly fra jern.

Blyplaterleveres som metall til godkjent metallmottak.
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Blyholdig linoleum

Linoelum rives på vanlig måte og legges i egen container sammen med ftalatholdig vinyl gulvbelegg.
Leveres til lovlig avfallsmottak som ftaltholdig vinylbelegg.

6.4 Ftalater

Gulvbelegg og gulvlister med ftalater rives på vanlig måte, men legges i egen container. Leveres til godkjent
avfallsmottak som farlig avfall med ftalater.

6.5 Krom, kobber og arsen (CCA)

Impregnert trevirke sorteres ut fra annet trevirke og leveres til godkjent mottak for farlig avfall som farlig
avfall.

6.6 Kjemikalier

Maling og kjemikalier samles inn og settes i egne kasser. Leveres i originalemballasjen til godkjent
avfallsmottak som farlig avfall.

Ved deklarering av avfallet er avfallskodene avhengig av hvilke typer maling og kjemikalier som er gjensatt.

6.7 Elektrisk og elektronisk utstyr

Alt utstyr som leverer, leder eller forbruker elektrisk strøm er når det kasseres å anse som EE-avfall. Se for
øvrig liste i Vedlegg B under EE-avfall. Hvite- og brunevarer settes i egne oppsamlingsenheter. Det
resterende elektriske og elektroniske utstyret skal sorteres i fem klasser. Dette utstyret skal legges i
oppsamlingsenhet av type som foreslått i Tabell 2.

Tabell 2: Innsamlingsgrupper for EE-avfall.

Nr. Innsamlingsgruppe Forslag til oppsamlingsutstyr

1 Lysrør Lysrørkasse/ lysrørstube

2 Andre lyskilder Tønne, kasse

3 Kabler og ledninger Container, kasse, stykkgods

4 Små enheter Pallebur, shelter, europall m/karmer

5 Store enheter Stykkgods, evt. container

Alt EE-avfallet inklusive hvite- og brunevarer, leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Ved behandling av alle
typer kjølemøbler er det viktig at ikke kjøleribbene på baksiden av apparatet skades.
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Vedlegg A Analyseresultater 
Stoff Enhet 

1 Svart 
lim under 
gulv-
belegg 

2 Beige 
linoleum 
gulvbelegg 

3 Rødt 
linoleum 
gulvbelegg 

4 Grått 
flimlim 
Maling 

Nyttiggjøring av 
betongavfall 

Miljødirektoratet M14 

Grense 
for farlig 

avfall 

Betong Maling 
Murpuss 
Avretting 

Asbest  n.d. - - n.d. - - 0 

PCB-7 mg/kg - - - - 0,01 1 10 

PAH-16 mg/kg - - - - 2 - 1000 

Benzo(a)pyren mg/kg - - - - 0,1 - 1000 

T
u
n
g
m

e
ta

lle
r 

 

Arsen mg/kg - <0.5 12 - 8 - 1000 

Kadmium mg/kg - 0,45 2,5 - 1,5 40 1000 

Krom III mg/kg - 0,82 2,8 - 50 (tot) - 1000 

Kobber mg/kg - 6,8 18 - 100 - 2500 

Kvikksølv mg/kg - 0,15 0,29 - 1 40 1000 

Nikkel mg/kg - 0,9 7 - 60 - 1000 

Bly mg/kg - 6200 160 - 60 1500 2500 

Sink mg/kg - 4500 290 - 200 - 2500 

Cr6+  - - - - 2 - 1000 

K
lo

rp
f.

 SCCP mg/kg - - - - - - 2500 

MCCP mg/kg - - - - - - 2500 

F
ta

la
te

r 
  

DBP mg/kg - - - - - - 3000 

DEHP mg/kg - - - - - - 3000 

BBP mg/kg - - - - - - 2500 

DIDP mg/kg - - - - - - 2500 

 

Ingen fargemarkering:  
For betong etc : Under normverdi. (ren/inert betong, egnet 
for nyttiggjøring) 
For annet byggavfall = Under grense for farlig avfall 
(ordinært avfall) 
n.d. = «not detected» (ikke påvist) 

Grønn markering: 
«Lav-forurenset» (inert/ordinært avfall), men egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Gul markering: 
«Lav-forurenset», ordinært avfall, ikke egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Rød markering / rød tekst 
Konsentrasjon overskrider grense for farlig avfall. Se kap. 2 
for håndtering. 
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Stoff Enhet 

5 Hvit 
Flisfug 
bad  

6 Lysbeige 
og svart 
lim? under 
linoleum  

8 Murpuss 
pipe  

9 
Vindpapp 
yttervegg 

Nyttiggjøring av 
betongavfall 

Miljødirektoratet M14 

Grense 
for farlig 

avfall 

Betong Maling 
Murpuss 
Avretting 

Asbest  n.d. n.d.   - - 0 

PCB-7 mg/kg - - n.d. - 0,01 1 10 

PAH-16 mg/kg    164 2 - 1000 

Benzo(a)pyren mg/kg     0,1 - 1000 

T
u
n
g
m

e
ta

lle
r 

 

Arsen mg/kg - - 2,3 - 8 - 1000 

Kadmium mg/kg - - 0,67 - 1,5 40 1000 

Krom III mg/kg - - 8,8 - 50 (tot) - 1000 

Kobber mg/kg - - 290 - 100 - 2500 

Kvikksølv mg/kg - - 0,16 - 1 40 1000 

Nikkel mg/kg - - 4 - 60 - 1000 

Bly mg/kg - - 7 - 60 1500 2500 

Sink mg/kg - - 150 - 200 - 2500 

Cr6+  - - 0,29 - 2 - 1000 

K
lo

rp
f.

 SCCP mg/kg - - - - - - 2500 

MCCP mg/kg - - - - - - 2500 

F
ta

la
te

r 
  

DBP mg/kg - - - - - - 3000 

DEHP mg/kg - - - - - - 3000 

BBP mg/kg - - - - - - 2500 

DIDP mg/kg - - - - - - 2500 

 

Ingen fargemarkering:  
For betong etc : Under normverdi. (ren/inert betong, egnet 
for nyttiggjøring) 
For annet byggavfall = Under grense for farlig avfall 
(ordinært avfall) 
n.d. = «not detected» (ikke påvist) 

Grønn markering: 
«Lav-forurenset» (inert/ordinært avfall), men egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Gul markering: 
«Lav-forurenset», ordinært avfall, ikke egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Rød markering / rød tekst 
Konsentrasjon overskrider grense for farlig avfall. Se kap. 2 
for håndtering. 
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Stoff Enhet 

10 
Vindpapp 
Yttervegg 

12 
Murpuss 
innside 
grunnmur  

13 Svart 
ovnplate  

14 Rød 
pipestein  

Nyttiggjøring av 
betongavfall 

Miljødirektoratet M14 

Grense 
for farlig 

avfall 

Betong Maling 
Murpuss 
Avretting 

Asbest  n.d.  n.d. n.d. - - 0 

PCB-7 mg/kg - - - - 0,01 1 10 

PAH-16 mg/kg     2 - 1000 

Benzo(a)pyren mg/kg     0,1 - 1000 

T
u
n
g
m

e
ta

lle
r 

 

Arsen mg/kg - 2,8 - - 8 - 1000 

Kadmium mg/kg - 0,1 - - 1,5 40 1000 

Krom III mg/kg - 18 - - 50 (tot) - 1000 

Kobber mg/kg - 36 - - 100 - 2500 

Kvikksølv mg/kg - 0,04 - - 1 40 1000 

Nikkel mg/kg - 10 - - 60 - 1000 

Bly mg/kg - 2 - - 60 1500 2500 

Sink mg/kg - 45 - - 200 - 2500 

Cr6+  - 2,2** - - 2 - 1000 

K
lo

rp
f.

 SCCP mg/kg - - - - - - 2500 

MCCP mg/kg - - - - - - 2500 

F
ta

la
te

r 
  

DBP mg/kg - - - - - - 3000 

DEHP mg/kg - - - - - - 3000 

BBP mg/kg - - - - - - 2500 

DIDP mg/kg - - - - - - 2500 

 

Ingen fargemarkering:  
For betong etc : Under normverdi. (ren/inert betong, egnet 
for nyttiggjøring) 
For annet byggavfall = Under grense for farlig avfall 
(ordinært avfall) 
n.d. = «not detected» (ikke påvist) 

Grønn markering: 
«Lav-forurenset» (inert/ordinært avfall), men egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Gul markering: 
«Lav-forurenset», ordinært avfall, ikke egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Rød markering / rød tekst 
Konsentrasjon overskrider grense for farlig avfall. Se kap. 2 
for håndtering. 

 

** Grensen for nyttiggjøring er 2,0 mg/kg, men overskridelsen er så liten, og mengden murpus liten, slik at 
nyttiggjøring kan aksepteres. 
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Stoff Enhet 

15 Rød 
pipestein  

16 
Lysbeige 
Maling fra 
pipe 1. 
etasje 

17 Grønn 
Vinyl 
ullbakside 
Gulv-
belegg 

19 Betong 
grunnmur
, hjørne 
Betong 

Nyttiggjøring av 
betongavfall 

Miljødirektoratet M14 

Grense 
for farlig 

avfall 

Betong Maling 
Murpuss 
Avretting 

Asbest  - - n.d. - - - 0 

PCB-7 mg/kg n.d. n.d. - n.d. 0,01 1 10 

PAH-16 mg/kg - - - - 2 - 1000 

Benzo(a)pyren mg/kg - - - - 0,1 - 1000 

T
u
n
g
m

e
ta

lle
r 

 

Arsen mg/kg 1 6 - 3,4 8 - 1000 

Kadmium mg/kg 0,03 100 - 8,3 1,5 40 1000 

Krom III mg/kg 0,6 200 - 29 50 (tot) - 1000 

Kobber mg/kg 6,3 1500 - 160 100 - 2500 

Kvikksølv mg/kg 0,03 0,65 - 0,13 1 40 1000 

Nikkel mg/kg <0.5 6 - 22 60 - 1000 

Bly mg/kg <1 2300 - 20 60 1500 2500 

Sink mg/kg 8,9 39000 - 4900 200 - 2500 

Cr6+  <0.20 - - 0,57 2 - 1000 

K
lo

rp
f.

 SCCP mg/kg - - - - - - 2500 

MCCP mg/kg - -| - - - - 2500 

F
ta

la
te

r 
  

DBP mg/kg - - - - - - 3000 

DEHP mg/kg - - - - - - 3000 

BBP mg/kg - - - - - - 2500 

DIDP mg/kg - - - - - - 2500 

 

Ingen fargemarkering:  
For betong etc : Under normverdi. (ren/inert betong, egnet 
for nyttiggjøring) 
For annet byggavfall = Under grense for farlig avfall 
(ordinært avfall) 
n.d. = «not detected» (ikke påvist) 

Grønn markering: 
«Lav-forurenset» (inert/ordinært avfall), men egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Gul markering: 
«Lav-forurenset», ordinært avfall, ikke egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Rød markering / rød tekst 
Konsentrasjon overskrider grense for farlig avfall. Se kap. 2 
for håndtering. 
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Stoff Enhet 20 
Betong-
fuge 
grunnmur 
(mellom 
naturstein
) Betong 

103 Rød 
linoleum 

Nyttiggjøring av 
betongavfall 

Miljødirektoratet M14 

Grense 
for farlig 

avfall 

Betong Maling 
Murpuss 
Avretting 

Asbest   n.d. - - 0 

PCB-7 mg/kg n.d. - 0,01 1 10 

PAH-16 mg/kg   2 - 1000 

Benzo(a)pyren mg/kg   0,1 - 1000 

T
u
n
g
m

e
ta

lle
r 

 

Arsen mg/kg 53 - 8 - 1000 

Kadmium mg/kg 8 - 1,5 40 1000 

Krom III mg/kg 30 - 50 (tot) - 1000 

Kobber mg/kg 3000 - 100 - 2500 

Kvikksølv mg/kg 0,91 - 1 40 1000 

Nikkel mg/kg 14 - 60 - 1000 

Bly mg/kg 120 - 60 1500 2500 

Sink mg/kg 2000 - 200 - 2500 

Cr6+  <0.20 
 

- 2 - 1000 

K
lo

rp
f.

 SCCP mg/kg - - - - 2500 

MCCP mg/kg - - - - 2500 

F
ta

la
te

r 
  

DBP mg/kg - - - - 3000 

DEHP mg/kg - - - - 3000 

BBP mg/kg - - - - 2500 

DIDP mg/kg - - - - 2500 

 

Ingen fargemarkering:  
For betong etc : Under normverdi. (ren/inert betong, egnet 
for nyttiggjøring) 
For annet byggavfall = Under grense for farlig avfall 
(ordinært avfall) 
n.d. = «not detected» (ikke påvist) 

Grønn markering: 
«Lav-forurenset» (inert/ordinært avfall), men egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Gul markering: 
«Lav-forurenset», ordinært avfall, ikke egnet for 
nyttiggjøring (kun tunge rivemasser som betong etc.) 

Rød markering / rød tekst 
Konsentrasjon overskrider grense for farlig avfall. Se kap. 2 
for håndtering. 
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Vedlegg B Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer og avfall 
I dette vedlegget er det gitt en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer og avfall som det letes 
etter under en miljøkartlegging. Det kan også finnes andre stoffer i materialene enn de som er 
nevnt her. Avfallsforskriften beskriver hvilke kriterier som gjør at avfall skal betraktes som farlig 
avfall og hvilke grenseverdier som er gjeldende. 

Asbest 
Omfatter blant annet krysotil (hvit asbest), amositt (brun asbest) 
og krokidolitt (blå asbest) 

Avfallsstoffnummer: 
7250 

Bruksområder: 
Bygningsplater, himlingsplater, rørisolasjon, gulvbelegg, lim, 
sparkelmasse mm. 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H350 Kan forårsake kreft 

Referanser: 
• Byggforskserien, byggforvaltning 773.340 

”Asbestforekomster i bygninger, påvisning og prøvetaking” 
• Byggforskserien, byggforvaltning 773.341 ”Tiltak mot asbest 

i bygninger” 
• Forskrift om asbest, FOR-2005-04-26-362 
• Arbeidstilsynets publikasjoner. Bestillingsnr. 235 Forskrifter 

om asbest. Bestillingsnr. 458 Asbestrisiko i byggebransjen 

Grense for farlig avfall: 
Påvist asbest 

 

Antimon 
Omfatter blant annet antimontrioksid (Sb2O3). 

Avfallsstoffnummer: 
Ukjent 

Bruksområder: 
Flammehemmer i bl.a. cellegummiisolasjon og teltduker 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i 
vann.  
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
(Sb2O3) 

Referanser: 
• Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 892, 2004, Antimon - forbrug, 

spredning og risiko. 

Grense for farlig avfall: 
10.000 mg/kg for Sb2O3 
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Bly 
 

Avfallsstoffnummer: 
Blybatterier: 7092         Maling: 7051 

Bruksområder: 
Skjøter i støpejernsrør, beslag, batterier 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H350 Kan forårsake kreft 
H360 Kan skade forplantningsevnen eller 
gi fosterskader  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Bly/ 

Grense for farlig avfall: 
1000 mg/kg for bly(II)klorid, bly(IV)oksid, 
blysulfokramatgul, blykromat, 
blysulfomobybdtkromat 
 
2500 mg/kg for de fleste andre 
blyforbindelser  

Bromerte flammehemmere 
Pentabromdifenyleter (pentaBDE), oktabromdifenyleter 
(oktaBDE),dekabromdifenyleter (dekaBDE), Tetrabrombisfenol A 
(TBBPA), heksabromsyklododekan (HBCDD) definert som 
prioriterte stoffer 

Avfallsstoffnummer: 
7155 
 

Bruksområder: 
Rørisolasjon av cellegummi, spesielle isoporplater, impr. 
tekstiler/tepper 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H360 Kan skade forplantningsevnen eller 
gi fosterskader  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Bromerte-flammehemmere/ 

Grense for farlig avfall: 
For oktaBDE 3000 mg/kg 
For de andre fire: 2500 mg/kg 

 

Etylenglykol 
 

Avfallsstoffnummer: 
7152 

Bruksområder: 
Kjøleanlegg, gatevarmeanlegg, varmpumpeløsninger 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H302 Farlig ved svelging 

Referanser: 
• http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/kjemikalier/ 

etylenglykol__frostv_ske__50514 

Grense for farlig avfall: 
25 % 
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Ftalater 
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP) og di-n-
butylftalat (DBP) definert som helse- og miljøskadelige. 

Avfallsstoffnummer: 
7156 
 

Bruksområder: 
Gulvbelegg, gulvlister, plastlister, takfolie, kabelkanaler, vinyl 
foldevegger, skaiseter, isolérglasslim i vinduer, gummilister i 
glassvegger kontorer (kontorfronter mot korridor),fugemasser. 

 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H360 Kan skade forplantningsevnen 
eller gi fosterskader  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Ftalater/ 

Grense for farlig avfall: 
3000 mg/kg DEHP 
2500 mg/kg BBP 
3000 mg/kg DBP 
2500 mg/kg DIDP 
225.000 mg/kg DINP 

 

Halon 
 

Avfallsstoffnummer: 
7230 

Bruksområder: 
Brannslokningsanlegg. 

 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H420 Skader folkehelsen og miljøet ved 
å ødelegge ozon i øvre del av 
atmosfæren. 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Ozonlaget/Ozonredusere

nde-stoffer/Halon/ 

Grense for farlig avfall: 
Alltid farlig avfall 

 

Kadmium 
 

Avfallsstoffnummer: 
Vanligvis EE-avfall (retursystem) 

Bruksområder: 
Oppladbare batterier i for eksempel nødlysarmaturer, alarmanlegg 
o.l. 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H340 Kan forårsake genetiske skader  
H350 Kan forårsake kreft 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Kadmium/ 

Grense for farlig avfall: 
1000 mg/kg  
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KFK-, HKFK og HFK-gasser  
KFK-11, -12, -13; HKFK-22, -141b, 142b; HFK 134a, -152a 

Avfallsstoffnummer: 
7157 

Bruksområder: 
Kjøleanlegg, isvannsanlegg, kjøleuniter, kjølebatterier, 
isolasjonsmaterialer (XPS og PUR) 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H420 Skader folkehelsen og miljøet ved 
å ødelegge ozon i øvre del av 
atmosfæren.  

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/tema/Klima/Ozonlaget/Ozonreduseren

de-stoffer/KFK/ 

Grense for farlig avfall: 
1000 mg/kg KFK-11, -12, -13 
1000 mg/kg HKFK-22, -141b, 142b 

 

Klorparafiner 
Kortkjedete (SCCP) C10-13, mellomkjedete (MCCP) C14-17 

Avfallsstoffnummer: 
Klorparafinholdig isolerglassruter: 7158 
Klorparafinholdig avfall: 7159 

Bruksområder: 
Gummilister og isolerglasslim i isolerglassvinduer, fugemasse, vinyl 
gulvbelegg. 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Klorerte-parafiner/ 

Grense for farlig avfall: 
2500 mg/kg SCCP 
2500 mg/kg MCCP 

 

CCA-impregnert trevirke 
Krom-, kobber-, arsenholdig impregneringsmiddel 

Avfallsstoffnummer: 
7098 

Bruksområder: 
Trykkimpregnert trevirke 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H410 - Meget giftig, med 
langtidsvirkning, for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Arsen/ 

Grense for farlig avfall: 
Alltid farlig avfall 

 

Kvikksølv 
 

Avfallsstoffnummer: 
7081 

Bruksområder: 
Lysstoffrør og sparepærer, elektroniske komponenter 
("elektrobokser"), gamle trykk- og temperaturfølere, vannlåser 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H300 Dødelig ved svelging 
H330 Dødelig ved innånding  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Kvikksolv/ 

Grense for farlig avfall: 
1000 mg/kg 
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Olje, maling kjemikalier 
 

Avfallsstoffnummer: 
7023 Drivstoff og fyringsolje 
7051-7053 Maling, ulike typer 
7055 Spraybokser 
7041, 7042 Organiske løsemidler 

Bruksområder: 
Gjensatte rester, olje- og kjemikalietanker 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
Avhengig av produkt 

Referanser: 
• Avfallsforum Rogaland, avfallstyper, farlig avfall 

Grense for farlig avfall: 
Alltid farlig avfall. 

 

PAH 
Polyaromatiske hydrokarboner 
 

Avfallsstoffnummer: 
Maling 7051 

Bruksområder: 
Takpapp, membraner, lim, rørisolasjon, tjærekabler, sotrester, 
maling 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H335 Kan forårsake irritasjon av 
luftveiene.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann. 
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/PAH/ 

Grense for farlig avfall: 
1000 mg/kg PAH-16 

 

PCB 
Polyklorerte bifenyler 
 

Avfallsstoffnummer: 
PCB og PCT-holdig avfall: 7210 
PCB-holdige isolerglassruter: 7211 

Bruksområder: 
Kondensatorer i lysrørarmaturer og annet elektrisk materiell, 
fugemasser, lim i isolerglassvinduer, maling, påstøp og murpuss 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann.  

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/PCB/ 

Grense for farlig avfall: 
10 mg/kg PCB-7 
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PCP 
Pentaklorfenol 
 

Avfallsstoffnummer: 
7151 

Bruksområder: 
Baderomspanel 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann.  
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/Pentaklorfenol-PCP/ 

Grense for farlig avfall: 
2500 mg/kg 

 
 

PFOS 
Perfluoroktylsulfonat 

Avfallsstoffnummer: 
Ukjent 

Bruksområder: 
AFFF-skum 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H360 Kan skade forplantningsevnen 
eller gi fosterskader  
Med flere 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-

kjemikalier/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/ 

Grense for farlig avfall: 
3000 mg/kg 

 
 

Sink 
 
 

Avfallsstoffnummer: 
7051 Maling 

Bruksområder: 
Maling 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, 
for liv i vann.  
Med flere 

Referanser: 
• http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=5

4 

Grense for farlig avfall: 
2500 mg/kg 
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EE-avfall 
 
 

Avfallsstoffnummer: 
EE-avfall er, med noen unntak, ikke 
farlig avfall. 

Bruksområder: 
Transformatorer, lysrør og sparepærer, el-tavler, glødelamper, 
sikringsskap, vifter, styretavler, styringsbokser, telefonsentraler, 
hvitevarer, brunevarer, el-motorer, batterier av alle slag, lyskastere, 
lamper, lysrørarmaturer, kjøleanlegg, PCer, telefoner, 
røykdetektorer/-varslere, lamper, kabler og ledninger, stikkontakter, 
brytere, koblingsbokser, trekkerør, varmtvannsberedere, elektrisk 
varmeovner mm. 

H-setninger/Farlige egenskaper: 
Avhengig av forbindelse 

Referanser: 
• http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/Avfall-og-

gjenvinning/Avfallstyper/EE-avfall/ 

Grense for farlig avfall: 
Alt elektrisk- og elektronisk avfall 
leveres som EE-avfall 
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Vedlegg C Analysebevis 



Rapport
Side1 (11)

N1 902397

1 DWMSE2ZFKD

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB643 Skøyen, N-0214 Oslo

ALS Sarpsborg
Yvenveien17, N-1715 Yven

E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: +4722131800

Web: www.alsglobal.no

Dokumentet ergodkjent
ogdigitalt undertegnet
av Rapportør

Mottatt dato 2019-02-13 Norconsult
Utstedt 2019-02-20 Steinar Amlo

Ansattnr: 91500
Vestfjordgaten 4
N-1338 SANDVIKA
Norway

Prosjekt 5191201
Bestnr 91500

Analyse avmaterial

Deresprøvenavn 1 Svart lim undergulvbelegg
Maling

Labnummer N00639500
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE

Deresprøvenavn 2 Beigelinoleum
Maling

Labnummer N00639501
Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign
As(Arsen) aulev <0.5 mg/kg 2 2 SAHM
Cd(Kadmium) aulev 0.45 0.135 mg/kg 2 2 SAHM
Cr(Krom) aulev 0.82 0.4 mg/kg 2 2 SAHM
Cu (Kopper) aulev 6.8 2.04 mg/kg 2 2 SAHM
Hg(Kvikksølv) aulev 0.15 0.045 mg/kg 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) aulev 0.9 1 mg/kg 2 2 SAHM
Pb(Bly) aulev 6200 1860 mg/kg 2 2 SAHM
Zn (Sink) aulev 4500 1350 mg/kg 2 2 SAHM

Deresprøvenavn 3rød linoleum
Maling

Labnummer N00639502
Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign
As(Arsen) aulev 12 3.6 mg/kg 2 2 SAHM
Cd(Kadmium) aulev 2.5 0.75 mg/kg 2 2 SAHM
Cr(Krom) aulev 2.8 0.84 mg/kg 2 2 SAHM
Cu (Kopper) aulev 18 5.4 mg/kg 2 2 SAHM
Hg(Kvikksølv) aulev 0.29 0.087 mg/kg 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) aulev 7 2.1 mg/kg 2 2 SAHM
Pb(Bly) aulev 160 48 mg/kg 2 2 SAHM
Zn (Sink) aulev 290 87 mg/kg 2 2 SAHM

mailto:info.on@alsglobal.com
http://www.alsglobal.no
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Deres prøvenavn 4 Grått flimlim 
  Maling 
 
Labnummer N00639503 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
 
 
Deres prøvenavn 5 Hvit Flisfug bad 
  Maling 
 
Labnummer N00639504 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
 
 
Deres prøvenavn 6 Lysbeige og svart lim? under linoleum 
  Maling 
 
Labnummer N00639505 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
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Deres prøvenavn 8 Murpuss pipe 
  Maling 
 
Labnummer N00639506 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
As (Arsen) a ulev 2.3 2 mg/kg 2 2 SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 0.67 0.201 mg/kg 2 2 SAHM 
Cr (Krom) a ulev 8.8 2.64 mg/kg 2 2 SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 290 87 mg/kg 2 2 SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.16 0.048 mg/kg 2 2 SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 4 1.2 mg/kg 2 2 SAHM 
Pb (Bly) a ulev 7 2.1 mg/kg 2 2 SAHM 
Zn (Sink) a ulev 150 45 mg/kg 2 2 SAHM 
       
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 3 2 SAHM 
       
Cr6+ * 0.29  mg/kg 4 2 SAHM 
 
 
Deres prøvenavn 9 vINDPAPP yTTERVEGG 
  Maling 
 
Labnummer N00639507 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Naftalen a ulev <0.250  mg/kg 5 3 SAHM 
Acenaftylen a ulev 0.584 0.175 mg/kg 5 3 SAHM 
Acenaften a ulev 0.588 0.176 mg/kg 5 3 SAHM 
Fluoren a ulev 3.33 0.999 mg/kg 5 3 SAHM 
Fenantren a ulev 87.8 26.4 mg/kg 5 3 SAHM 
Antracen a ulev 2.78 0.833 mg/kg 5 3 SAHM 
Fluoranten a ulev 53.8 16.1 mg/kg 5 3 SAHM 
Pyren a ulev 13.4 4.02 mg/kg 5 3 SAHM 
Benso(a)antracen^ a ulev <0.250  mg/kg 5 3 SAHM 
Krysen^ a ulev 0.765 0.230 mg/kg 5 3 SAHM 
Benso(b)fluoranten^ a ulev <0.550  mg/kg 5 3 SAHM 
Benso(k)fluoranten^ a ulev <0.250  mg/kg 5 3 SAHM 
Benso(a)pyren^ a ulev <0.275  mg/kg 5 3 SAHM 
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <0.250  mg/kg 5 3 SAHM 
Benso(ghi)perylen a ulev 0.454 0.136 mg/kg 5 3 SAHM 
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <0.350  mg/kg 5 3 SAHM 
Sum PAH-16 a ulev 164  mg/kg 5 3 SAHM 
Sum PAH carcinogene^ a ulev 0.765  mg/kg 5 3 SAHM 
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Deres prøvenavn 10 Vindpapp Yttervegg 
  Maling 
 
Labnummer N00639508 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
 
 
Deres prøvenavn 12 Murpuss innside grunnmur 
  Maling 
 
Labnummer N00639509 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
As (Arsen) a ulev 2.8 2 mg/kg 2 2 SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 0.1 0.1 mg/kg 2 2 SAHM 
Cr (Krom) a ulev 18 5.4 mg/kg 2 2 SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 36 10.8 mg/kg 2 2 SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.04 0.02 mg/kg 2 2 SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 10 3 mg/kg 2 2 SAHM 
Pb (Bly) a ulev 2 2 mg/kg 2 2 SAHM 
Zn (Sink) a ulev 45 13.5 mg/kg 2 2 SAHM 
       
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 3 2 SAHM 
       
Cr6+ * 2.2  mg/kg 4 2 SAHM 
 
 
Deres prøvenavn 13 Svart ovnplate 
  Maling 
 
Labnummer N00639510 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
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Deres prøvenavn 14 Rød pipestein 
  Maling 
 
Labnummer N00639511 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
 
 
Deres prøvenavn 15 Rød pipestein 
  Maling 
 
Labnummer N00639512 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
As (Arsen) a ulev 1.0 2 mg/kg 2 2 SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 0.03 0.1 mg/kg 2 2 SAHM 
Cr (Krom) a ulev 0.60 0.4 mg/kg 2 2 SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 6.3 1.89 mg/kg 2 2 SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.03 0.02 mg/kg 2 2 SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  mg/kg 2 2 SAHM 
Pb (Bly) a ulev <1  mg/kg 2 2 SAHM 
Zn (Sink) a ulev 8.9 4 mg/kg 2 2 SAHM 
       
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 3 2 SAHM 
       
Cr6+ * <0.20  mg/kg 4 2 SAHM 
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Deres prøvenavn 16 Lysbeige Maling 
  Maling 
 
Labnummer N00639513 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
As (Arsen) a ulev 6.0 2 mg/kg 2 2 SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 100 30 mg/kg 2 2 SAHM 
Cr (Krom) a ulev 200 60 mg/kg 2 2 SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 1500 450 mg/kg 2 2 SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.65 0.195 mg/kg 2 2 SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 6 1.8 mg/kg 2 2 SAHM 
Pb (Bly) a ulev 2300 690 mg/kg 2 2 SAHM 
Zn (Sink) a ulev 39000 11700 mg/kg 2 2 SAHM 
       
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 3 2 SAHM 
       
 
 
Deres prøvenavn 17 Grønn Vinyl ullbakside 
  Gulvbelegg 
 
Labnummer N00639514 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
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Deres prøvenavn 19 Betonmg grunnmur, hjørne 
  Betong 
 
Labnummer N00639515 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
As (Arsen) a ulev 3.4 2 mg/kg 2 2 SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 8.3 2.49 mg/kg 2 2 SAHM 
Cr (Krom) a ulev 29 8.7 mg/kg 2 2 SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 160 48 mg/kg 2 2 SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.13 0.039 mg/kg 2 2 SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 22 6.6 mg/kg 2 2 SAHM 
Pb (Bly) a ulev 20 6 mg/kg 2 2 SAHM 
Zn (Sink) a ulev 4900 1470 mg/kg 2 2 SAHM 
       
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 3 2 SAHM 
       
Cr6+ * 0.57  mg/kg 4 2 SAHM 
 
 
Deres prøvenavn 20 Betongfuge grunnmur (mellom naturstein) 
  Betong 
 
Labnummer N00639516 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
As (Arsen) a ulev 53 15.9 mg/kg 2 2 SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 8.0 2.4 mg/kg 2 2 SAHM 
Cr (Krom) a ulev 30 9 mg/kg 2 2 SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 3000 900 mg/kg 2 2 SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.91 0.273 mg/kg 2 2 SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 14 4.2 mg/kg 2 2 SAHM 
Pb (Bly) a ulev 120 36 mg/kg 2 2 SAHM 
Zn (Sink) a ulev 2000 600 mg/kg 2 2 SAHM 
       
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 3 2 SAHM 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 3 2 SAHM 
       
Cr6+ * <0.20  mg/kg 4 2 SAHM 
PAH: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.  
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Deres prøvenavn 103 Rød linoleum? 
  Maling 
 
Labnummer N00639517 
Analyse Resultater Enhet Metode  Utført Sign 
Aktinolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Amosittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Antofylittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krysotilasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Krokidolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
Tremolittasbest a n.d. -- 1 1 JOPE 
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"a"etterparameternavn indikerer at analysen erutførtakkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utførtakkreditert avunderleverandør.
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
Utførendelaboratorium eroppgitt i tabell kalt Utf.
n.d. betyr ikkepåvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindreenn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 A-1 B Bestemmelseavasbest, kvalitativi materialprøver.

Metode: SEM (ISO22262-1:2012)
Prøveforbehandling: Instrumenteter utstyrt med energidispersivrøntgendetektor for bestemmelseav

elementermed atomnummer> 5.
Rapporteringsgrense: LOD er 0.1 vektprosent i materialprøver. Påvistved 4fibreavsamme asbesttype.
Andreopplysninger: «n.d.» betyr atmindreenn 4fibreerpåvist. «Påvist» betyr atdennetype asbester

påvisti materialet.

2 «I-1 C» Metalleri bygningsmaterialer

Metode: DS259:2003+DS/EN 16170:2016
Måleprinsipp: ICP
Rapporteringsgrenser: Deteksjonsgrenser som følger:

As: 0.5
Cd: 0.02
Cr: 0.2
Cu: 0.2
Hg: 0.01
Ni: 0.1
Pb: 1.0
Zn: 0.4

Måleusikkerhet: Relativusikkerhetersom følger:
20%: As
14%: Cd, Cu, Hg, Ni, Pb
10% Zn

3 «OG-2» Bestemmelseav PCB-7i materialer

Metode: ISO15308, EPA 3550C
Måleprinsipp: GC/MS/SIM
Rapporteringsgrenser: LOD 0.002mg/kg (for de enkelteforbindelsene)

LOD 0.004mg/kg (sum PCB-7)

4 Cr6+i betong

Metode: ISO15192:2010
Rapporteringsgrenser (LOD):
Måleusikkerhet:

http://www.alsglobal.no
mailto:info.on@alsglobal.com


Rapport
Side10(11)

N1 902397

1 DWMSE2ZFKD

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo

ALS Sarpsborg
Yvenveien 17, N-1715 Yven

E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: +4722131800

Web: www.alsglobal.no

Dokumentet ergodkjent
ogdigitalt undertegnet
av Rapportør

Metodespesifikasjon

5 PAH-16i materiale

Metode: EPA 8270, CSN EN 15527, ISO18287
Måleprinsipp: GC-MS og GC-MS/MS
Rapporteringsgrenser (LOQ): Naftalen: 0,250mg/kg

Acenaftylen: 0,250mg/kg
Acenaften: 0,250mg/kg
Antracen: 0,250mg/kg
Fluoranten: 0,250mg/kg
Fluoren: 0,250mg/kg
Fenantren: 0,250mg/kg
Pyren: 0,250mg/kg
Benso(a)antracen: 0,250mg/kg
Krysen: 0,250mg/kg
Benso(b)fluoranten: 0,250mg/kg
Benso(k)fluoranten: 0,250mg/kg
Benso(a)pyren: 0,250mg/kg
Indeno(1,2,3,cd)pyren: 0,250mg/kg
Benzo(g,h,i)perylen: 0,250mg/kg
Dibens(a,h)antracen: 0,250mg/kg
Sum PAH-16: 2mg/kg

Måleusikkerhet: 30%

Godkjenner
JOPE Jonas Pevik

SAHM Sabra Hashimi

Utf 1

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej406A, 3050 Humlebæk, Danmark

3 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republics.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering avandre ALSlaboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 47003 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 53002 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligereinformasjon

Måleusikkerheten angissom en utvidetmåleusikkerhet (etterdefinisjon i "Evaluation of measurementdata – Guide tothe
expression of uncertaintyin measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnetmed en dekningsfaktorpå
2noesom gir etkonfidensinterval påom lag 95%.

1 Utførende tekniskenhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksterntlaboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
 
 

mailto:info.on@alsglobal.com
http://www.alsglobal.no
http://www.alsglobal.no


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15078     
 Arkiv sakID.: 18/2869 Saksbehandler: Nils-Are Johnsplass 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
057/19 Formannskap 29.10.2019 
087/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 
Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor 
mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er 
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent og signert 
av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til 
rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Vedlegg: 
14.10.2019 02 Samarbeidsavtale NAV IS mai 290519 1423522 

14.10.2019 03 Vedlegg til samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 1423523 

14.10.2019 04 Utredning Samarbeid om NAV i IS 1423524 
 
Saksopplysninger: 
Det henvises til sak 121/18 behandlet i kommunestyre 13. desember 2018 vedrørende samarbeidsform 
for NAV i Indre Salten. I sak ble følgende vedtak fattet: 

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre 
Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid om 
NAV i Indre Salten» modell 2 b.  
2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges 
kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog mellom 
vertskommune og samarbeidskommuner.  
3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt 
sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 

 
 
Det bemerkes at samarbeidsavtalens lovanvendelse i er hentet fra tidligere kommunelov. 
Kommuneloven kap. 5A §§ 28 om vertskommunesamarbeid ligger i kap. 20 i ny kommunelov av 
01.07.2019. Lovanvendelsen i forslag til vedtak i denne sak er derfor hjemlet i ny kommunelov. 
Det fremkommer i vedtak at Fauske kommune er positiv til deltakelse i vertskommunesamarbeid for 
felles NAV kontor i Indre Salten og at vertskommunesamarbeidet er gyldig når det gis tilslutning til en 
felles samarbeidsavtale.  
 
I etterkant av politisk behandling av sak 121/18 har representanter fra kommunene i Beiarn, Saltdal, 
Fauske, Sørfold og Hamarøy møtt i et partnerskapsmøte sammen med representanter fra NAV 



Nordland. I dette møte ble innholdet i en samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4 diskutert. 
Økonomiske rammebetingelser og økonomiske framtidsutsikter for drift av NAV i Nordland ble 
presentert, og viser reduserte driftsbudsjett sammenlignet med tidligere år.  Rammene fra drøfting i 
partnerskapsmøte og dialog mellom partene i ettertid har ledet frem til samarbeidsavtalen som 
behandles i denne sak.  
 
Kommunestyrene i Hamarøy, Saltdal og Beiarn har allerede behandlet samarbeidsavtale for NAV i Indre 
Salten og tilsluttet seg avtalen. Sørfold kommune vil behandle avtalen i løpet av 2019. Det bemerkes 
ellers at partnerskapet mellom stat og kommune må vurdere om oppstartstidspunktet som er satt til 
01.04.2020 er realistisk eller om etableringstidspunktet må forskyves noe bla. grunnet tidsbruk knyttet 
til tilpasninger innenfor IKT/fagsystemer og tilrettelegging av god medvirkning fra ansatte.     
 
Som tidligere nevnt peker stortingsmelding 33 (2016 – 2017) – NAV i en ny tid i en retning hvor NAV-
kontorene må gis økt myndighet og handlingsrom for å gi arbeidssøkere og arbeidsgivere bedre 
tjenester. Bedriftsundersøkelsen som NAV gjennomførte i 2019 mfl. viser stor mangel på kvalifisert 
arbeidskraft. Sammenlignet med øvrige fylker har Nordland den relativt største mangelen på kvalifisert 
arbeidskraft i landet. Myndige NAV-kontor med større handlingsrom som kan bidra slik at flere i 
arbeidskraftreserven kommer i jobb vil være påkrevd. Som i offentlig forvaltning for øvrig har allerede 
digitalisering av dialog med brukere bidratt til tettere oppfølging av de som trenger det mest. 
Oppfølging av brukere med mer omfattende bistandsbehov vil bli enda viktigere i tiden som kommer.   
 
Målene for samarbeidet om NAV i Indre Salten er: 

· Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. 
· Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon  
· Reduksjon av sårbarhet 
· Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser 
· Frigjøre ressurser til oppfølging av brukere som trenger det mest. 
· Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler / tiltak. 

 
Samarbeidsavtalen:  
NAV Nordland er løpende holdt orientert om drøftingene for en løsning med vertskommunesamarbeid 
mellom Fauske som vertskommune og Beiarn, Saltdal, Sørfold og Hamarøy. NAV Nordland støtter 
etableringen og har gitt sin prinsipielle tilslutning til løsningen. Videre er ansatte i alle involverte NAV-
kontor involvert og informert om endringen.  
 
Fagforeningene ved NAV Fauske mener at et felles NAV-kontor i Indre Salten gjennom en 
vertskommunemodell med Fauske som vertskommune vil være den beste løsningen fremover jfr. sak 
121/18.  
 
Det er i forslag til samarbeidsavtale lagt til grunn at kommunene lønnsmessig svarer for de 
stillingshjemler som er i dagens kontor. Bemanningsressurs i kontorene pr. 1000 innbyggere er relativt 
sett sammenlignbare.  
 

Kommune Innbyggere Årsverk 
pr 
kommune 

årsverk pr 
1000 
innbygger 

Prosentvis andel 
av årsverk 

Prosentvis 
andel av 
folketall 

      
Fauske 9760 9,4 0,963114754 47,71573604 48,32640127 
Saltdal 4657 4,5 0,966287309 22,84263959 23,05902159 
Sørfold 1975 1,75 0,886075949 8,883248731 9,779164191 



Nye Hamarøy 2782 3,25 1,168224299 16,49746193 13,77500495 
Beiarn 1022 0,8 0,782778865 4,060913706 5,060408002 
SUM 20196 19,7  100 100 

 
Vertskommunens andel av lederlønn skal fordeles mellom partene etter prosentvis andel av 
stillingshjemler.  
 
Det er videre lagt til grunn i samarbeidsavtalen at kommunene ikke går inn med flere kommunale 
tjenester i NAV kontoret enn det som følger av lov om sosiale tjenester i arbeid og 
velferdsforvaltningen.  Som et unntak er det lagt til grunn at kommunene tar del i, og tar sin andel av 
kostnadene knyttet til etablering og drift av prosjektet «jobbspesialistteam etter IPS-metodikk». 
Prosjektet utløper i desember 2021 og videreføring som en del av nytt NAV-kontor og ordinær drift må 
da vurderes. Det bemerkes at Beiarn kommune ikke blir en del av dette tilbudet da innbyggere i 
kommunen får sine helsetjenester fra Nordlandssykehuset i Bodø, mens øvrige kommuner får et tilbud 
Salten DPS på Fauske.     
 
Vertskommunens utgifter til kontordrift inklusiv kurs og opplæring av ansatte i ny organisasjon fordeles 
prosentvis etter andel årsverk. Husleie for NAV kontoret holdes utenfor avtalen og er et forhold mellom 
den enkelte kommune og NAV Nordland. Utgifter til sosiale stønader etter lov om sosiale tjenester i 
arbeid og velferdsforvaltningen dekkes av den kommune hvor stønadsmottaker er folkeregistrert. 
Samarbeidsavtalen gir også grunnlag for kompensasjon til Fauske kommune for administrative mer-
kostnader utover direkte drift av NAV-kontoret, se avtalens pkt. 4.3. Senest 3 år etter etablering skal 
samarbeidet evalueres. Da skal også overgang til fordeling av lønn og driftskostnader etter folketall 
vurderes. 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at samarbeidsavtalen vil gi bedre tjenester og mer effektiv organisering av 
tjenesteleveransen i NAV. En vertskommunemodell er den eneste form for samarbeid som kan regulere 
de sosiale tjenestenes vedtaksrett mellom kommuner.    
Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne i 
deltakerkommunene. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til en åpen og 
tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og har som målsetting å gi:   
 

· Bedre tjenester for brukerne i kommunene    
· Flere i arbeid og færre på stønad  
· Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen  
· Sikre enhetlig forvaltningspraksis   
· Effektiv og stabil drift   
· Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for kommunene og samfunnet for øvrig  

Fordelingsmodellen med utgangspunkt i årsverk i kontorene ved inngang til samarbeidet vurderes som 
hensiktsmessig. Sammenstillinger viser at ressursbruken er forholdsvis lik mellom kontorene sett opp 
mot folketall. Utfordringsbilde innenfor tjenestens ansvarsområde kan variere noe mellom kommunene. 
En fordeling av utgifter etter årsverk fanger i så måte opp ulikheter.   
 
En ressursmodell basert på årsverk vil gi forutsigbarhet i etableringsfasen av det nye kontoret. 
Rådmannen vurderer saksområdet for vertskommunesamarbeidet som omfattende. Det er således 
hensiktsmessig med forutsigbarhet i en etablering og endringsfase. Evaluering av samarbeidet vil være 
nødvendig. Det er da bla. naturlig å vurdere bemanningsplaner og overgang til fordeling av kostander 
etter folketall. Avtalen legger følgelig til grunn en evaluering senest etter 3 år. 
 



Kommunene i Indre Salten samarbeider på en rekke områder og rådmannen legger til grunn en tett og 
fortløpende dialog om omfang og drift av det nye NAV kontoret. Således vil man raskt kunne fange opp 
vesentlige endringer i ressursbruk. Det må påregnes noen merkostnader i etableringsfasen, bla til 
digitalisering av kommunale saksbehandlingssystemer og prosjektledelse. Imidlertid forventes det at 
ressursbruk pr. kommune holdes omentrent på samme nivå over tid som i dag.  
 
For å ivareta de kostnader som kan påløpe vertskommunen, inneholder avtalen et avsnitt som 
omhandler vertskommunenes merkostnader.  Rådmannen vurderer prosentsatsen som er satt som 
dekkende for administrative merkostnader f.eks. innenfor områder som HR og IKT.  
Informasjon om velferdsutviklingen er et viktig grunnlag for politiske og administrativ beslutningstaking. 
Rådmannen vurderer avtalens innhold knyttet til informasjonsdeling som god. Bla. med årlig 
informasjon til kommunestyrene i verts- og deltakerkommuner.  
 
Konklusjon og anbefaling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor 
mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er 
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2.  

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.20 forutsatt at avtalen har godkjent og signert 
av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til 
rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

 

Mellom kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn er det inngått 

avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter lov om sosiale tjenester 

i arbeids og velferdsforvaltningen, i et felles NAV-kontor for nevnte fem 

kommuner. Samarbeidsordningen er hjemlet i kommunelovens kapittel 5. 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Navn og deltakerkommuner 

Avtalen gjelder vertskommunesamarbeid etter lov om sosiale tjenester i arbeid og 

velferdsforvaltningen hvor kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn skal 

gå sammen om ett felles NAV-kontor. Dette vertskommunesamarbeidet skal være 

avtalepart i partnerskapsavtale med NAV Nordland. 

  

1.2 Vertskommune og samarbeidskommune 

Vertskommuneansvaret for samarbeidsordningen: 

 

o Fauske kommune er vertskommune med ansvar for oppgaveløsning i henhold 

til lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen. 

 

Vertskommunen har bestemte oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. 

Vertskommunen skal ellers levere støttefunksjoner og andre tjenester som bidrar til 

kostnadseffektiv drift.  

 

Samarbeidskommuner er: 

 

o Hamarøy kommune 

o Sørfold kommune 

o Saltdal kommune 

o Beiarn kommune 

 

1.3 Formål 

Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere i 

deltakerkommunene i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til 

en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og gi:  

 

 Helhetlige tjenester for brukerne i kommunene   

 Flere i arbeid og færre på stønad  

 Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen  

 Sikre enhetlig forvaltningspraksis  

 Effektiv og stabil drift  

 Etterstrebe kostnadseffektive løsninger for kommunene og samfunnet for øvrig 

 

SAMARBEIDSAVTALE 

OM FELLES SOSIALFAGLIGE TJENESTER I NAV-KONTOR 
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1.4 Rettsgrunnlag 

Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven § 28-1 

bokstav b), jmf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen § 3 siste ledd. 

 

1.5 Tjenestens oppgaver 

Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, denne avtalen, kommunestyrenes vedtak og 

vedtak i ansvarlige organ i kommunene. 

 

Sosialfaglige tjenester som ytes i vertskommunen skal også være tilgjengelig for 

innbyggerne i samarbeidskommunene.  

 

Tjenesteinnhold ut over de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om 

sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen må avtales særskilt mellom partene.  

1.6 Kontorsted 

NAV Indre Salten organiseres som en tjeneste under rådmannen i vertskommunen  

som delegeres myndighet for fag, personal og økonomi. Tjenesten ledes og administreres 

fra Fauske kommune med avdelingskontor i Hamarøy og Saltdal kommune. Tjenesten skal 

ha tilstedeværelse i Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. 

Samarbeidskommunene stiller nødvendige lokaler og øvrig infrastruktur til disposisjon. 

Leiekostnader ved dette belastes den enkelte kommune. Oppmøtested for den enkelte 

ansatte er normalt ved NAV kontoret i den kommunen de pr tiden har tjenestested. 

 

Vertskommunen har ansvar for tilsettinger i samsvar med vanlige prosedyrer.  

 

Alle ansatte må påregne og utføre oppgaver i hele tjenesteområdet og må kunne møte i 

andre kommuner etter behov. 

 

2 Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal 

vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.  

 

Egen avtale for etablering og overføring av ansatte til nytt kontor må utarbeides. 

2.2 Organisering av tjenesten  

NAV-leder i vertskommunen er administrativ leder og delegert fullmakter fra rådmann. 

NAV-kontoret er sentralt plassert i vertskommunens organisasjon og i henhold til 

partnerskapsavtale med NAV Nordland. 

2.3 Prinsipper for tilsetting 

Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for 

vertskommunen, og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Nordland.  
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3 Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet 

Rådmannen i samarbeidskommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmann i 

vertskommunen delegerer i overensstemmelse med vertskommunens 

organisasjonsstruktur og reglement. 

 

Delegeringen omfatter myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå til 

administrasjon i samarbeidskommunene.  

 

Vertskommunen forutsettes å ivareta samarbeidskommunenes forpliktelser og 

samarbeidsområder som gjelder for samarbeidskommunene. 

 

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur 

forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i 

samarbeidskommunen. 

3.2 Internt tilsyn og kontroll 

Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven 

gjelder med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for 

tjenesten. 

 

Samarbeidskommunene har innsynsrett i vertskommunenes virksomhet innenfor området 

som denne samarbeidsavtalen omfatter.   

3.3 Klagesaksbehandling 

Klagesaksbehandling skjer i.ht. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommunelovens § 

28 f (Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid). Vertskommunen forestår 

saksbehandlingen. 

3.4 Samarbeid 

Tjenesten skal holde god kontakt med samarbeidskommunene og tilgrensende fagorganer. 

Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig 

samordnes med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats. 

 

Det etableres tjenlige møteplasser for strategisk ledelse og tilstøtende fagmiljøer for å 

drøfte tjenesteutvikling og medvirke til god intern samhandling. 

 

Det skal etableres prosedyrer for informasjonsdeling og styringsdialog mellom verts- og 

samarbeidskommuner.  

 

Hvert enkelt kommunestyre skal som et minimum årlig orienters om velferdsutviklingen i 

Indre Salten.   

 

Brukermedvirkning skal stå sentralt i utviklingen av NAV-tjenester i Indre Salten. 
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4 Økonomi 

4.1 Budsjett 

Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. 

 

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når 

deltakerkommunene har vedtatt dette.   

 

4.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene 

som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.  

 

Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere føres 

direkte i vedkommende kommunes regnskap. 

 

4.3 Fordeling av utgifter 

Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene: 

 

Etableringsperioden for det nye NAV kontoret er satt til tre år. I denne perioden skal den 

enkelte kommune svare for sine lønnsutgifter til stillingshjemler i dagens NAV kontor. 

Driftsutgifter fordeles etter prosentvis andel av årsverk i det nye kontoret pr. 

01.01.2020. Det forutsettes at vertskommune og deltakerkommune går inn med 

tilnærmet 1 årsverk pr 1000 innbygger.   

 

Etter senest tre år skal driftsform og organisering evalueres. Overgang til fordeling av 

lønns og driftskostnader etter folketall pr. 1. januar i regnskapsår skal da vurderes. 

 

Deltakerkommunene er enige om en økonomisk kompensasjon for vertskommunens 

administrative merkostnader. Merkostnad fastsettes til 3 % av brutto lønnsutgift for 

deltakerkommunen. Administrativ merkostnad skal årlig vurderes.   

 

Vertskommunens andel av lederlønn fordeles mellom kommunene som prosentvis andel 

av årsverk.  

 

Vertskommunen fakturerer kvartalsvis akonto med utgangspunkt i vedtatt budsjett, mens 

endelig avregning skjer ved fakturering for 4. kvartal.    

 

Stønader  

Utgifter til sosiale stønader etter lov om sosiale tjenester i arbeid og 

velferdsforvaltningen dekkes av den kommune hvor stønadsmottakers er folkeregistrert 

 
IPS 
Kostandene knyttet til prosjektet «jobbspesialist etter IPS-metodikk» som strekker seg til utgangen 
av 2021 fordeles mellom partene etter antall årsverk i nytt NAV kontor. Befolkningen i Beiarn 
kommune sokner til Nordlandssykehuset i Bodø. Beiarn kommune kan foreløpig ikke ta del i dette 
tilbudet. Dersom prosjektet videreføres skal det søkes løsninger som innbefatter befolkningen i 
Beiarn. 

 
Ansvar 
Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller 

tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen. 
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5 Informasjon, rapportering og evaluering 

5.1 Rapportering 

Tjenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer 

i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og 

årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter deltakerkommunenes retningslinjer. 

 

Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre 

opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB. 

5.2 Informasjon 

Tjenesten har ansvaret for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i deltakerkommunene 

og andre relevante instanser. 

 

Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Nordland om opprettelsen av 

vertskommunesamarbeidet, og herunder arbeide for at fylkesmannsembetet har 

tilsynsansvaret.  

 

5.3 Evaluering og samarbeid 

Vertskommunen sørger for at det årlig avholdes ett samarbeidsmøte mellom 

deltakerkommunene. I dette møtet tas det blant annet stilling til behov for evaluering og 

omfang av dette. 

 

Vertskommunen er ansvarlig for at det årlig avholdes partnerskapsmøter mellom 

vertskommunen og NAV Nordland. Vertskommunen skal informere deltakerkommunene 

om tidspunkt og saksliste for partnerskapsmøte. Deltakerkommunene skal inviteres til å 

delta på partnerskapsmøte.   

 

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Uttreden av samarbeidet 

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens 

bestemmelser.  

6.2 Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i 

samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes 

kommunestyrer.  

6.3 Utvidelse 

Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i 

deltakerkommunenes kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med 

eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet. 

6.4 Ikrafttredelse 

Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.  

 

Avtalen trer i kraft 01.04.2020 eller så snart det er praktisk mulig. 
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Vedlegg til samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 

Fordeling etter årsverk og folketall 

Kommune Innbyggere Årsverk pr 
kommune 

årsverk pr 1000 
innbygger 

Prosentvis andel 
av årsverk 

Prosentvis andel 
av folketall       

Fauske 9760 9,4 0,963114754 47,71573604 48,32640127 

Saltdal 4657 4,5 0,966287309 22,84263959 23,05902159 

Sørfold 1975 1,75 0,886075949 8,883248731 9,779164191 

Nye Hamarøy 2782 3,25 1,168224299 16,49746193 13,77500495 

Beiarn 1022 0,8 0,782778865 4,060913706 5,060408002 

SUM 20196 19,7 
 

100 100 

 

 

Vertskommunetillegg etter årsverk - årsverk satt til 580000,- inkl. 
sosiale kostander 

  

  
Saltdal Sørfold Beiarn Nye Hamarøy SUM 

Beregningsgrunnlag 2610000 1015000 464000 1885000 
 

 
1 % 26100 10150 4640 18850 59740  
2 % 52200 20300 9280 37700 119480  
3 % 78300 30450 13920 56550 179220  
4 % 104400 40600 18560 75400 238960  
5 % 130500 50750 23200 94250 298700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av lønn for NAV leder. 50 % årsverk satt 
til 500000,- 

Kommune Årsverk Kostand pr kommune    

Fauske 9,4 238578,6802 

Saltdal 4,5 114213,198 

Sørfold 1,75 44416,24365 

Nye Hamarøy 3,25 82487,30964 

Beiarn 0,8 20304,56853 

Sum 19,7 500000 



Fordeling prosjekt IPS 
    

Budsjett 
 

2006000 2006000 
 

Tilskudd helsedirektoratet 
 

1100000 900000 
 

Egenfinansiering 
 

906000 1106000 
 

       

Kommune 
 

Årsverk Prosentvis 
andel 

2020 2021 Sum total pr 
kommune 

Fauske 9760 9,4 49,73544974 450603,1746 550074,0741 1000677,249 

Saltdal 4657 4,5 23,80952381 215714,2857 263333,3333 479047,619 

Nye 
Hamarøy 

2782 3,25 17,1957672 155793,6508 190185,1852 345978,836 

Sørfold 1975 1,75 9,259259259 83888,88889 102407,4074 186296,2963 

Beiarn 0 0 0 0 0 0 

SUM antall 
innbyggere  

19174 18,9 100 906000 1106000 
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Sammendrag 

Etter ca. 10 års drift av NAV i Indre Salten (Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og 

Hamarøy), er erfaringene at vi har mye felles. Felles arbeidsmarked, videregående 

skoler med elever fra alle fem kommunene og mange felles samarbeidspartnere. 

Kontorene samarbeider i dag godt innenfor dagens strukturelle rammer. Spørsmålet 

partnerskapet har stilt, er om man gjennom et mer forpliktende samarbeid, kan skape 

enda bedre tjenester for innbyggerne og bedriftene i regionen.  

Utredningen har vært styrt av partnerskapet som er det formelle administrative 

samhandlingsorganet på NAV-kontornivå mellom staten og kommunene. 

Styringsgruppen har derfor vært sammensatt av rådmannsnivået i de fem kommunene, 

fylkesdirektøren i NAV og representant for tillitsvalgte for både statlige og kommunalt 

ansatte. Lederne for de fem NAV kontorene har sammen med tillitsvalgte og 

prosjektleder ved NAV Nordland utgjort prosjektgruppa. 

Fordeler og ulemper ved alternativ organisering er blitt vurdert gjennom ledermøter og 

møter med ansatte. Brukerutvalg er også orientert. I tillegg har prosjektet tilegnet seg 

kunnskap om hovedelementene i relevante NAV-rapporter det siste året. Det har vært 

gjennomført orienteringsmøter om prosessen i kommunestyret i alle kommunene.  

Anbefalingen fra prosjektgruppa er at NAV-kontorene i Indre Salten blir organisert som 

én virksomhet, med Fauske som vertskommune. Fokus i prosjektet har hele tiden vært 

at NAV skal levere gode tjenester til innbyggerne i Indre Salten, og ha tilstedeværelse i 

alle kommunene. Prosjektet anbefaler en teamorganisering med sikte på å samle 

fagmiljø og styrke oppfølgingen av prioriterte målgrupper. Dette vil gi mer enhetlige 

tjenester til brukerne og tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvem de skal samhandle 

med.  

NAV-kontorene leverer både statlige og kommunale velferdstjenester. De kommunale 

varierer i dag noe mellom kommunene. Prosjektet anbefaler at de fem kommunene har 

de samme kommunale tjenestene i kontorene. Prosjektet mener et likt tjenesteinnhold 

bidrar til å nå målet om økt sysselsetting og helhetlig brukeroppfølging. 

 

 

2.0 Bakgrunn for prosjektet 

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Indre Salten. Fra 2009 og 

frem til i dag har kontorene samarbeidet innenfor oppgaveløsning, 

kompetansebygging, ledelse, tiltaksbruk m.m. Samarbeidet har bidratt til bedre 

tjenester, og kvalitativt bedre kontordrift. I de siste årene har det vist seg at 

samarbeidet mellom kontorene, sett i lys av fremtidige rammevilkår, ikke er 

tilstrekkelig for å møte krav og forventinger som stilles til NAV.  

Lederne for NAV-kontorene i Indre Salten har i perioden 2016 til 2017 hatt flere 

møtepunkter med kommunale partnere for å drøfte behov for endring i kontorene, sett 

i lys av utviklingstrekk som berører området. Det er utarbeidet et eget notat som 

beskriver dette arbeidet
1

.   

Partnerskapet for NAV-enhetene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn ønsket i 

partnerskapsmøte 6. desember 2017 å utrede hvilke effekter som kan oppnås ved et 

økt og mer forpliktende NAV-samarbeid i Indre Salten. Bakgrunnen for ønsket var blant 

annet følgende kjennetegn:  

• Felles arbeidsmarked 

• En utdanningsregion 

• En tiltaksregion (statlige virkemidler) 

                                                
1 Notat datert 06.12. 2016 
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• Felles utfordringer knyttet til unge som står utenfor arbeidsmarkedet 

• Felles utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger 

• Behov for spesialisering og økt spisskompetanse i NAV-kontorene for å sikre 

forsvarlig faglig saksbehandling, rettssikkerhet og likebehandling  

• Redusert sårbarhet   

Partnerskapet vurderte samtidig at mulig formalisert NAV-samarbeid kunne få effekter 

på følgende områder: 

1. Marked og tiltaksarbeid 

2. Ungdomsarbeid 

3. Flere fremmedspråklige ut i arbeid 

4. Etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud 

5. Ansattes kompetanse 

6. Ledelse og styring 

 

Møtet konkluderte med at det etableres et prosjekt som skal utrede grunnlag for og 

forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i regionen.  

 

2.1 Prosjektmål 

Hovedmål 

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV 

i Indre Salten.  

Prosjektmål:  

Utrede grunnlag for etablering av felles NAV-kontor i Indre Salten etter 

vertskommunemodell, samt skissere andre aktuelle organisatoriske løsninger. 

Utredningen skal inneholde oversikt over rammebetingelser, brukerperspektiv, 

medarbeiderperspektiv, ledelse, økonomi og kommunalt samhandlingsperspektiv.  

Delmål/mål for samarbeidet: 

• Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere. 

• Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattes kompetanse, ledelse etc.). 

• Felles bedriftskultur for ansatte 

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, 

kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse ). 

• Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser. 

• Frigjøre ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest. 

• Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler /tiltak 

(stat/kommune). 

 

2.2 Referanserammer 

 

En rekke rapporter og analyser trekker opp et rammeverk som direkte eller indirekte 

gir insentiv til endring av NAV. I dette kapitlet omtales dokumenter som har stor 

betydning for den videre utviklingen av NAV og for utarbeidelsen av denne rapporten;  



 

 

Stortingsmelding 33  

I stortingsmelding 33 (2015-2016)
2

 konkluderes det med at NAV må rigges for å møte 

utfordringene i samfunnsutviklingen, som kan oppsummeres ved at:  

• Flere har behov for trygdeytelser og det er økning blant unge 

stønadsmottakere.  

• Det blir flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og 

språkutfordringer.  

• Arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser 

for ufaglærte.  

• Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker 

• Høyt frafall fra videregående skole 

 

For å møte utfordringene med å bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, må NAV-

kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og 

profesjonalisering. Virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og omstrukturering, 

som vil føre til større og færre NAV-kontor.  

 

Digitalisering 

Stortingsmelding «Digital Agenda» (2016)
3

. Meldingen viser til at det offentlige skal 

legge til rette for et digitalt førstevalg; digital samhandling skal være hovedregelen 

mellom bruker og offentlig forvaltning. Dette arbeidet har svært høy prioritet i NAV og 

stadig flere arbeidsprosesser blir digitalisert. Dette har konsekvenser både for 

arbeidsutførelse og tjenesteproduksjon. Digitalisering er den største driveren for 

endringer i NAV, og er en rammebetingelse NAV må forholde seg til når en skal bygge 

nye organisasjonsmodeller. 

Omverdensanalysen til NAV  

Omverdensanalysen til NAV
4

 konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes 

fortsatt sterk befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. 

NAV vil få flere brukere og områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil 

vokse særlig mye.  

 

Omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og 

arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.  

Det kan komme perioder med økt strukturarbeidsledighet med en risiko for at flere blir 

varige stønadsmottakere, noe som stiller større krav til NAV sin 

arbeidsmarkedskompetanse og evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet. 

Arbeidsmarkedet kan bli mer delt og en kan forvente lav arbeidsledighet blant høyt 

utdannede og yrkesfagutdannede og særlig innen yrkesfagene vil det bli stor mangel 

på arbeidskraft.  

 

Dette vil kreve at NAV-kontorene må rigges for å være i stand til å foreta raske 

omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og 

helsesektoren.  

 

                                                
2 Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet 
3 Stortingsmelding Digital Agenda 2016 
4 Omverdensanalyse NAV frem mot 2030 
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Indeks Nordland  

Indeks Nordland
5

 trekker frem den positive utviklingen i Nordland, med høy 

verdiskaping og svært lav arbeidsledighet. På den negative siden har Nordland svak 

befolkningsvekst og en høy andel personer i yrkesaktiv alder helt utenfor eller i 

randsonen til arbeidslivet (ca. 20 %, omlag 30.000 personer). Indre Salten er et 

kommunikasjonsmessig knutepunkt i Salten, og har betydelig inn og utpendling til 

Bodø. 

 

Kommunereformen /kommuneproposisjonen 2019 

Kommuneproposisjonen
6

 som ble lagt frem i mai 2018, har så langt ikke medført flere 

kommunesammenslåinger i Nordland. Signaler fra Fylkesmannen forsterker imidlertid 

behovet for sterkere og mer robuste regioner når det gjelder kommunal tjenesteyting, 

og bidrar etter prosjektgruppens vurdering til å underbygge behovet for en mer robust 

organisering av NAV-tilbudet i regionen. 

 

Øvrige rapporter  

• SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) 

som ytelser og ordning?»
7

 

 NIBR-rapport
8

 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-

flyktninger-i-norske-kommuner 

• NAV sitt moderniseringsprogram med kanalstrategi
9

.   

 

2.3 Prosjektorganisering 

Styringsgruppe: 

Kommunalsjef Nils Are Johnsplass, Fauske kommune 

Rådmann Ronny Seljeseth, Saltdal kommune 

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, Sørfold kommune 

Rådmann Ole Petter Nybakk, Beiarn kommune 

Rådmann Eirik Andre Hopland, Hamarøy kommune 

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes, NAV Nordland 

Prosjektledelse; 

Morten Pedersen, leder NAV Fauske 

                                                
5 Indeks Nordland 2018 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/ 

 
7 SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelser og ordning?»  
8 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-
norske-kommuner 
 
9 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport 
 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport


 

 

Knut Haugmo, leder NAV Beiarn 

Elisabeth Laksosnes, leder NAV Sørfold 

Victoria Nikolaisen, leder NAV Saltdal 

Alf-Helge Andreassen, leder NAV Hamarøy 

Ronny Seljeseth, rådmann Saltdal kommune 

Karin Bjelvin, NAV Fauske (ansatterepresentant kommune) 

Magnar Marhaug, NAV Hamarøy (ansatterepresentant.stat) 

Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland 

3.0 Dagens organisering 

NAV i Indre Salten har i dag 46,7 årsverk fordelt på fem kontorer og fem partnerskap 

mellom stat og kommune. Hvert enkelt NAV-kontor er en autonom enhet med 

administrativ og faglig ledelse. NAV-kontoret i Fauske har en koordinerende rolle 

overfor de andre kontorene innenfor det statlige virkeområde, og har i tillegg enkelte 

støttefunksjoner innenfor statlige tjenester.  

I kommunene er det mange mennesker som trenger bistand fra NAV-kontorene.   

Tabell 1gir en oversikt over antallet innbyggere som får oppfølging av NAV-kontoret 

fordelt etter bistandsbehov. 

Tabell 1: 

 

Dagens organisering av NAV-kontorene i området er svært ulik, og variasjonen kan i 

stor grad tilskrives størrelsen på kontoene. Mens ansatte i NAV Fauske ofte har et 

smalere arbeidsfelt hvor også brukeroppfølgingen er organisert mot målgrupper, 

jobber de mindre kontorene i større grad etter en generalist-modell. 

Tabell 2 gir en oversikt over antall kommunale og statlige årsverk i de fem NAV-

kontorene: 

 

 

 

 

 Standard  

arbeids-

søker 

Situasjons-

bestemt 

arbeidssøker 

Spesielt 

tilpasset 

arbeidssøker 

Varig 

tilpasset  

Mottakere 

av 

sosialhjelp 

Sykmeldte 

Indre Salten 144 97 409 195 706 587 

Hamarøy 4 11 29 25 95 48 

Sørfold 9 13 48 25 61 65 

Fauske 108 42 234 85 326 305 

Saltdal 50 19 80 42 197 125 

Beiarn 3 13 18 18 19 19 

Kategoriene viser til antall personer med et gitt bistandsbehov pr 1. juli 2018, med unntak av kategorien mottakere av sosialhjelp som viser samlet 

antall mottakere i 2017. 
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Tabell 2: 

Kommune Kommunale 

årsverk 

Statlige 

årsverk 

Totalt Befolkning 

Beiarn 0,8 2 2,8 1029 

Saltdal* 5,5 4,5 10 4691 

Fauske 10,3 10,9 21,2 9775 

Sørfold* 5,5 1,7 7,2 1979 

Hamarøy 3 2,5 5,5 1801 

Sum 25,1 21,6 46,7 19202 

Det bemerkes at i kommunale årsverk for Sørfold inngår barnevern og flyktningetjeneste m.m. For Saltdal inngår husbankens 

tjenester. Det vises for øvrig til tabell 5 – side 16.   

 

3.1 Kompetansesituasjonen i kontorene 

Kompetanse består av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Ved kartlegging av 

ansattes kompetanse har vi kun tatt utgangspunkt i formell kompetanse. Alle fem 

kontorene har overvekt av ansatte med minimum 3 år høgskoleutdanning. Noen 

ansatte har kun videregående skole, men med lang etatserfaring. 

3.1.1 Fremtidig kompetansebehov 

For regionen vil kompetanse innen arbeidsmarked, jobbspesialisering, veiledning, juss, 

organisasjon, ledelse, inkludering, økonomi og coaching være relevante i tiden 

fremover. Det blir også viktig å sikre kunnskap om samisk språk og kultur, som følge 

av at mesteparten av NAV Tysfjords samiskspråklige brukere blir en del av NAV 

Hamarøy fra 1.1.2020. Pr. i dag er denne kompetansen ivaretatt ved NAV Tysfjord, 

men det vil være aktuelt å dekke opp denne kompetansen ved fremtidig rekruttering. 

 

4.0 Fordeler, ulemper og mulige effekter av alternativ 

organisering 

4.1 Innledning 

Det er fra ledelsen av kontorene pekt på muligheter for effekter av en samlet 

organisasjon. Prosjektgruppa har i prosjektperioden samlet innspill fra både egne 

ansatte, og samarbeidende virksomheter, for å få innspill på mulige fordeler og 

ulemper. Prosjektgruppa har også innhentet erfaringer fra andre prosjekter i NAV som 

har ulike former for vertskommuneorganisering (bl.a. på studietur til NAV Værnes i juni 

2017). 

 4.2   Ansattes vurderinger 

For å få innspill fra de ansatte til dette punktet, ble det gjennomført en prosessdag 

22.11.2017, der alle ansatte i kontorene ble invitert. Prosessen ble gjennomført som 

workshop med ansatte hvor en ide om en vertskommuneorganisering ble presentert. 

Tabellene under viser et utdrag av tilbakemeldingene som ble gitt fra de ansatte. 

Prosessdagen var så tidlig i prosessen at mange av utsagnene må ses på som tanker 

og undringer i en tidlig fase. Like fullt er disse undringene svært verdifulle for ledelsen 



 

 

og prosjektgruppa. Innspillene må tas hensyn til i alternativ organisering, og der det er 

sitater som er basert på antakelser, kan ledelsen avkrefte og trygge medarbeiderne.  

De ansatte har også gitt tilbakemeldinger knyttet til de ulike brukergruppene. Innspil-

lene ligger til grunn for prosjektgruppa sin alternative organisering beskrevet i kapittel 

7, samt til avsnittet om mulige effekter av den foreslåtte modellen. 

 

Generelle tilbakemeldinger på fordeler og ulemper ved å jobbe sammen er 

gitt i tabell 3: 

Tabell 3: 

 

 

Mulige effekter for brukere og ansatte: 

Tabell 4: 

Brukere Ansatte 

Mindre sårbart ift. å få bistand 

 

Felles faglig, kulturell og teknologisk 

likhet  

 

Enhetlig og lik praksis, større rettssikkerhet da 

man i større grad kan skille mellom rollen som 

veileder og «sambygding» 

 

Ett mer begrenset faglig 

kontrollspenn, mindre generalist.  

 

Lengre reisetid, og opplevelse av at 

«lokalkunnskapen» uteblir  

 

Større mestringsfølelse hos ansatte 

ettersom kompetansen på hele 

fagområdet finnes i ett større kontor.  

 

Mer helhetlig arbeidsrettet tilbud/vurderinger idet 

de ansatte får større kunnskap om arbeidsmarked 

i en samlet region  

 

Noe mer utfordrende ift. pendling, 

reise m.v.  

 

- Ulike satser for økonomisk stønad i kommunene.  

- Lengre geografisk avstand for brukerne ved evt. 

omstruktureringer  

Større utviklings- og 

tilretteleggingsmuligheter  

 

Fordeler Ulemper 

Større fagmiljøer med mer enhetlig praksis  

 

Tar tid å bygge en ny «kultur» og 

relasjoner til nye kolleger  

 

Mindre sårbarhet ved fravær/sykdom/ferie  

 

Fysisk avstand  

Ressursallokering ut fra behov  

 

Habilitetsutfordringer blir mer krevende i 

et stort geografisk område  

 

Større utviklingsmuligheter for den enkelte  

 

 

Stordriftsfordeler og løsningsroller på både 

merkantile tjenester og i brukeroppfølging  

 

 

Styrke fokuset på arbeid og prioriterte 

grupper  
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- Økt distanse til lokalmiljøet og – kunnskapen  

- Økte kostnader ved reising til NAV  

 

4.3 Prosjektgruppas vurdering av tilbakemeldingene gitt på prosessdagen 

med ansatte. 

Det er mange positive tilbakemeldinger som peker på at en alternativ organisering vil 

gi større grad av enhetlige tjenester for både brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere. Det er også elementer i tilbakemeldingene som peker på at 

kvaliteten kan forbedres på enkelte områder. Sårbarhet reduseres innenfor de fleste 

områder i en større organisasjon. 

Tilbakemeldingene om ulemper og negative effekter må hensyntas i det videre 

arbeidet.  

En ny organisasjon må ivareta nødvendig lokal kunnskap. Det vil være spesielt viktig å 

ha kunnskap om samarbeidende kommunale tjenester, arbeidsmarked og 

boligsituasjon. 

Av de viktige positive elementene vil prosjektgruppa trekke fram muligheten for å 

etablere en organisasjon med: 

• Enhetlige tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

• Økt kvalitet på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattekompetanse, ledelse etc). 

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse – planlagt og ikke planlagt fravær). 

 

5.0 Forslag til organisering av NAV i Indre Salten 

5.1     Rammer for samhandling som følger av kommuneloven. 

Kommunene kan samarbeide med andre kommuner innenfor alle typer av sin virksom-

het. For oppgaver kommunene påtar seg frivillig (ofte forretningsdrift) er det stor orga-

nisasjonsfrihet. Kommunene opptrer her mer eller mindre på den privatrettslige arena. 

Det viktigste vil da ofte være å finne en organisasjonsform som har fokus på selve 

driften. Når kommunene skal samarbeide om lovpålagte oppgaver som innebærer 

utøvelse av offentlig myndighet, innebærer dette visse krav til organisatoriske 

løsninger. 

I NAV-kontoret utfører ansatte enkeltvedtak på lovpålagte områder etter sosialtjeneste-

loven. Kommuneloven gir ikke kommunene anledning til å fatte enkeltvedtak eller 

drøfte enkeltsaker på tvers av kommunegrenser uten formelle vedtak på samarbeid. 

Skal kommunene samarbeide om oppgaver som medfører utøvelse av myndighet, slik 

det utføres i NAV-kontorene, må samarbeidet organiseres etter en vertskommune-

modell i kommuneloven (§§ 28 a-k).  

Samarbeid etter disse modellene innebærer at utførelsen av oppgavene og myndighets-

utøvelsen organisatorisk legges til en vertskommune. Modellene inneholder forholds-

vis detaljerte regler om organisering og delegering.  

Det er lagt vekt på å sikre rettssikkerhet der myndighet blir overdratt til en annen 

kommune (vertskommune) gjennom å klargjøre systemet for forvaltningsklage og 

lovlighetskontroll. 



 

 

Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommune-

samarbeid med felles folkevalgt nemnd. For et NAV-samarbeid er det ikke aktuelt å 

overføre beslutningsmyndighet av prinsipiell karakter. Dermed kan man opprette et 

administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av administrasjonen i 

vertskommunen. For å regulere samarbeidet mellom vertskommunen og de samar-

beidende kommunene utarbeides det blant annet en samarbeidsavtale.  

I henhold til prosjektgruppens mandat er det vurdert fem ulike organisasjonsmodeller 

for NAV i regionen:  

1.Null-sum alternativ 

Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens 5 NAV-kontor, med lokale NAV-

ledere som rapporterer til egne eiere (både stat og kommune), med separate 

driftsbudsjett. Løsningen vurderes å kunne gi det enkelte NAV-kontor stor grad av 

autonomi, lokalt handlingsrom og nærhet til brukere og kommunale 

samarbeidspartnere, men også begrensninger i forhold til kapasitet, rettssikkerhet, 

sårbarhet, fagkunnskap, faglig utvikling og økonomi/bemanning. Dette gjelder spesielt 

i de mindre kontorene.  

2 A. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner i Indre Salten. 

Denne løsningen innebærer at det inngås samarbeid mellom de fem kontorene  i.h.h.t. 

§28 i kommuneloven, med Fauske som vertskommune og de øvrige kommunene som 

samarbeidskommuner. Dette betyr at NAV kontorene i Indre Salten legges under en 

felles administrativ og faglig ledelse. 

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske 

hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner, 

med mål om en mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon gjennom f.eks. 

teamorganisering rundt oppfølging av brukere (både individer og arbeidsgivere). 

Denne løsningen antas å kunne gi en jevnere fordeling av saksmengde mellom 

saksbehandlere, redusere sårbarhet ved vakanse/sykefravær og mer faglig 

spesialisering. På den annen side kan det argumenteres for at en vertskommunemodell 

kan føre til en opplevelse av lengre avstand mellom ledelse og ansatte, ledelse og 

kommunal eier og mellom NAV og bruker.  

2 B. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner og to 

avdelingskontor. 

Denne løsningen innebærer som modell 2 A at det opprettes et felles NAV-kontor i 

Indre Salten gjennom en vertskommunemodell, men i tillegg formaliseres det egne 

avdelinger i Saltdal og Hamarøy med personalledelse for å bevare nærhet til tjenester i 

område. Saltdal er den nest største kommunen i området med 11 ansatte i NAV-

kontoret. Kommunen er også geografisk nær Beiarn med tanke på felles løsninger. 

Av geografiske hensyn er det mye som taler for at Hamarøy bør opprettholdes som en 

lokasjon med en personalleder. Mange samisktalende brukere taler også for 

nødvendigheten av en lokasjon med egen ledelse innenfor vertskommunemodellen. 

Løsningen gir også rom for et eventuelt utvidet samarbeid med tilstøtende kommuner i 

Nord-Salten. 

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske 

hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner 

samtidig som en ivaretar mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon. I tillegg 

kompenserer modellen for personellmessige utfordringer i en geografisk spredt 

organisasjonsstruktur. Modellen kan imidlertid føre til en opplevelse av lengre avstand 
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mellom NAV og bruker, men ved å opprettholde en desentralisert struktur med 

avdelingskontor vil denne risikoen reduseres.  

3. Kommunesammenslåinger 

Kommunesammenslåing innebærer også sammenslåing av NAV-kontor. I Nordland er 

dette en løsning for kommunene Tysfjord, Narvik og Ballangen, som fra 1.1.2020 blir å 

utgjøre ett NAV-kontor. Det ble i mai 2018 lagt frem en ny kommuneproposisjon. 

Hvilke konsekvenser dette vil ha for NAV-kontorstrukturen i Nordland er så langt ikke 

kjent, men vil måtte bli vurdert når utfallet av denne prosessen er kjent. Dette 

alternativet drøftes derfor ikke videre i denne sammenheng.  

4. Modell faglig og administrativt samarbeid.  

Denne modellen er under utprøving i kontorene Meløy, Rødøy og Gildeskål, og 

innebærer et tett faglig og administrativt samarbeid kontorene imellom. Modellen er 

også i stor grad dekkende for å beskrive dagens samarbeid i de fem kontorene i Indre 

Salten, ofte referert til som en «godværsmodell», fordi samarbeid rundt felles 

oppgaveløsning utfordres i situasjoner som krever formell vedtaksmyndighet, 

resursspørsmål, m.m. Et samstemt lederteam i de fem kontorene mener at denne 

modellen ikke er formålstjenlig, bl.a fordi den er økonomisk utfordrende å 

gjennomføre, se for øvrig modell 1.   

5.2 Mulige effekter av alternativ organisering 

 

Prosjektgruppa ser ikke det å bli en større enhet i seg selv som avgjørende. Det 

avgjørende er mulighetene til organisering en større enhet gir. Når prosjektgruppa har 

vurdert mulige effekter er dagens organisering utgangspunktet, mens målbildet har 

vært referansen.  

Mulige effekter på marked og tiltaksarbeid 

Etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt økende. NAVs bedriftsundersøkelse viser at 

bedriftene i Nordland kunne ansatt 4000
10

 personer flere dersom vi hadde funnet rett 

match mellom arbeid og kompetansekrav. Skal flere få tilbud om jobb, må vi kjenne 

arbeidsgivernes behov og ha en tett dialog. Bedrifter som etterspør arbeidskraft må få 

rask, konkret og profesjonell bistand. 

I dag fremstår NAV-kontorene som autonome enheter for arbeidsgiver. Dette kan 

illustreres gjennom at arbeidsgivere må forholde seg til NAV-kontoret i den ansattes 

folkeregistrerte kommune ved f.eks. sykefraværsoppfølging. Dersom NAV organiseres 

som en enhet vil det være mulig å organisere sykefraværsoppfølging etter en 

bedriftsorganisering i hele området. Arbeidsgiver vil da forholde seg til en fast 

saksbehandler uavhengig av ansattes bostedskommune. Dette vil lette arbeidet både 

for arbeidsgiver og NAV.  

Enhetlig styring av markedsarbeid vil gi NAV bedre muligheter til å koordinere og 

skreddersy bistand til flere arbeidsgivere med de samme behov. Her kan kommunenes 

felles utfordringer med å skaffe pleiepersonell være et godt eksempel.  

Sett i lys av en vertskommunemodell er det grunn til å forvente at markedsarbeidet vil 

styrkes gjennom en felles organisering. Bl.a.er det grunn til å tro at det vil bli enklere å 

samordne kontorenes innsats på området. En videreføring av dagens organisering vil 

gjøre det krevende spesielt i tilfeller der det er behov for endringer i ressursbruk. Det 

                                                
10 NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018 



 

 

brukes også uforholdsmessig mye tid på å ta avgjørelser ved at et felles 

beslutningsgrunnlag må koordineres mellom kontorene. Arbeidsgivere vil få en lettere 

hverdag gjennom en felles organisering av NAV-kontorene.   

Mulige effekter på oppfølging av ungdom  

Ulike målgrupper krever ulike former for oppfølging. Relasjon til brukere eller 

forståelse av målgruppers felles utfordringer er avgjørende for gode resultat. Måten 

saksbehandler møter en 19 år gammel gutt uten arbeidserfaring er en annen enn når 

gutten blir en mann på 55 år med 35 års arbeidserfaring.  

Ved å organisere oppfølging av unge under 30 år i en større enhet legges forholdene 

bedre til rette for at veileder kan opparbeide seg kunnskap om felles ungdomsmiljø, 

oppfølgingsmetodikk, forståelse av målgruppens særegenheter, behov og utfordringer 

på vei mot arbeid eller utdanning. Et ungdomsteam vil typisk bestå både av statlig og 

kommunalt ansatte for å sikre helhet i arbeidet. Et større fagmiljø vil styrke erfarings-

basert læring og generell utvikling av tjenesten.   

Økt kunnskap om helsemessige utfordringer, diagnoser og arbeidsmarked er 

nødvendig for å yte best mulig bistand. Denne kompetansen bygges best i større 

fagmiljø som samarbeider med andre instanser innenfor feltet, som for eksempel 

Nordlandssykehuset Salten DPS.   

Oppfølgingstjenesten i videregående skole vil ha ett NAV-kontor å forholde seg til og 

sammen kan man legge strategier for oppfølging og bruk av fylkeskommunen og NAV 

sine virkemidler.  

For barnevernstjenester og helsestasjonene og ulike ungdomstiltak i kommunen, vil 

det være tydelig hvem som jobber med målgruppen. Dette kan forenkle samhandling 

og dette kan medføre en mer effektiv dialog med ulike samarbeidsaktører.  

Innføring av en vertskommunemodell vil føre til større fagmiljø og økt kunnskap om 

feltet gjennom felles ledelse, ressursutnyttelse og spesialisering av ansattes 

kompetanse. Videreføring av dagens modell vil mest sannsynlig føre til større ulikhet 

mellom kontorene. Det er grunn til å forvente at de mindre kontorene, over tid, ikke 

kan bygge den samme spisskompetanse, som igjen vil gi dårligere brukeroppfølging.  

Mulige effekter på oppfølging av personer med fremmedspråklig 

bakgrunn 

Kunnskap om språkferdigheter er avgjørende for å bistå fremmedspråklige 

arbeidstakere. Ved å ha en funksjon/team som arbeider med kvalifisering av 

flyktninger etter introduksjonsopplæringen, vil organisasjonen tilføres ny og styrket 

kompetanse. Kompetansehevende tiltak kan rettes mot de veiledere som jobber med 

målgruppen. Samhandlingen med kommunenes introduksjonstjeneste kan 

systematiseres bedre og startes opp tidlig. Erfaringer fra prosjekt i en kommune kan 

raskt deles med de andre kommunene. For denne målgruppen er det av stor betydning 

at NAV-kontoret har markedskunnskap om hvilke bedrifter som har arbeidsoppgaver 

som ikke krever gode norskkunnskaper.  

På samme måte som for ungdomsgruppen, forventes en vertskommunemodell å føre 

til større fagmiljø og økt kunnskap innenfor feltet. En videreføring av dagens 

organisering på området vil gjøre det mere krevende å bygge kompetanse innenfor 

dette feltet.  
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Mulige effekter på etablering av felles brukerkurs og kommunale 

lavterskeltilbud 

En større enhet kan egenprodusere jobbverksteder for arbeidssøkere. Den kan også 

etablere egne tiltak for å møte kravene om aktivitetsplikt. I regionen har man i dag 

ulike kommunale sysselsettingstiltak. Prosjektgruppa ser at tiltakene kan utfylle 

hverandre på en god måte. Dette er de første stegene i arbeidstrappa, det er viktig for 

mange at dette steget er tilpasset slik at den videre veien til ordinært arbeid fører 

fram. 

Mulige effekter på ansattes kompetanse 

Ansattes kompetanse bør utvikles og styrkes. Gjennom kompetanseutvikling skapes 

attraktive arbeidsmiljø med høy trivsel og lavt sykefravær, som igjen gir bedre 

tjenester.  

Et større NAV-kontor forventes å gi tyngre kompetansemiljø med utvikling av bedre 

brukertjenester. Dette gjelder også innenfor det kommunale virkeområdet med sosiale 

tjenester med stor grad av skjønnsutøvelse.  

Ansatte med generalistkompetanse som sjelden utfører samme oppgaver, gir lavere 

effektivitet og kan i noen tilfeller føre til frustrasjon. Større NAV-kontor gir derfor 

bedre muligheter for medarbeidere til å utvikle sine ferdigheter innenfor arbeidsgivers 

behov og kontroll. 

Fremtidens NAV-kontor vil være i kontinuerlig endring på grunn av eksterne og interne 

drivere. Mindre enheter vil kunne oppleve store utfordringer med å følge med på disse 

endringene, noe som kan føre til uforholdsmessig tidsbruk på å sette seg inn i f.eks. 

nye dataløsninger.    

Ved å arbeide i team med en målgruppe vil man også opparbeide økt kunnskap om 

målgruppen. Eksempelvis vil ungdomsteamet utvikle kunnskap om utdannings-

systemer og karriereveiledning, mens fremmedspråkligteamet vil utvikle inkluderings-

kompetanse for sin målgruppe. Kompetanse fører igjen til trivsel og robuste 

fagmiljøer.  

Mulige effekter på ledelse og styring 

Etter dagens modell har de 5 NAV-lederne samme ledelse og rapporteringsansvar til 

statlig og kommunal partner. Kravet til rapportering er stort og tidkrevende. En 

videreføring av dagens organisering synes svært uhensiktsmessig med tanke på 

tidsbruk.  

I dag er det 7 stillinger som blir brukt til ledelse av NAV-kontorene. I de mindre 

kontorene brukes mye av lederressursen til saksbehandling samtidig som det 

forventes deltakelse i mange kommunale sammenhenger. Det er grunnlag for å tro at 

en vertskommunemodell kan redusere dette behovet. Reduksjon innenfor 

ledelsesområdet vil også frigjøre mer tid til brukeroppfølging.  

Det kan argumenteres for at en vertskommunemodell vil gi kommunene mindre 

innflytelse over eget NAV-kontor og NAV-leder. På den annen side er NAV-lederne i 

liten grad involvert i kommunale ledergrupper. En ny organisering kan derfor bidra til 

et tydeligere NAV i alle kommuner som kan bidra med opplysninger og forslag til 

mulige tiltak på velferdsområdet.  

Hovedutfordringen ved dagens organisering av NAV i Indre Salten er at samarbeidet 

ikke er formalisert. Det betyr at lokal NAV-leder ikke er forpliktet til å bidra til å løse 



 

 

utfordringer. En vertskommunemodell med felles ledelse vil bidra til bedre 

oppgaveløsning.  

Faglig ledelse 

Enhetlig ledelse og styring har stor betydning for driften av NAV-kontorene. Erfaring 

har vist at alle kontorene har hatt driftsutfordringer. Som regel kan disse utfordringene 

løses gjennom samarbeid, men det foreligger ingen garanti for at så skjer. På det 

kommunale virkeområdet finnes ingen mulighet for samarbeid eller felles 

oppgaveløsning med dagens organisering. En vertskommunemodell er den eneste 

løsningen, jfr tilbakemeldinger fra Fylkesmannens sosialavdeling, som kan legge til 

rette for felles oppgaveløsning på det kommunale område.   

Kontorene har også hatt betydelige rekrutteringsutfordringer som det er grunn til å tro 

vil forsterke seg i tiden som kommer. Rekruttering av kompetent arbeidskraft vil kreve 

attraktive fagmiljø med høy faglig kompetanse.  

 

5.3 Innhold, oppgaveløsning. 

Hvordan arbeidet i praksis skal organiseres må arbeides fram etter et eventuelt vedtak 

om alternativ organisering. Ledelsen innfases etter vurdering av § 2.4.2.11 i 

tjenestemannsloven.  

Detaljene knyttet til oppgaver må fastsettes gjennom prosesser sammen med de 

ansatte og tillitsvalgtapperatet. Resultatene av prosessene med kommunene med 

hensyn til hvilke kommunale tjenester som skal ligge i og utenfor NAV kontoret vil ha 

stor betydning.  

Arbeidet med innfasing av ny organisasjon må følge reglement for medbestemmelse i 

både den statlige og kommunale styringslinja.  

Det er også viktig at den nye organisasjonen raskt etablerer et brukerråd for regionen 

og et felles medbestemmelsesutvalg for regionen.  

 

6.0 Kommunalt tjenesteinnhold 

6.1  Minimumsløsningen i NAV 

Siden etableringen av NAV har det vært endringer og tilpasninger fra både kommunal 

og statlig side. De kommunale tjenestene som pr.i dag er kommunale minimums-

tjenester i NAV-kontoret følger av NAV-lovens § 13 og Lov om sosiale tjenester i NAV.  

Dette omfatter: 

• Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning – STL § 17 

• Økonomisk stønad til livsopphold – STL § 18 og 19 

• Aktivitetsplikt – STL § 20 

• Kvalifiseringsprogram – STL § 29 m.fl. 

• Midlertidig botilbud – STL § 27 

• Individuell plan – STL § 28 
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Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende 

virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av 

forvaltningen og frivillige organisasjoner samt boliger til vanskeligstilte. 

6.2 Tilleggstjenester lagt til NAV kontor i regionen. 

Tabell 5. 

  

Saltdal Beiarn Hamarøy Fauske Sørfold 

Økonomisk stønad og 

rådgivning (§§ 17, 18 og 

19)   x x x x x 

Midlertidig husvære (§ 

27)   x x x x x 

Forvaltning av øk. ytelser   x x x x x 

Kvalifiseringsprogram 

(§29)   x x x x x 

Individuell plan (§ 28)   x x x x x 

Barnevern             x 

Husbanken     x       x 

Bostøtte     x   x   x 

Utbedringstilskudd   x       x 

Parkeringsbevis   x       x 

Ledsagerbevis   x       x 

Avlastning             x 

Støttekontakt           x 

Adopsjon             x 

TT-kort     x       x 

Serveringsbevilgning             

Introduksjonsordningen           x 

Flyktningetjenesten      x 

Rusoppfølging      x 

*Rødt kryss markerer minimumsløsning  

6.3 Drøfting av hvilke tjenester som bør inngå i NAV-

kontoret. 

Siden starten på samarbeidet mellom NAV-kontorene i Indre Salten har 

tjenesteinnholdet vært jevnlig tema.  Det er store variasjoner i kontorene og en 

argumentasjon for minimumsløsning er fokuset på arbeid og aktivitet. 

Brukerundersøkelser tegner dog et bilde av at kontor med mange ulike tjenester, ofte 

oppleves som helhetlig og koordinert. 

Det har vært naturlig at små kommuner la en del tilleggstjenester i NAV-kontoret slik 

at det hadde flere ben å stå på, men sårbarhet og rekruttering til slike stillinger har vist 

seg å være en problemstilling. 

Når prosjektgruppa startet på arbeidet med å se på et tettere samarbeid i Indre Salten 

ble tjenesteinnhold fort tema. Utgangspunktet var at innbyggerne skulle få samme 

tjeneste uavhengig av hvor de bor, større rettsikkerhet og utviske faren for 

rollekonflikt («saksbehandler kontra sambygding»). 

I de senere år har det blitt mer og mer tydelig hva som er NAV sin oppgave. Flere i 

arbeid og aktivitet og færre på stønad. For å få flere i arbeid og aktivitet, er det satt 

stort fokus på at NAV-veilederne må bli flinkere til oppfølging også av arbeidsgivere. 



 

 

Dette er en ny retning for NAV og det er et tidkrevende arbeid som krever mye utetid 

og relasjonsbygging.  

Hvis kontorene har mange ulike tjenester i kontoret, vil det være lettere å prioritere 

tiden på de oppgavene vi kjenner fra før, enn å gjøre nye oppgaver. Nedenfor drøftes 

de mest omfattende tjenestene noen av NAV-kontorene forvalter utenfor 

minimumsløsningen. 

 

Rusoppfølging  

Med rusoppfølgning mener vi her den oppfølgingen som er knyttet til brukers 

avhengighet av rus. Det være seg LAR-oppfølging, samtaler og behandling knyttet til 

rusutfordringen, henvisning til behandlingsinstitusjoner og oppfølging i 

behandlingsinstitusjoner, samt vurderinger knyttet til innleggelse med tvang. Tvang 

kan vurderes for gravide rusmiddelbrukere eller rusmisbrukere som ikke tar imot 

frivillig behandling der det er fare for at liv går tapt. 

Rusoppfølging er et område som har utviklet seg mye de siste 10 årene i kommunene. 

Det har hatt økende fokus fra sittende regjeringer og dette har medført nytt lovverk, 

nye veiledere og stortingsmeldinger. Tidligere var det få kommuner som hadde egne 

ruskonsulenter med spesifikke utdanninger knyttet til rus, i dag er dette en 

kompetanse som kommunene har eller etterspør. 

Før NAV-reformen var rusoppfølging en del av kommunens sosialtjeneste. 

Vurderingene knyttet til tvang var hjemlet i Sosialtjenestelovens kapittel 6 og 

oppfølgingen av tjenestemottakeren var ofte delt mellom sosialtjeneste og 

hjemmetjeneste. I forbindelse med innfasing av tjenester i NAV-kontoret ble det særlig 

for de kommunene som var tidlig ute med reformen, vanlig å legge rusoppfølging inn 

som en del av tjenesteinnholdet i NAV-kontoret. 

I 2010 kom ny Lov om sosiale tjenester i NAV. Lovgiver trakk da ut rusoppfølging fra 

sosialtjenesteloven for så å senere i 2012 legge den inn i Lov om helse og 

omsorgstjenester. Fokuset på omsorgsbegrepet i rusoppfølgingen og at NAV skulle 

drive arbeidsoppfølging, gjorde sitt til at trenden etter hvert ble at rusoppfølging ble 

organisert ut av NAV-kontorene. 

På tross av dette har fremdeles NAV-kontoret mye oppfølging av personer med 

rusutfordringer. Det være seg tvungen/frivillig offentlig forvaltning av ytelser, råd og 

veiledning, gjeldsarbeid, ansvarsgrupperepresentant, m.m. Det betyr at kompetanse på 

området må være en vesentlig del av den sammensatte kompetansen i kontoret, men 

at NAV sin oppgave primært er veiledning mot arbeid og aktivitet. 

Det er kun en kommune som har rusoppfølgingen inne i kontoret etter Lov om helse 

og omsorgstjenester. De resterende kommunene har lagt denne oppfølgingen til egne 

enheter hvor det ofte omfatter en rus- og psykiatritjeneste. Det er også disse enhetene 

som ivaretar den gamle Sosialtjenestelovens kapittel 6 – tvangstiltak overfor 

rusmiddelavhengige. Denne typen oppfølging krever en spesialkompetanse om 

samtidige lidelser rus og psykiatri, da det ofte opptrer sammen. 

 

Husbankens bostøtte 

Bostøtte er et av Husbankens virkemidler. Lovendringer og inntektsendringer de siste 

årene har gjort sitt til at flere i dag ikke får innvilget bostøtte. Tre av fem kommuner 

har pr i dag dette tilbudet i kontoret.  

Digitalisering har gjort denne tjenesten adskillig enklere og en ser mindre skriftlige 

søknader. Skriftlige søknader tas imot og registreres av saksbehandler, men selve 
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innvilgelsen gjøres av Husbanken selv. Det trengs ikke spesiell kompetanse for dette 

og tjenesten trenger derfor ikke å inngå som en del av det lokale NAV-tilbudet. 

Videre stilles det ofte vilkår for retten til økonomisk sosialhjelp at en søker har prøvd 

alle sine muligheter, det vil også si søkt bostøtte. Ved å flytte tjenesten ut av kontoret, 

vil ikke denne koordineringen være til stede, men det vil da bli søkers ansvar å 

dokumentere om de har eller ikke har bostøtte. 

Denne ytelsen er ikke av vesentlig betydning for å få folk i arbeid og aktivitet, og er 

derfor utenfor NAV sitt kjerneområde. Det vil ikke være store konsekvenser av å 

organisere tjenesten utenfor NAV-kontoret. 

 

Husbankens startlån og tilskuddsordninger 

Sosialt arbeid er et av grunnelementene i NAV-kontoret, jfr. formålsparagraf i Lov om 

sosiale tjenester i NAV. Målet for det sosiale arbeidet er å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til sosial- og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får 

mulighet å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering 

og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Noen av de som søker startlån er brukere av NAV. Det betyr at brukers økonomi som 

regel allerede er kartlagt og en har et godt grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt 

bruker har muligheter for betjening av lån eller ikke. 

Videre er det ikke uvanlig å bruke denne ordningen med å refinansiere opparbeidet 

tilleggsgjeld hvis personen har hatt gjeldsoppfølging etter Sosialtjenestelovens § 17, 

da med tanke på løsninger overfor kreditorer. Det viser seg ofte at skyldner sparer 

penger på en slik løsning og gjør således formålet med Sosialtjenesteloven mer 

sannsynlig. 

Før NAV-reformen var det ikke uvanlig at denne tjenesten lå utenfor sosialtjenesten og 

en ser derfor heller ikke den store utfordringen med at det igjen kan tas ut. 

Virkemidlene er godt beskrevet av Husbanken med klare retningslinjer. En ser det 

derfor ikke som særlig utfordrende å bygge opp nødvendig kompetanse for 

saksbehandlingen, hverken i eller utenfor NAV-kontoret. God forvaltning av 

husbankens virkemidler krever også boligbeskikkelse og noe bygningskyndighet. Dette 

er en kompetanse som er relativt fraværende i NAV-kontorene i dag. 

 

Ansvar og administrasjon av introduksjonsprogrammet og bosetting og 

oppfølging av flyktninger 

Bosetting av flyktninger er et tidkrevende arbeid hvor selve etableringsfasen krever 

mye av veileder som skal følge opp. Dette flytter en del av fokuset fra 

formålsparagrafen i NAV-loven, som er å få folk over i arbeid og aktivitet.  Det er kun 

Sørfold kommune som har dette ansvaret liggende til NAV-kontoret.  

Samtidig skal innvilgelse av vedtak etter Lov i sosiale tjenester gjøres av NAV-kontoret 

og dette kan ikke delegeres videre til andre kommunale tjenester etter dette 

regelverket. Det er kun NAV-ansatte som kan gjøre vedtak etter Lov om sosiale 

tjenester i NAV. Dette er løst ulikt av kontorene, men da etter andre lovhjemler. 

Det er en målsetting at flyktninger skal over i arbeid og aktivitet så tidlig som mulig og 

da er det formålstjenlig at det etableres en kontakt med flyktningene etter ankomst 

slik at muligheter og kvalifikasjoner kartlegges og at evt. introprogram og arbeid får 

rett og tidlig nok fokus. 



 

 

Flyktningarbeidet er regulert av særloven Lov om introduksjon. Det er egne 

datasystemer og ordninger for forvaltningen av tjenestene og rettighetene for denne 

gruppen.  

Introduksjonsprogrammet er 2-årig. Mange av deltakerne er da ikke godt nok 

kvalifisert for videre arbeid og de må registrere seg som arbeidssøkere ved NAV. De får 

deretter sitt bistandsbehov vurdert og det er nærliggende og tro at de har behov for en 

god del bistand for å komme seg ut i arbeid. Kultur er også en faktor som gjør denne 

jobben tidkrevende og omfattende, og det krever en god del kulturkompetanse for å få 

flere av arbeidssøkerne i jobb. 

En kan med letthet argumentere for hvorfor introduksjonsordningen kan være en del 

av NAV-kontorets oppgaver, men det er et omfattende arbeid som fordrer at de får  

koordineringshjelp for å håndtere ulike tjenester samtidig. Det betyr at fokuset ofte 

dreier seg til andre ting enn arbeid og aktivitet. 

Samarbeidsavtaler mellom kommunene er viktig for å få på plass et formalisert arbeid 

med hovedfokus på de ulike tjenestene sitt hovedfokus. Alle kontor i Indre Salten har 

egne flyktningekontakter, og arbeidet med integrering av flyktninger er derfor et 

prioritert arbeidsfelt. 

 

Gjeldrådgivning 

Gjeldsrådgivning etter § 17 er en del av minimumsløsningen i alle kontor. Noen 

veiledere er kun dedikert til denne oppgaven, mens andre har dette i tillegg til andre 

oppgaver i loven.  

Dette området krever spesialkompetanse og arbeidet er tidkrevende og innbefatter 

samarbeid med kreditorer, namsmenn og andre. En ser det som nødvendig med 

juridisk kompetanse på dette området, noe kun NAV Fauske har pr.i dag. 

Som den eneste tjenesten i Sosialtjenesteloven, kan denne tjenesten utføres av andre 

(evt. leie av tjenesten) fordi den kan kreve spesialkompetanse. 

Det er etablert gjeldsnettverk i regionen, men det gis tilbakemelding om at de som 

sitter med disse oppgavene syns den er kompleks og vanskelig. Det har i mange år 

vært diskutert mulighet for å etablere en gjeldsrådgivningstjeneste i Indre Salten og 

arbeidsgruppen for dette startet i oktober 2017. Det er en felles målsetting at en slik 

tjeneste etableres og er klar for behandling i kommunestyrene 2018/2019 uavhengig 

av hvor dette prosjektet føres. 

7. 0 Samarbeid med andre – internt i NAV, andre 

kommunale tjenester og eksterne samarbeidsparter 

 

7.1 Bakgrunn og innspill 

De lokale NAV-kontorene har et bredt spekter av tjenester, rettet spesielt mot 

arbeidsoppfølging. Vi er derfor avhengig av samarbeid med andre – både internt og 

eksternt. Noen samarbeidsrelasjoner er vi mer avhengig av enn andre, men koordinerte 

tjenester er viktig for å få til best mulig løsning for bruker. Over tid kan det være 

endringer, men jevnt over er det mye samarbeid på tvers av enheter. 
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Viktige samarbeidspartnere er; 

• Arbeidsgivere 

Arbeidsgiverne er avgjørende for å få mennesker (tilbake) i jobb eller i aktivitet. 

Dette gjelder stort sett hele brukerporteføljen til NAV. Det å arbeide ut mot 

arbeidsgivere har ofte vært en nedprioritert del av arbeidsoppgavene i 

etableringsfasen av NAV, men er i dag en prioritert oppgave. En dreining av 

oppgavespennet hos NAV lokalt, har bidratt til at kontorene i større grad har 

anledning til å drive oppfølging også av arbeidsgivere. 

• Leger/sykemeldere 

Leger og sykemeldere er avgjørende i forhold til flere av brukergruppene, mest 

i forhold til sykefraværsarbeid og personer med nedsatt arbeidsevne (AAP). Men 

også innen rus og ungdom vil samarbeidet ha stor betydning. 

• Nordland fylkeskommune 

Videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT) og Karrieresenteret – har stor 

betydning i arbeidet med brukergruppene ungdom, arbeidssøkere og personer 

med nedsatt arbeidsevne samt i forhold til fremmedspråklige/bosatte 

flyktninger.  

• Tiltaksleverandørene  

Tiltaksleverandørene leverer tjenester som er av stor betydning for tilpasning 

av tiltaksinnhold og oppfølging av mange av brukergruppene. Her er det også 

nært samarbeid mellom NAV-kontor, NAV tiltak og tiltaksleverandørene. 

Tiltaksleverandører velges ut via offentlig anbud som er NAV tiltak sitt ansvar.  

• Kommunale tjenester  

Rus og psykiatri, tildelingsenhet bolig for vanskeligstilte, barnevern og 

flyktningetjeneste er viktige samarbeidspartnere.  Gode samarbeidsrelasjoner, 

samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler vil ha stor betydning. 

 

• Egne NAV-enheter som. f.eks Ytelseslinja, Arbeidsrådgivningskontoret, 

Arbeidslivssenteret, m.m  

Særlig i forhold til Arbeidslivssenteret ligger det et potensiale for mer målrettet 

samhandling mot lokale arbeidsgivere bl.a. med et felles markedsteam i Indre 

Salten. 

7.2 Muligheter og antatte effekter 

  

Et flertall av ansatte ga på prosessdag tydelig utrykk for at de ønsker å spesialisere seg 

innenfor sitt fagfelt, og det er da naturlig å tenke teamorganisering som 

arbeidsmetode. Ansatte ønsker seg bort fra generalistmodellen, da dette er 

tidkrevende mht. oppdatert kompetanse samt gjennomføring av prosesser. 

Tjenestepakkene og NAV’s tydeliggjøring av oppgaver, er også med på å styre ansatte 

mer inn på arbeidsoppfølging. 

Samhandling om de statlige virkemidlene (tiltak) er allerede strukturert i regionen med 

felles tiltaksorganisering og controller. Med tettere samarbeid vil en i enda større grad 

kunne utnytte de virkemidler som stilles til disposisjon ut fra brukernes behov og 

mindre ut fra brukers bostedskommune – samtidig som en kan være aktiv i å 



 

 

skreddersy tiltak hvor f.eks. reisevei blir en utfordring. Da kan en se på mulighetene 

for en digitalisering av tiltak.  

Felles samarbeid opp mot videregående skole, Oppfølgingstjeneste (OT) og 

Karrieresenter vil også kunne få betydelig effekt spesielt, i forhold til ungdomsgruppa. 

I dag er det varierende samarbeid opp mot skolene, hvor f.eks. Hamarøy har NAV i 

videregående skole. OT-tjenesten i Indre Salten har Saltdal, Fauske, Sørfold og Beiarn 

som sitt nedslagsfelt, mens Hamarøy samarbeider med OT-tjenesten i Nord-Salten. Å 

jobbe med ungdommer krever tid og ressurser, og relasjonsbygging er en viktig faktor 

for å komme i posisjon for å få til endring. På en fagsamling høsten 2017 hvor 

arbeidsmetodikk fra NAV Stord ble presentert, ble følgende formulering nevnt: «du må 

like å jobbe med ungdommer!». En ser for seg et ungdomsteam som kan jobbe på 

tvers av kommunene og komme tidlig inn med tett og koordinert oppfølging.   

Samhandling med leger/sykemeldere skjer i dag forskjellig i de fem kommunene – 

både ut fra størrelse og antall leger. Mange brukere har leger i annen kommune enn 

sin bostedskommune, men stort sett innen regionen.  Ny organisering vil kunne gi 

grunnlag for felles forståelse av NAV sin rolle både som forvaltningsorgan og i 

oppfølgingsarbeidet, samtidig som virksomhetsorganisering vil styrke arbeidsfokuset 

også i relasjon til leger/sykmeldere.  

Også sykefraværsoppfølgingen i kontorene er ulikt organisert. I de minste kontorene 

ligger hele dette ansvaret på en veileder, mens de større kontorene organiserer 

arbeidet ut fra eks. fødselsdato- eller virksomhetsfordeling. Gjentatte 

bedriftsundersøkelser viser bedriftene primært ønsker å ha noen få veiledere og 

forholde seg til og det er naturlig å organisere seg med virksomhetsansvar og - team. 

Å ha gode relasjoner til bedrifter er avgjørende i arbeidet, og det er viktig at en raskt 

kommer i kontakt med rett person til rett tid. 

Kommunene er ulikt organisert vedr. fremmedspråklige/bosatte flyktninger. Sørfold 

har flyktningetjenesten i NAV-kontoret mens de andre kommunene har opprettet 

samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer. Mål- og disponeringsbrevet til NAV har 

gjentatte år vært tydelig på at dette skal være ett av våre fokusområder.  

Flyktningarbeid krever koordinert bistand fra mange tjenester. Det er også ulikt 

hvordan kommunene har organisert voksenopplæringen og om flyktningene har tilbud 

om grunnskoleopplæring i sin hjemkommune. Det er viktig med tett samarbeid med 

programrådgiver tidlig i introduksjonsprogrammene slik at brukerne kan komme seg 

videre i utdanning eller arbeid så tidlig som mulig. Også her vil det være naturlig å 

jobbe teambasert slik at en har grundig og god kjennskap til arbeidet med flyktninger. 

Samhandling med andre kommunale tjenester varierer.  Det er i mindre kommuner et 

svært tett samarbeid da de kommunale tjenestene gjerne er organisert under samme 

tak, mens det i større kommuner gjerne er spredte innbyggertjenester noe som gjør 

samhandling mer tidkrevende og må planlegges bedre. Dette er fullt mulig å få til med 

gode samarbeidsavtaler og rutiner.  

Når det gjelder bolig for vanskeligstilte styres dette ut fra Sosialtjenestelovens § 15: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

Dette er organisert noe ulikt fra kommune til kommune. Men NAV-kontoret er i alle 

kommuner delaktige i arbeidet på ulik måte, som f.eks. i boligfordelingsgrupper hvor 

tildeling skjer ut fra visse kriterier hvis det er stor pågang på boliger. 

Det er uklart hvor langt en er kommet i digitaliseringen av den kommunale 

tjenesteproduksjonen. Noen kommuner har allerede tatt i bruk digitale løsninger, og 

det pågår for tiden en pilotering flere steder i landet av digitale søknader om 

økonomisk sosialhjelp (DIGISOS). Erfaringene fra disse forsøkene vil etter hvert rulles 

ut i resten av landet. 



 

22 

 

8.0 Økonomiske konsekvenser 

8.1 Oversikt over nåsituasjonen 

Driftsutgifter 

Lønnsutgifter med sosiale utgifter dekkes av hver av eierne ut fra tildelt ramme eller 

hjemler, unntak leder/ledelse der partene dekker 50/50. Felles kontordrift dekkes ut 

fra kostnadsfordelingsnøkkel basert på årsverk (jfr samarbeidsavtale).  Dersom 

kommunene har kontordriftskostnader som ikke skal deles, bæres kostnaden av 

kommunen selv.  

Utgifter til oppgradering og vedlikehold av IT-systemer dekkes fullt ut av hver av 

partene for sine system. Utgifter til kurs/opplæring dekkes i sin helhet av partene, det 

vil si at statlige kurs dekkes av stat og kommunale kurs av kommune. Det enkelte 

kontor må selv dekke reiseutgifter. 

Eiendomskostnader samt husleie, strøm og renhold dekkes ut fra fordelingsnøkkel. 

Gjeldende fordelingsnøkler for 2018 (gjelder kostnader der Nav arbeid og ytelse ikke 

skal være med) er gitt i tabell 6: 

Tabell 6. 

Enhet Stat Kommune Merknader 

NAV Fauske 52,4 % 47,6 %   

NAV Beiarn 70,1 % 29,9 % 

Inkludert Nav Arbeid og 

ytelse.  

NAV Saltdal 44,2 % 55,8 %   

NAV Hamarøy 53,8 % 46,2 %   

NAV Sørfold 25,9 % 74,1 %   

Eiendomskostnader: 

Samlet eiendomskostnader for NAV Indre Salten er i 2018 på 3,8 mill kr. Det utgjør en 

årlig kostnad på 78 000 kr pr årsverk, ref. tabell 7.  

 

Tabell 7.  

 

 

Statlig tiltaksøkonomi 

Region Indre Salten er allerede organisert som ett tiltaksområde. Tiltak/virkemidler i 

staten tildeles i form av rammebevilgning til NAV Nordland som igjen har delegert 

myndigheten til leder for NAV Fauske på vegne av tjenesteområde Indre Salten.  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale ytelser  

Med ytelsesøkonomi menes her økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag) og 

Kvalifiseringsstønad som begge er kommunale ytelser. KOSTRA-data for 2017 viser 

følgende: 

Stønadssatser for sosialhjelp 

  
Stønadssats per måned 

for enslig (kr) 

  2017 

1839 Beiarn 5950 

1840 Saltdal 5950 

1841 Fauske - Fuosko 6426 

1845 Sørfold 6550 

1849 Hamarøy - Hábmer 5950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en eventuell sammenslåing av kontor vil det være naturlig å harmonere 

stønadssatsene. De fleste kontor opererer med nasjonale minstesatser. Ulikheter i 

antall sosialhjelpsmottakere kan dels skyldes strukturelle ulikheter, dels ulik praksis og 

dels forskjeller i registrering.  

 

Sosialhjelpsmottakere 

      

  
Sosialhjelpsmottakere 

(antall) 

Folkemengde i 

alt (antall) 

Sosialhjelps-

mottakere % 

  2017 2017 2017 

1839 Beiarn 19 1029 1,80 % 

1840 Saltdal 197 4691 4,20 % 

1841 Fauske - Fuosko 326 9775 3,30 % 

1845 Sørfold 61 1979 3,10 % 

1849 Hamarøy - Hábmer 95 1801 5,30 % 

Langtidsmottakere av sosialhjelp 

      

  Sosialhjelpsmottakere 

med sosialhjelp > 6 

mnd  (antall) 

Folkemengde i 

alt (antall) 

Sosialhjelps-

mottakere % 

  2017 2017 2017 

1839 Beiarn 5 1029 0,50 % 

1840 Saltdal 55 4691 1,20 % 

1841 Fauske - Fuosko 99 9775 1,00 % 

1845 Sørfold 13 1979 0,70 % 

1849 Hamarøy - Hábmer 34 1801 1,90 % 
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8.2 Ny organisering – konsekvenser/effekter 

Personalkostnader: 

De statlige personalressursene fordeles til kontorene ut fra en rammetildeling 

(ressursmodell) som bygger på objektive kriterier vedrørende brukere og enhetens 

beskaffenhet(basistildeling), inklusive fellesressurser og spesielle oppgaver. Innenfor 

den gitte rammen kan enheten selv avgjøre antall stillingshjemler og lønnskostnader 

inkl. sosiale utgifter. 

Kommunene tildeler personalressurser ut fra antall hjemler som er politisk vedtatt og 

ut fra hvilke oppgaver som er lagt til NAV-kontoret. Som tabellen viser i kap 4 er det 

stor ulikhet i tjenestenivået noe som i stor grad forklarer differansene. Det 

argumenteres i kap 7 for at et felles kontor ivaretar en minimumsløsning.  

 

Kommunen som sådan må ivareta de funksjonene som eksisterer pr. i dag, uavhengig 

av en minimumsløsning eller ikke. I den forstand kan det ikke forventes betydelig 

besparelse på ressursbruk. Det må dog kunne forventes en positiv effekt på samordnet 

ressursbruk og ikke minst redusert administrasjon med mindre ledelse. Dette frigjør 

personalets tid til å utøve mer direkte kundekontakt. Dette bør gi betydelig 

effektiviseringsgevinst, selv om det vanskelig kan tallfestes.  

 

Eiendomskostnader 

  Kostnadsdeling 

Dagens samarbeidsavtaler mellom kommunene og NAV stat vil måtte endres dersom 

det blir ny organisering og vertskommuneorganisering.  Samarbeidsavtalen vil da bli 

inngått mellom NAV Nordland og vertskommune. I tillegg vil vertskommuneavtalen 

regulere forholdet mellom kommunene.  

Eiendomskostnader er en betydelig «uønsket» utgift som ikke går direkte til 

tjenesteytelse og bruker. Dette er blitt klart aktualisert de siste årene ved at den 

enkelte kommune må eller har måttet investere betydelig i oppgradering av lokaler for 

å tilfredsstille ansattes sikkerhet.  

En åpenbar gevinst ved en vertskommunemodell er potensiale for reduserte 

eiendomskostnader på sikt, avhengig av hvilken modell man velger. Dersom 

kommunene fortsatt står alene vil til enhver tid økte eiendomskostnader tilfalle den 

enkelte kommune i partnerskapet.  

 

9.0  Oppsummering og anbefaling 

9.1    Oppsummering og anbefaling knyttet til hovedmål og delmål for                            

prosjektet 

Målene for dette arbeidet er beskrevet i kapittel 2.1. 

Hovedmål 

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV 

i Indre Salten.  

Hypotese:  

Det er mulig å få til bedre tjenester og optimal organisering av 

tjenesteleveransen i NAV gjennom samarbeid mellom de fem kommunene ut fra 

rammene gitt i kommuneloven og i NAV-loven. Utredningen skal vise fordeler og 

ulemper med samarbeid gjennom alternativ organisering i regionen.  



 

 

Gjennom kartleggingen og prosessene som er gjennomført har prosjektgruppa 

kommet til en anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 

vertskommuneorganisering beskrevet i kapittel 5. Med minimumsløsning som 

kommunal tjenestemeny i NAV kontoret beskrevet i kapittel 6, og med en økonomisk 

kostnadsfordeling beskrevet i kapittel 8.  

Det er mulighetene en større organisasjon gir til utvikling av gode tjenester til 

tjenestemottaker som ligger til grunn for prosjektgruppas anbefaling.  

Delmål/mål for samarbeidet 

• Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere 

Prosjektgruppa, med støtte fra innspill fra prosessdag med ansatte, mener at felles 

organisasjon gir et bedre grunnlag for enhetlige tjenester for bruker, arbeidsgiver 

og samarbeidspartnere, gjennom felles ledelse og felles organisering i større 

fagmiljø. 

Prosjektgruppa anbefaler at de kommunale tjenestene lagt til NAV kontoret 

understøtter hovedmålsetting jfr. formålsparagraf i lov om sosiale tjenester i arbeid 

og velferdsforvaltningen.
11

 Dette vil bety noen endringer fra dagens organisering 

og følgelig må prosessene i etterkant av dette prosjektet avgjøre hva som blir den 

endelige tjenesteporteføljen til enheten. Prosjektgruppen anbefaler 

minimumsmodellen for tjenesteinnhold.   

• Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattekompetanse, ledelse etc.) 

Kvaliteten på tjenesteproduksjonen antas å kunne heves til ulike målgrupper gjen-

nom teamorganisering. En samlet organisasjon får større fagmiljø på ulike 

områder, og det vil bli rom både for generalister og spesialister i teamene.  

 

Ny organisering gir grunnlag for å legge strategier og i større grad ta rollen som 

samfunnsaktør, og utvikle organisasjonen til det beste for kommunenes 

innbyggere.  

 

• Felles bedriftskultur for ansatte 

En felles bedriftskultur må utvikles over tid. De fem kontorene har i dag flere 

likheter enn ulikheter, da oppgaveløsningen i all hovedsak er den samme. I en ny 

organisasjon må det settes av tid til å bli trygg og kjent med nye kolleger og nye 

ledere. Prosjektgruppa anbefaler at dersom ny organisering vedtas, må det legges 

en plan for aktiviteter og samhandlingsarenaer. 

  

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, 

kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse ) 

Reduksjon av sårbarhet er et moment som både ledere og ansatte har løftet fram 

som et viktig argument for å etablere et vertskommunesamarbeid. Større fagmiljø 

med høyere kompetanse til å bistå bruker krever en organisasjon av en viss 

størrelse med volum på oppgavene. Større fagmiljø vil også redusere 

                                                

11 .§ 1. Lovens formål (1)  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og 
bo selvstendig, (2) og fremme overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (4) 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

 

https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_1
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_2
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_3
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_4
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personellmessig sårbarhet ved planlagt og ikke planlagt fravær. Prosjektgruppa 

anbefaler derfor etablering av fagteam. 

  

• Økt måloppnåelse for NAV sin overordnede målsetting (flere i arbeid og aktivitet og 

færre på passive ytelser) 

 

Prosjektgruppas mener det er nødvendig å styrke fagmiljøene i NAV og dialogen 

med arbeidsgivere. En vertskommunemodell har større potensial enn dagens 

organisering for og flere brukere i arbeid og aktivitet.   

 

• Frigjøring av ressurser som kan rettes mot brukere gjennom bedre 

ressursutnyttelse  

Gjennom endringer i ledelsesstruktur, faglig spesialisering og digitale løsninger 

kan frigitte ressurser brukes til styrket oppfølging av de brukerne som trenger det 

mest. På sikt vil kontorkostnadene til organisasjonen kunne reduseres, det gir et 

rom for ytterligere styrket bemanning.   

 

Gjennom endret åpningstid i mottakene vil det også være mulig å rette mer 

ressurser mot prioriterte målgrupper som ungdom, fremmedspråklige og 

sosialhjelpsmottakere. 

 

Nærhet til brukerne vil kunne oppleves forskjellig. Mange vil ønske å ha NAV 

tilgjengelig digitalt, mens noen har behov for personlig kontakt.  Gjennom 

digitalisering og endret åpningstid i mottakene vil det være mulig å følge tettere 

opp prioriterte målgrupper.  

 

• Bedre utnyttelse og videreutvikling av tilgjengelige virkemidler /tiltak 

(stat/kommune)  

Prosjektgruppa mener at et mer myndig NAV kontor med økte kunnskaper og 

ressurser vil kunne målrette tiltakene bedre mot brukernes behov.  

 

• Økonomi 

Selv om økonomisk besparelse ikke er et uttrykt hovedmål med prosjektet er det 

viktig å vurdere en eventuell effekt som en ny organisering kan gi. Driftsøkonomisk 

har vi pekt på stordriftsfordeler, særlig ved muligheten for reduserte 

eiendomskostnader. Videre bør samordning frigjøre ressurser som tidligere er 

brukt til administrasjon til heller å bruke tid på direkte tjenesteyting. Det bør 

likevel ikke budsjetteres med redusert bemanning alene med henvisning til 

vertskommunesamarbeid, siden oppgaveporteføljen vil være upåvirket.   

Selv om ny organisering kan medføre potensiale for reduserte driftskostnader vil 

prosjektgruppa understreke at den viktigste effekten av at økt samarbeid er de 

strukturelle effektene, som igjen bør kunne øke den økonomiske effektiviteten. På 

sikt vil et kvalitativt styrket kontor øke måloppnåelsen og evnen til å løse 

samfunnsoppdraget som er å få flere i arbeid færre på ytelser. Dette er helt 

åpenbart positivt for kommunale budsjetter og prosjektgruppa mener derfor at 

vertskommunesamarbeid også er å anbefale av økonomiske argumenter.   

 

Referanser 

1. Notat datert 06.12. 2016 

2. Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet 

3. Stortingsmelding Digital Agenda 2016 

4. Omverdensanalyse NAV frem mot 2030 

5. Indeks Nordland 2018 



 

 

6. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/ 

7. SINTEF-rapport A26778 ; https://www.sintef.no/prosjekter/aap-ytelse 

8. http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-

flyktninger-i-norske-kommuner 

9. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport 

10. NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018 

11. .§ 1. Lovens formål (1)  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, (2) og fremme 

overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. (4) 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/
https://www.sintef.no/prosjekter/aap-ytelse
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_1
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_2
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_3
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_4
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Sak nr.   Dato 
058/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av yttervegger etter byggskade 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske svømmehall i 
henhold til beskrevet omfang. 

 
 
Sammendrag: 
Fauske svømmehall/Fauskebadet ble totalrenovert og ombygd i 2007-2008. 
Ny åpning ble foretatt i september 2008. 
 
Bassenggropa i svømmehallen hadde store skader ved at fliselimet slapp, og det ble gjort en total 
rehabilitering av selve bassenggropa etter godkjente metoder i 2017. 
 
 
Ved en sjekk av tilstanden på ytterveggene i januar 2019 ble det funnet fuktinntrengning i veggene bak 
fasadeplatene på bygget. Montasjeanvisningen for fasadeplatene er fulgt. Platene på innsiden av 
fasadeplatene er fuktskadet. Det er brukt 9mm GU-plater som beskrevet av RIB. 
Kvaltiteten på GU (utvendig gips) viste seg i ettertid ikke å være god nok. Dagens GU-plater har langt 
bedre kvalitet enn de som ble brukt i dette tilfellet den gang.  
 
Det er foretatt gjennomgang med rapport av takstmann fra forsikringsselskapet KLP. 
I følge denne rapporten dekkes ikke denne type skade av forsikringen. Fauske kommune må selv dekke 
kostnadene med utbedring. 
 
I tillegg til utbedring av fuktskade er utbedring av yttervegg mot rivesnitt etter Sentralskolebygget 
medtatt i dette saksfremlegget. I dette området må rivesnittet kles inn og isoleres. Nye fasadeplater må 
påsettes. 
 
Det utarbeides et estimat over kostnadene knyttet til dette prosjektet. Utbedringsarbeidene ønskes 
utlyst som offentlig anskaffelse snarest mulig etter et  vedtak i Formansskap/ Kommunestyre. 
 
 
Saksopplysninger: 
Etter egen gjennomgang av ytterveggene på bygget er følgende kartlagt. 
Ytterveggenes fasadeplater, lekter samt skadede gipsplater må demonteres.  
Det legges nye plater med utenpåliggende vindsperre og lekter. Eksisterende fasadeplater remonteres. 
Vindsperre og nye underliggende plater forsegles i underkant. 
 



I rivesnittet mot tidligere Sentralskolebygget må veggen isoleres og lektes ut og bygges opp med 
tilsvarende fasadeplater som resten av bygget. Nedre del isoleres og pusses. 
 
Det er foretatt en juridisk vurdering av advokat Thomas Benson angående ansvaret for 
dekning av kostnader for utbedring av rivesnittet. Advokaten har konkludert med at Fauske kommune 
må dekke kostnadene selv. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er behov for å reparere og skifte ut skadede materialer i ytterveggene ved Fauske Svømmehall/ 
Fauskebadet.  
Ytterveggene tilbakeføres slik at vanninntrenging utenfra (slagregn) ikke skader vindsperre og plater på 
innsiden. 
 
Følgende hovedarbeidsoppgaver utføres: 
-Utlysning og innkjøp av prosjektleder  
-Utlysning og innkjøp av totalentreprise 
-Rivearbeid, fjerning av fuktskadet materiell 
-Reparasjon, tilbakeføring av nye byggematerialer 
-Dokumentasjon av utført arbeid. 
 
 
Kostnadsoverslag 

 
 
 
Finansiering: 
 
Finiansiering forslås dekket ved omdisponering av en andel av tidligere vedtatte lånemidler til Vestmyra 
hvit barnehage (kr11.000.000), Totalt blir da prosjektet fullfinansiert med 3,826 millioner kroner inkl 
mva, og finansieres innenfor allerede vedtatte låneramme. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
059/19 Formannskap 29.10.2019 

 
 
Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lys i Mørketida 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om tilskudd på kr. 15.000,- til oppgradering og reparasjon av lys i 
Fauske sentrum.  
 
Søknaden imøtekommes ikke med bakgrunn i at tiltaket har mottatt støtte til formålet tidligere. 
 

 
Vedlegg: 
14.10.2019 Søknad om tilskudd - Lys i Mørketida 1423604 

14.10.2019 Søknad om tilskudd - Lys i Mørketida 1423604 
 
Sammendrag: 
Fauske næringsforum har søkt om kr. 15.000,- i støtte for å få kjøpt nye dekorasjoner samt reparert 
lysene i Fauske sentrum som ble delvis ødelagt av stormen Ylva senhøst 2017. Det ble i 2018 bevilget 
50.000,- kroner fra næringsfondet til utbedring og oppgradering av lys montert i Storgata og Sjøgata. 
Ønsket fra Fauske Næringsforum er at man nå kan få finansiert resten av utgiftene til reparasjon samt 
kjøp av nye lys slik at Fauske sentrum er opplyst i mørketiden. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er ikke tvil om at det er positivt at sentrumsgatene er opplyst med fine dekorasjoner i mørketida. 
Dette gjør noe med trivselen for alle som bor her eller besøker Fauske. Fauske Næringsforum har 
mottatt tilskudd til utbedringsarbeid fra næringsfondet til samme formål tidligere.  Det er etter 
saksbehandlers vurdering ikke grunnlag for å støtte nok en søknad om oppgradering og reparasjon av 
belysning i sentrumsgatene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauna KF /Fauske Kommune fOrum
Næringsfondet

8200 Fauske.

Søknad  om tilskudd  «Lys i  Mørketida».

«  Lys  i  Mørketida» er blitt et positivt begrep for Fauskes innbyggere og

tilreisende. Det å skape stemning og ete unikt miljø fra oktober til  mars  synes vi

er viktig når dagene er lange og mørke.

Dessverre opplevde vi at stormen Ylva gjorde stor skade på både lysene  i

trærne og dekorasjonene.

Kostnader:

Oppgradering og represjoner

og ny lenker kr 75  000,-

Finansiering:

Fauske Næringsforum kr 60 000,-

Næringsfondet kr 15 000!-

Til sammen kr 75 000!-

Ut fra ovenstående søker vi herved et tilskudd fra Næringsfondet påi.

kr 15 000,-.

Dersom Fauske kommune synes det er bedre bruk av Næringsfondet kan vi

avvente og få beløpet bevilget på budsjett for 2020.

Vi imøteser en positiv tilbakemelding slik at bestillinger kan settes i ordre.

Fauske 28. september 2019.

Med vennlig hilsen

Fauske Næringsf ru /
,f'

2,

Nils—Ole Stein

Daglig leder.

/,/

Fauske Næringsforum  — PB 23 -8201 Fauske post@fauskenf.no  -  org. nr 969 983 370
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Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der Fauske 
kommune også er representert. 
 
 

 
Vedlegg: 
02.10.2019 Høringsuttalelse vedørende utredning Ny jernbane Fauske - Tromsø - kopi 

av brev sendt til jernbanedirektoratet 
1422200 

21.10.2019 jernbane-fauske---tromso-nord-norgebanen-oppdatert-kunnskapsgrunnlag.-
hovedrapport--kopi 

1424230 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har, sammen med andre berørte kommuner, vært med i referansegruppen som har 
gitt innspill til utarbeidelse av et høringsforslag vedrørende forlengelse av Nord-Norgebanen nordover 
fra Fauske til Tromsø. 
Referansegruppen har vært sammensatt bredt med deltagere som er tungt representert innen sine 
kommuner og regioner. 
 
 
Tabell 1: Sammensetning referansegruppen 



 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Prosjektgruppa og andre deltagere 
 

 
 



Oppdragsbrevet  fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet var definert ved å utarbeide et 
oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø basert på en trase som ble 
vurdert i rapportet «Jernbanens rolle i nord». 
Det skal vurderes en mulig trinnvis utbygging og samtidig en samfunnsøkonomisk vurdering. 
Det sjak ikke utarbeide en KVU (konseptvalgsutredning) men metodikken skal følges så langt 
Jernbanedirektoratet finner det hensiktsmessig. Kostnadsnivå skal være på utredningsnivå med +-40% 
usikkerhet. 
Berørete parter som for eksempel Sametinget skal høres. 
 
Høringsutkastet ble sendt ut på høring ca 1 juli 2019, der fristen var satt til i oktober 2019. På grunn av 
at 2019 er et valgår, ble det derfor besluttet å søke om utsettelse på svarfrist til den 8 november, dette 
grunnet en politisk behandling av høringssvar. 
Dette ble innvilget av Jernbanedirektoratet. 
 
Høringsuttalelse fra Fauske kommune: 
 
Fauske som tettsted og knutepunkt, har hatt Nordlandsbanen som en viktig aktør både innen 
personbefordring og gods siden denne ble åpnet til Fauske 1958 og til Bodø 1962. 
Utviklingen av Nordlandsbanen videre må ikke settes opp mot en utbygging av en trase videre nordover 
til Tromsø, her kalt Nord-Norgebanen, men heller som en viktig og tvingende nødvendighet for videre 
utvikling av den viktigste landsdelen sett i lys av stadig økende aktivitet innen mineral, turistnæring, 
godstransport og sjømat. 
 
Klimaperspektivet er en av de aller viktigste faktorene i dagens samfunn, der stadig økende fokus på 
klima må veie tungt i en global sammenheng, og bruk av kollektive ferdselsårer er viktige i et 
utviklingsperspektiv. 
Folks reisevaner er i det store basert på at man hurtigst mulig kan forflytte seg, og Nord-Norge banen til 
Tromsø vil faktisk kunne konkurrere med fly på denne strekningen, gitt at banen utbygges med en 
reisetid som er akseptabel. I denne kontekst er det viktig at utbyggingen må planlegges og skje for 
høyhastighetsbane. 
I forbindelse med økt utvikling i produksjon av sjømat er det viktig å få mer av transporten over på 
jernbane av miljøhensyn for da å redusere klimautslipp, og ikke minst; veie opp for manglende kapasitet 
på veinettet. Sikkerhet med hensyn på den stadig økende andel tungtraffikk har vært et tema i mange 
år, og det å kunne øke godsmengde over på bane, vil i noe grad bidra til en sikrere vegtrafikk. 
 
Det er videre helt klart et behov for oppgradering strekningen Trondheim – Bodø. 
Det er en stor underdekning vedrørende kapasitet både på vekt og hastighet, samt at det er behov for 
flere møtespor for å kunne øke kapasiteten spesielt på godstransport. Dette bør ikke tilsidesettes, men 
vedtas samtidig. Å ivareta en utbygging der man har møtespor, tilstrekkelig vektkapasitet og 
omlastingsmuligheter, er en viktig del å videreføre som en del av en fremtidig Nord-Norge bane til 
Tromsø. 
 
Utredningen har en del svakhetspunkter som er påtalt i referansegruppens møter, og dette har også 
blitt bekreftet av utredningsledelsen. Det er dog viktig å bemerke at dette er blitt tatt inn som del i 
høringsuttalelsen som prosa, men beregningene burde vært bedre understøttet av mer oppdatert 
underlag, samt at man må gå dypere i tallmaterialet for å få mer riktig tallunderlag. 
 
Det har vært flere tidligere utredninger opp gjennom tidene som ikke har kommet frem til å bli 
realitetsbehandlet, men med de utredningene som tidligere har vært må det være et godt og bredt 
underlag for å kunne sikre fremtidig utvikling av landsdelen med stadig økende sjømateksport, samt 
også videre forflytning av gods fra veg til bane. 
Det må være et samfunnsansvar å utvikle hele Norge, og sett i lys av den demografiske utvikling som vi 



ser i dag, er det viktig å kunne få i gang prosjekt som helt klart vil være positivt for Nord-Norge. 
 
Det er en kjennsgjerning at befolkningsgrunnlaget i Nord-Norge ikke er dekkende til å kunne gi en 
samfunnsøkonomisk drift sett i persontrafikkøyemed, men samlet sett vil dette kunne gi et stort løft, og 
ikke minst kunne utvikle landsdelen videre inn i fremtiden. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Rødøy  Saltdal    Steigen    Sørfold 

Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

Jernbanedirektoratet 

 

  

 

 

  Bodø, 1. oktober 2019 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS UTREDNING «NY 
JERNBANE FAUSKE – TROMSØ (NORD-NORGEBANEN) – OPPDATERT 
KUNNSKAPSGRUNNLAG  
 

Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill til Jernbanedirektoratets utredning «Ny 
jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – Oppdatert kunnskapsgrunnlag: 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Vi viser til 
Jernbanesektorens (JBDs) utredning «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for høring med høringsfrist 1. oktober 2019. 
 
Salten Regionråd har gjort følgende prioriteringer for fremtidig satsing innenfor jernbane i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og Regional Transportplan 2018 – 2029: 
 
Jernbane: 

1. ERTMS etableres innen 2022 

2. Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjellet) 
etableres innen 2022 

3. Utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske 

4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples 
sammen). 

5. Elektrifisering/Hydrogendrift 

6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje 

7. Sidespor til sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen 

8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland 

9. Tidlig morgenavgang fra Bodø - Rognan 

10. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø 

 



 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
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Salten Regionråd anser det som viktig at man er samstemt i Nord-Norge for samlet sett å løse 
fremtidens logistikk- og samferdselsutfordringer i Nord Norge, og har derfor hatt en god dialog med 
flere andre regionråd i Nord-Norge vedrørende realisering av Nord-Norgebanen.  Vi er klart 
positive til en ny bane da dette vil kunne avhjelpe fremtidens transport av både gods og 
passasjerer.  Vi anser det slik at Nord-Norgebanen har vært utredet så mange ganger at det er på 
tide å komme videre med en detaljplanlegging som kan utgjøre et politisk beslutningsgrunnlag for å 
bygge banen.  Spørsmålet er ikke om man skal bygge banen, men hvordan man best mulig bygger 
banen.  Det er derfor ikke et spørsmål om det er behov for en bane i Nord-Norge. Nord-
Norgebanen vil bety enormt mye for Norge som nasjon i forhold til bosetning, næringsliv og 
samfunnsøkonomi.   

Nord-Norgebanen er et nasjonalt prosjekt med betydning langt ut over Norges grenser. Dette 
gjelder både i forhold til frakt av varer ut til Europa og resten av verden, eksportinntekter til Norge, 
og reduserte klimagass- og plast-utslipp. Jernbaneutbygging i Nord-Norge er et av de største 
nasjonale prosjekter i dette århundre og vil kunne ha enorm betydning for nasjonens 
samfunnsøkonomi, næringsliv og bosetting, og er samtidig helt avgjørende for at Norge skal kunne 
overholde sine internasjonale klima- og miljø-forpliktelser. Det er etter vår oppfatning ikke grunnlag 
for å stille spørsmål om behov for jernbane i landsdelen, men det må rettes et stort nasjonalt fokus 
mot hvordan og hvor raskt banen kan bygges ut. 

Flere viktige næringer er avhengig av gode og velutviklede transportårer, både langs vei, sjø og 
bane. Et eksempel er sjømatnæringen, som i dag er avhengig av en godt utbygd infrastruktur for å 
kunne transportere produktene sine ut til markedet, i den etterspurte kvaliteten som er fersk 
sjømat. God infrastruktur har stor betydning for verdiskapingen og innen få år er det ventet inntil en 
sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Dette vil kreve betydelige investeringer i 
samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen, og her vil fremtidens 
satsing på jernbane spille en viktig rolle.  

 
Salten Regionråd er derfor positive til Nord-Norgebanen og støtter Ofoten Regionråd sin 
høringsuttalelse i saken. Vi ønsker å understreke at Nord-Norgebanen ikke må gå på bekostning 
av en opprusting av Nordlandsbanen.  En innføring av det nye digitale signalsystemet ERTMS og 
bygging av nødvendige krysningsspor langs banen må skje som planlagt innen 2022 på 
Nordlandsbanen. Nordlandsbanen er også den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes 
med dieseldrevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Dette 
både for å redusere Co2-utslippene, men også for å kunne trekke og frakte større godsmengder 
langs banen. Dette må skje parallelt med en planlegging og utbygging av Nord-Norgebanen.  
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Sammendrag 

Bakgrunn for oppdraget 

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag og 

en samfunnsøkonomisk analyse for en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen). Analysen 
skal baseres på den traseen som ble vurdert i Jernbaneverkets rapport «Jernbanens rolle i nord» i 2011. En 

trinnvis utbygging skal også vurderes. Vi skal ikke utarbeide en konseptvalgutrening, men følge KVU-metodikken 
så langt vi ser det som hensiktsmessig. Kostnadsanslaget skal være på et utredningsnivå innenfor +/- 40 prosent 

usikkerhet. 

Det er en forventning om økt produksjon av fisk og turisme som ligger til grunn for å gjøre nye vurderinger. 

Harstad er sentral i fiskerinæringen. Vi har derfor valgt å også se på en sidearm fra Bjerkvik til Harstad. I tillegg 
har vi sett en økning i kostnadene ved å bygge tunnel. Traseen fra 2011 har en tunnelandel på 58 prosent. Vi har 

derfor også sett på en trase som har 45 prosent tunnelandel slik at vi kan se hvordan færre tunneler virker inn på 
kostnadsbildet.  

En forenklet behovsanalyse, blant annet basert på de tre innspillskonferansene, viser at: 

• Det er behov for et pålitelig transportsystem med bedre kapasitet og regularitet for person- og 

godstransport 

• Det er behov for et transportsystem med smidige overganger mellom ulike transportformer 

• Det er behov for å transportere gods til det internasjonale markedet raskt og effektivt 

• Det er behov for å styrke trafikksikkerheten 

Vi etablerer ikke målstruktur for denne utredningen. Det vil først komme i en eventuell KVU-fase. Likevel gjelder 

overordna mål fra NTP om framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.  

Klima, miljø og reindrift 

Nord-Norgebanen gir klimakutt i trafikkfasen, men gir betydelige klimagassutslipp i byggefasen. Optimalisering av 
trase og klimakrav i byggefasen kan bidra til redusering av klimagassutslipp. Det vil være en rekke 

konfliktområder rundt miljø og reindrift, spesielt i anleggsfasen. Narvik – Tromsø har mindre konfliktnivå og bedre 
klimaregnskap enn Fauske – Narvik. 

Markedsanalyse 

Etablering av en Nord-Norgebane vil gi landsdelen et bedre transporttilbud, både for persontransport og 

godstransport. Utredningen som vi skal ta utgangspunkt i, legger til grunn en hastighet på 200 km/t for 
persontransport. Reisetiden på bane gjør derfor Nord-Norgebanen konkurransedyktig med både bil, buss og fly 

på lengre strekninger. Det er et stort overføringspotensial for gods fra vei til bane. Transportanalysen viser at 
eksport av fisk fra landsdelen vil ligge på en tredjedel av godsmengden sørfra i 2030. 

Kostnader ved ny jernbane 

For vurdering av hva det vil koste å bygge en Nord-Norgebane, har vi brukt en modell basert på erfaringstall. 
Beregninger av kostnadstall på dette overordnete nivået, er heftet med stor grad av usikkerhet. Nøkkeltallene 

viser at Østre korridor Fauske – Tromsø (375 km) har et kostnadsestimat på 113 mrd. kroner. Vestre korridor 
(370 km) blir noe dyrere (120 mrd. kroner) da det er lange og mange bruer i dette alternativet. Vi har 

kostnadsberegnet en sidearm fra Bjerkvik til Harstad (82 km) til 20 mrd. kroner. 

Samfunnsøkonomiske beregninger 

En Nord-Norgebane vil ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på 
mellom 46 og 109 milliarder kroner. Jernbanen gir positiv virkning i form av overføring av persontrafikk fra fly og 

bil og nyskapt trafikk. Den gir også positive virkninger i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods. 

Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker. Vi har også 

regnet på en mye sterkere vekst i turisme og sjømatproduksjon enn prognosene sier, samt en dobling av 
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frekvensen, halvering av tilbringertid til toget, og dobling av flypriser. Likevel er det ingen av alternativene som er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Konsultasjon med Sametinget 

Konsultasjon med Sametinget viser at det er en rekke forhold som må få en grundigere analyse dersom 
utredningen skal videreføres i en neste fase. Det gjelder spesielt kartlegging av faktisk arealbruk. Tidlig dialog 

med reindriftsnæringen er avgjørende betydning. En Nord-Norgebane vil få store konsekvenser for samisk kultur, 
spesielt reindrift. 
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Passasjerer på Nordlandsbanen. Foto: Njål Svingheim 
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1 H va ska l vi l evere?

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i brev av 24.11.2017 bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et
oppdatert kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse av en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø
(Nord-Norgebanen) (vedlegg 1). Analysen skal baseres på den traséen som ble vurdert rapporten
«Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). En mulig trinnvis utbygging skal vurderes.

I oppdragsbrevet pekes det på at vi ikke skal utarbeide en konseptvalgutredning med de formelle og
prosessuelle krav som stilles til en slik analyse. Men KVU-metodikken skal følges så langt
Jernbanedirektoratet vurderer det som hensiktsmessig. Kostnadsanslaget skal være på utredningsnivå
innenfor +/- 40 % usikkerhet. I henhold til etablert praksis skal det gjennomføres konsultasjoner med
Sametinget.

På bakgrunn av oppdraget har Jernbanedirektoratet i samarbeid med rådgivere oppdatert
kunnskapsgrunnlaget gjennom nye kostnadsestimater, nye markeds- og transportanalyser og en
samfunnsøkonomisk analyse. Korridoralternativene er gjennomgått også med tanke på konfliktpotensialer i
forhold til arealbruk, næringsliv, miljø, kulturminner, reindrift, samiske interesser mm.

Nord-Norgebanen har vært utredet flere ganger før
Nord-Norgebanen er en mulig framtidig
jernbane på strekningen Fauske – Narvik –
Tromsø, eventueltmed en sidearm til
Harstad. En slik bane har tidligere vært
utredet flere ganger. Den siste store
utredningen, «Med toget til 69° 42 – Nord-
Norgebanen», ble gjennomført av NSB i
1992. Flere mulige korridoralternativer ble
vurdert og den endelige analysen ble basert
på den korridor som man mente ville gi den
beste nytte-/kostnadsverdien innenfor de
enkelte delstrekninger. Det ble imidlertid
poengtert at dette ikke må ses på som et
endelig valg av trasékorridor. Den analyserte
korridoren i 1992 er markert med tykk
heltrukken linje på kartet i figur 1.

I forarbeidet til NTP 2014-2023 ble dette
alternativet for strekningen Fauske –
Tromsø i rapporten «Jernbanens rolle i nord
(JBV 2011)» vurdert sammen med flere
andre alternative baneløsninger i Nord-
Norge. Flere mulige tilknytninger mot det
svenske og det finske jernbanesystemetble
også analysert. I denne utredningen var
armen til Harstad tatt med i analysen. Men
det ble ikke gjennomført noen ny
samfunnsøkonomisk analyse av
alternativene. Figur 1 Trasékorridorer som ble vurdert i 1992. Alternativ med tykk

heltrukken linje er det analyserte alternativet.
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Nord-Norgebanen som en forlengelse av Nordlandsbanen med kobling til Ofotbanen

Nord-Norgebanen er en forlengelse av Nordlandsbanen til Tromsø. Banen grener av fra Nordlandsbanen
ved Fauske stasjon. Vi tar utgangspunkt i ateksisterende stasjon på Fauske kan benyttes og eventuelt
utvides etter behov. Også godsterminalen ved Fauske vil benyttes videre og eventueltutvides etter behov.

Nord-Norgebanen vil ha grensesnitt mot Ofotbanen ved Narvik stasjon. Som i Fauske, tas det også her
utgangspunkt i at eksisterende persontogstasjon og eksisterende godsterminal benyttes videre og
eventueltutvides etter behov.

I denne utredningen tar vi ikke med kostnader for eventuelle tiltak på Nordlandsbanen og/eller Ofotbanen
som måtte være nødvendige som følge av økt transportvolum på disse banestrekningene.

I 1992-utredningen ble kostnader beregnet både for elektrisk drift og dieseldrift. I utredningen i 2011 ble
kun elektrisk drift kostnadsregnet. Basert på overordnede nasjonale målsettinger om at transportsystemet
skal bidra til et lavutslippssamfunn, tas det også i denne analysen utgangspunkt i at banen skal ha
nullutslippsteknologi. Når vi beregner kostnader, legger vi til grunn elektrifisering da vi ikke har erfaringstall
fra andre nullutslippsteknologier.

Ikke KVU-metode, men en forenklet versjon
Dette er ikke en konseptvalgutredning (KVU), jamfør avsnitt 1.1, men utredningen bygger på KVU-metoden.
Vi følger hovedstrukturen til metoden, oghar gjort en forenklet situasjonsbeskrivelse og lagt til grunn de
konseptene og løsningene som har vært utredet svært grundig tidligere. Vi har bare en kort omtale avhele
influensområdet, oghar i all hovedsak omtalt forhold nær korridorene. Miljøvurderingene og
konsekvensene for samiske interesser er gjort på et overordnet nivå, og det samme gjelder
behovsanalysen. Vi har valgt å ikke utvikle en målstruktur for analysen, da det, sammen med en grundigere
analyse av temaene nevnt over, hører til i en eventuell neste fase, som vil være en KVU. Som for alle
statlige transportutredninger, vil overordnede mål i Nasjonal transportplan (NTP) være gjeldende, og er
dermed retningsgivende også for denne utredningen.

Oppbygging av rapporten

For å svare ut oppdraget, har vi utredet ulike deltemaer. Konsulentfirmaet Asplan Viak AS har bidratt med
delrapporter om markedspotensial, om trasevurderinger, om miljø ogsamiske interesser og om kostnader.
Konsulentfirmaet Metier OEC har gjennomført en usikkerhetsanalyse for kostnadene. Jernbanedirektoratet
har utarbeidet forenklet behovsanalyse, en klimaanalyse og en nyttekostnadsanalyse. Hovedrapporten
sammenfatter analysene gjort i delrapportene. Alle delrapportene følger som vedleggtil hovedrapporten.

Underveis i prosessen har vi endret navn på korridorene som vi har utredet. Det betyr at de fleste
delrapportene har andre korridornavn enn hovedrapporten. For hele utredningen gjelder at Østre korridor
omfatter alternativetmed høy tunnelandel, og Vestre korridor omfatter alternativetmed høy dagsone.

Vi har også gjennomført konsultasjon med Sametinget, og presenterer oppfølgingspunktene fra
konsultasjonen i eget kapittel i denne rapporten.
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2 B eskri vel se av om råd et for N ord -
N orgeb an en

Fjell og fjorder må krysses

En ny jernbane fra Fauske via Narvik til Tromsø, og med en eventuell arm til Harstad, vil gå gjennom to
fylker; Nordland og Troms. Traseen må krysse flere dype fjorder. Også flere større fjellområder må forseres.
En jernbane gjennom dette landskapet vil på flere delstrekninger være krevende å bygge, mens den i andre
områder vil gå i et enklere terreng. Det er plassert i alt 14 stasjoner langs traseen, der de mest
befolkningstunge vil være Tromsø, Narvik og Fauske. Banen vil influere på et langt større område. En
sidelinje fra Bjerkvik til Harstad vil knytte ytterligere en bydirekte til Nord-Norgebanen, samt Evenes
flyplass og øke banens influensområde. Mer informasjon om området banen vil gå i, finnes i vedlegg 2 og
vedlegg 6.

Befolkning og arbeidsplasser

Flest bosatte i Tromsø

Langs korridorene er detflest bosatte i Fauske, Narvik, Harstad og Tromsø. Andre byer/tettsteder er Bodø
og Svolvær, se figur 2.

Figur 2 Antall bosatte innenfor et område på 250*250 meter. Kilde: SSB (2017).

Vi har sett på befolkningsveksten fram til 2040 i regionen. Deter tre kommuner som anslås å få en
betydelig befolkningsvekst; Bodø, Balsfjord og Nordreisa. Langs jernbanetraseen anslås Hamarøy, Harstad,
Målselv og Tromsø å få en befolkningsvekstmellom 5 og 15 prosent. For Tysfjord og Ballangen anslås en
befolkningsnedgang på mer enn 5 prosent.
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Figur 3 viser hvor det er høyest befolkningstetthet langs traséen. Befolkningstettheten er høyest i Bodø og 

Tromsø, deretter Harstad og Narvik. Befolkningstettheten langs korridoren er likevel lav. 

 

Arbeidsplasser og pendling 

Vi har sett på arbeidsplasstettheten langs Nord-Norgebanen. Tromsø er byen med høyest tetthet, etterfulgt 

av Harstad, Narvik og Fauske. Det er noe pendling mellom de ulike kommunene, som for eksempel mellom 

Fauske og Sørfjordbotn, Ballangen og Narvik, samt innpendling til Tromsø (Kilde: SSB, 2018). 

 

Næringsliv og sysselsetting 

Nordland og Troms har flest sysselsatte innen helse og sosiale tjenester. Begge fylkene har også 

varehandel som nummer to, og undervisning som nummer tre (kilde: SSB, 2018).  

Det er også likhetstrekk når vi ser på hvilke næringer som har størst omsetning. På omsetningstoppen for 

Nordland er fiske, fangst og akvakultur nr. 1, mens detaljhandel er på andreplass, og produksjon av 

nærings- og nytelsesmidler på tredjeplass. I Troms er det størst omsetning innen agentur- og engroshandel, 

detaljhandel på andreplass, mens fiske, fangst og akvakultur er den tredje største næringen målt i 

omsetning (kilde: SSB. 2018).  

Begge fylkene er på den øvre halvdel av lista over eksportinntekter per sysselsatt i 2017. Nordland er på 

tredjeplass, mens Troms er på åttendeplass (Kilde: https://sysla.no/se-listen-disse-fylkene-er-storst-pa-

eksport/)  

Figur 3 Befolkningstetthet og personer per daa langs Nord-Norgebanen. Kilde: SSB (2018). 

https://sysla.no/se-listen-disse-fylkene-er-storst-pa-eksport/
https://sysla.no/se-listen-disse-fylkene-er-storst-pa-eksport/
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Arealbruk

Arealbruken i Nordland og Troms fylker er relativt lik, se tabell 1. Arealbrukstypene åpen fastmark og skog
er de klart største. Det er relativt liten andel med bebygd område og jordbruk.

Tabell 1: Arealressurser etter hovedklasser. Prosent av fylkets totale areal, 2018 Kilde: SSB
Fylke Bebygd

område
Jordbruksareal Skog Åpen

fastmark
Våtmark Bart fjell, grus-og

blokkmark
Varig snø, is
og bre

Ferskvann

Nordland 1,0 2,9 28,4 43,8 3,8 12,3 2,3 6,4
Troms 0,8 0,8 27,4 47,3 3,4 14,8 0,8 4,0

Når vi ser på det bebygde arealet, er også her de to fylkene relativt like. Mesteparten av bebygd areal er
transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur, mens minst andel er fritidsbebyggelse og bebygd
område for landbruk og fiske, jamfør tabell 2.

Tabell 2. Fordeling av fylkenes bebygde areal, i prosent, 2018. Kilde: SSB
Fylke Bolig-

bebyggelse
Fritids-
bebyggelse

Bebygd område
for landbruk og
fiske

Næring, offentlig
og privat
tjenesteyting

Transport,
telekommunikasjon og
teknisk infrastruktur

Andre
bebygde
områder

Nordland 20,1 8,1 7,7 9,4 45,5 9,1
Troms 21,7 6,6 8,7 6,8 46,6 9,6

Kulturmiljø og naturmiljø

Kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Langs
traseen for en jernbane Fauske – Narvik - Tromsø er det ingen fredete kulturmiljøer, men banen kommer i
berøring med et stort antall kulturminner. Traseene går i kystlandskap, jordbrukslandskap og fjellområder.

Naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters levegrunnlag.
Korridoren berører dels «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagt og der konfliktnivået vurderes som
høyt. Traseen berører dels også, særlig for sidelinjen til Harstad, nærføring til vann med konfliktfulle
strekninger.

Reindrift

Norge er delt inn i seks samiske reinbeiteområder, og en Nord-Norgebane vil gå gjennom to av disse:
Nordland reinbeiteområde og Troms reinbeiteområde. Traseene berører store områder som er viktige for
reindriften. Dette vil kreve omfattende avbøtende tiltak. Reindrift er en arealavhengig næring, og bruker ca.
40 prosent av landarealet i Norge. Beite- og ressursgrunnlaget for reindrifta blir stadig mindre, som skyldes
ulike former for inngrep. Vinterbeitetilgangen er minimumsfaktor for reindrifta (Kilde:
www.fylkesmannen.no/Nordland).

Friluftsliv

Store deler av arealene langs traseene er kartlagte som friluftsområder. Flere steder kommer traseene inn i
store sammenhengende friluftsområder. Områder nærmere bebyggelse og byene har også mer
tilrettelegging i form av merkede ruter, skiløyper etc.

Samferdsel

Riks-og fylkesvegnettet er viktige transportårer

Nordland har 1 226 km riksveg og 4 108 km fylkesveg, mens Troms har 627 km riksveg og 2 915 km
fylkesveg. Fylkene opplever et stort vedlikeholdsetterslep, spesielt på fylkesvegnettet. Store deler av
næringslivet i Nord-Norge er ikke lokalisert langs E6, men riksvegen er likevel svært viktig, og
fylkesvegnettet sikrer tilkoblingen til E6.

Kartet i figur 4 viser regionens riksvegnett, samt korridorene for Nord-Norgebanen.
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Nordland og Troms har en rekke små og store havner. Av Norges 32 stamnetthavner, er fem av disse i
Nordland og Troms: Mo i Rana, Bodø, Narvik, Harstad og Tromsø (kilde: www.kystverket.no)

Både Nordland og Troms har mange ferje-og
hurtigbåtsamband. Ferjene utgjør en svært viktig del
av vegnettet i fylkene. I Nordland skjer mest
transportarbeid på ferjene på Helgeland, mens størst
andel tunge kjøretøy finnes på sambandet Tysfjorden-
Vestfjorden. Ferjene i Troms hadde totalt 829 000
passasjerer i 2017, mens det var 280 000 reisende
med hurtigbåt. I tillegg er busstransport viktig for
persontransporten i fylkene, og har naturlig nok størst
belegg i byene.

Nordland har med sine to jernbanestrekninger i
overkant av 10 prosent av Norges jernbanenett.
Nordlandsbanen går mellom Bodø og Trondheim,
mens Ofotbanen går fra Narvik til riksgrensen og
videre til Kiruna (Malmbanan på svensk side) og
resten av det svenske banenettet. Troms har ingen
jernbane.

Nordland har to store lufthavner (Bodøog
Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes) og ti lokale
lufthavner. Troms har tre lufthavner (Tromsø,
Bardufoss og Sørkjosen (Harstad/Narvik Lufthavn
ligger på grensa mellom Nordland og Troms, men
flyplassen ligger i Evenes kommune i Nordland).

Persontransport
Det er flytilbud mellom Bodø, Evenes og Tromsø. Relasjonene Evenes - Bodø og Evenes - Tromsø har tre
avganger daglig mens Bodø- Tromsø har mange daglige avganger. For relasjonen Bodø og Tromsø er det
relativt korte tilbringerturer for å komme seg fra flyplass til sentrum, mens for Narvik og Harstad er reisetid
ca. 1 time fra flyplass til bysentrum.

Busstilbudet i regionen preges av lange kjøretider og få avganger på de relasjonene som vil betjenes av
Nord-Norgebanen. Der er også båttilbud i regionen. Det er mulig å reise fra Harstad til Tromsø med
hurtigbåt på cirka tre timer.

Det er 30 mil mellom Bodø og Narvik, og bilturen tar cirka 5 timer. Det er 53 mil mellom Bodø og Tromsø og
kjøreturen tar i overkant av 8 timer. Det er 23 mil og 3,5 timers kjøring mellom Narvik og Tromsø. En
busstur med bytte i Narvik tar ca. 12 timer mellom Tromsø og Bodø.

Godstransport

Gods på bane

Det er to jernbanestrekninger i analyseområdet som brukes til godstransport; Nordlandsbanen fra
Trondheim til Bodø, og Ofotbanen fra Narvik og videre på det svenske jernbanenettet.

Nordlandsbanen frakter hovedsakelig stykkgods nordover fra Oslo og Trondheim mot Fauske og Bodø. Det
er mindre mengde gods som går sørover, men her utgjør fisk en økende andel. Over Saltfjellet går det rundt
350 000 tonn gods i året på Nordlandsbanen.

Ofotbanen er den jernbanestrekningen i Norge hvor det transporteres mest gods målt i tonn per år. Det
transporteres rundt 21 millioner tonn gods på Ofotbanen årlig mellom gruvene i Kiruna og den store
malmhavnen i Narvik for videre omlastning til store lasteskip. Det fraktes også betydelige mengder

Figur 4 Kart som viser korridorene som utredes, samt
riksvegnettet i området
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stykkgods på Ofotbanen som forsyner en stor del av Nord-Norge med dagligvarer. Omlastingen skjer på 

Narvikterminalen og godset fraktes videre på veg. 

Gods på veg 

E6 er hovedvegen for gods i nord-sør retning og har størst godsmengde sør i Nordland med ca. 1 700 000 

tonn i året. Mengden minker på E6 etter hvert som den går nordover. Mellom Fauske og Narvik er 

godsmengden ca. 950 000 tonn i året, og mellom Narvik og Tromsø er den litt høyere igjen, ca. 1 100 000 

tonn i året. Mye av godsmengden mellom Narvik og Tromsø på veg er omlastet gods som er kommet via 

Ofotbanen til Narvikterminalen. 

En del gods som skal mellom Troms og Finnmark og Østlandet går på det svenske vegnettet, spesielt E4. 

En del av dette finner vi igjen på grenseovergangene ved E12, E10 og E8, som også har betydelige 

godsmengder i dag. E12 sammen med fv. 77 i Nordland, har rundt 300 000 tonn i året. E10 ved Narvik har 

en godsmengde på ca. 100 000 tonn i året, og E8 i Troms har ca. 170 000 tonn i året.  

E10 har betydelige godsmengder også vest for Narvik. Ved Tjeldsund har E10 en godsmengde på ca. 

800 000 tonn i året. Rundt 20 prosent av dette skal til/fra Lofoten, ca. 40 prosent skal til Harstad og ca. 

40 prosent til Vesterålen. E8 mot Tromsø har store godsmengder på ca. 1 400 000 tonn i året, som delvis 

kommer fa E6 via Narvikterminalen og videre fra E8 mot Finland.  

Gods på skip 

Skipstrafikken står for den klart største andelen av transportarbeidet målt i tonn-kilometer for regionen. 

Ved et snitt på tvers av landet ved fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland, går det henholdsvis ca. 

0,75 millioner tonn i året på bane og 1,7 millioner tonn i året på veg. I dette snittet utgjør skipstrafikken ca. 

53 millioner tonn i året. Dette er hovedsakelig varer med lav tidskostnad, primært malm, og til/fra helt 

andre markedsområder og er dermed ikke direkte sammenlignbart med konkurransepotensialet med veg 

og bane knyttet til Nord-Norgebanens influensområder. Det er i hovedsak våt- og tørrbulk som fraktes med 

skip. Det er også betydelige mengder industrivarer, fisk og stykkgods 

 

 Containerløft i Mo i Rana. Foto: Njål Svingheim 
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3 B eh ov for et p ål i tel i g tran sp ortsystem

Om hvordan vi har håndtert mål og behov

I en konseptvalgutredning (KVU) etableres samfunnsmål og effektmål og tilhørende kravfor å sikre riktig
retning for utredningen. Slik målformulering hører altså hjemme i en seinere fase enn her. Likevel vil alle
statlige utredninger innen transportsektoren falle inn under de transportpolitiske målene gitt i Nasjonal
transportplan. Disse overordnede målene vil bli beskrevet under, og er førende for denne utredningen.

Vi har laget en behovsanalyse på et mer overordnet nivå enn om utredningsarbeidet hadde vært en
fullverdig KVU. Behovsanalysen munner ut i en vurdering av hva som er det «prosjektutløsende» behov for å
etablere en ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen).

Vi har gjennomført flere innspillkonferanser med deltakere fra berørte fylkeskommuner, kommuner, etater,
virksomheter og organisasjoner. Bidragene fra disse konferansene, samt innspill gitt på annen måte, er en
del av grunnlaget for den forenklede behovsanalysen som er presentert i denne rapporten. Behovsanalysen
finnes i vedlegg 3.

Behov på ulike nivå

Nasjonale behov

De nasjonale målene i transportpolitikken er i stor grad uttrykt som mål i gjeldende Nasjonal transportplan
(2018-2029). De overordnete og langsiktige målene i Nasjonal transportplan er:

Realisering av en ny jernbaneforbindelse mellom Fauske og Tromsø vil bygge opp under alle hovedmålene
for transportpolitikken.

Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet

En Nord-Norgebane vil bidra til å nå hovedmåletmed bedre framkommelighetved:

• Å gi økt robusthet/redundans gjennom å gi flere valgmuligheter for framkommelighetfor personer
og gods. Dette er en landsdel med vær-og klimaforhold som til tider gir stengte veger, kansellerte
båtavganger og flyavganger.

• Å flytte en del av godset som i dag transporteres via svenske veger og baner til en norsk bane. En
Nord-Norgebane vil kunne redusere både framføringstid og kostnader for godstransport.

• Ågi betydelig redusert reisetid for en del transportrelasjoner. Årsaken til dette er at jernbanen vil
forkorte transportavstander sammenlignet med veg. Dette kan gi større arbeidsmarkedsregioner
og flere muligheter for økt pendling. En Nord-Norgebane vil også bedre transporttilbudet for den
økende helårsturismen i nord.

Redusere transportulykkene i tråd mednullvisjonen

En Nord-Norgebane vil bidra til å nå hovedmålet økt trafikksikkerhet ved:

• Å flytte transport fra veg til bane. Vegtransport har langt høyere ulykkesfrekvens enn togtransport

Overordnet mål for NTP:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet

Hovedmål 1:
Bedre framkommelighet for personer og

gods i hele landet

Hovedmål 2:
Reduserte transportulykker i tråd med

nullvisjonen

Hovedmål 3:
Redusere klimagassutslippene i tråd med
en omstilling mot et lavutslippssamfunn

og redusere andre negative
miljøkonsekvenser
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Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre 

negative miljøkonsekvenser 

En Nord-Norgebane vil bidra til å nå hovedmålet om bedre forhold for klima og miljø ved: 

• Å overføre gods og personreiser fra veg til bane vil redusere utslippene av klimagasser og annen 

forurensning fra transport. Nord-Norgebanen vil også kunne bidra til å overføre noe persontrafikk 

fra bil og fly til tog. Samtidig vil bygging av ny jernbane innebære naturinngrep samt utslipp i 

byggefasen. Den teknologiske utviklingen er også i ferd med å redusere utslippsintensiteten fra 

vegtransport, ikke minst fra personbiler. 

• Flere strekninger kommer i konflikt med reindrift, kulturminner, kulturmiljøaktiviteter, naturmiljø og 

økologi.  

Regionale og lokale behov  

De tre nordligste fylkene har samarbeidet om å lage en felles strategi for utvikling av transportsystemet. 

Denne strategien er et felles innspill til neste NTP (2022-33). I strategiarbeidet pekes det på at mye av den 

nordlige forsyningskjeden baseres på våre naboland, at landsdelen mangler en effektiv godskorridor nord-

sør i Norge og at landsdelen er sårbar beredskapsmessig og ved en krisesituasjon. Fylkene har økt 

oppmerksomhet på sin rolle som samfunnsutvikler, på tunnelsikkerhetsdirektivet for vegnettet og at 

fylkesvegene forfaller samtidig med økende næringstransporter. Oppmerksomhet gis også til 

modulvogntogstrekninger, nye teknologiske løsninger (ITS) og behovet for økte skredsikringsrammer for 

hele vegnettet (Presentasjon av Ivar B. Prestbakmo, Troms fylkeskommune – Sjømattransportkonferansen 

2019 – Fra kyst til markedsstrategi). 

Etterspørselsbaserte behov 

Det er spesielt veksten i sjømatnæringen som danner grunnlaget for det økte etterspørselsbaserte behovet. 

Det ligger forventninger om at sjømatnæringen vil få økt vekst i framtiden. Interessenter argumenterer for 

at markedsgrunnlaget for en Nord-Norgebane er vesentlig større nå enn ved tidligere utredninger. 

Grunnlaget for en mulig trasé fra Bjerkvik - Harstad ligger også i økning av sjømatvolumer. I denne 

utredningen er det tatt utgangspunkt i en disharmoni i forholdet mellom tilbud og etterspørsel basert på 

utvikling, tilstand og prognoser innenfor trafikk, nærings- og befolkningsutvikling. 

Interessebaserte behov 

Vår interessentanalyse konkretiserer ulike interessegruppers behov i influensområdet. Det er en rekke 

eksterne interessenter når det gjelder utredning av en Nord-Norgebane. Interessentene deles inn i primære 

og sekundære interessenter. Primære interessenter defineres som de som hyppig benytter 

transportsystemet eller er direkte berørt av infrastrukturtiltak. Sekundære interessenter er noe mer 

sporadiske brukere og andre grupper som er indirekte berørt av infrastrukturen og transportforholdene.  

Samferdselsetatenes rolle er å planlegge og å iverksette vedtatt politikk. Fylkeskommuner og kommuner vil 

berøres av tiltaket, men defineres derfor ikke som interessenter. Lokale og regionale myndigheters behov 

kommer til uttrykk i planer og politiske vedtak. 

Det ble gjennomført innspillskonferanser i Tromsø, Narvik og Fauske i 2018, som har bidratt til å 

tydeliggjøre hvilke interessenter som viser interesse for utredningen. I tillegg er erfaring og kunnskap fra 

tidligere utredning (Jernbaneverket 2011 og NSB 1992) hensyntatt.  
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Oppsummert interessentanalyse

Tabell 3 Primærinteressenters behov, oppsummert

Primærinteressenter Behov

Transportselskaper –
Godstransport

Behov for pålitelig godstransport på bane og en effektiv omlasting med godsog
høy kapasitet. Jernbanen må kunne kobles til utlandet og bygges på en mest
mulig miljøvennlig måte da dagens kunder er mer og mer opptatt av miljøvennlig
transport og behandlingsmetode av produkt som kjøpes i butikk enn tidligere.
Det er viktig med kobling til havnene.

Transportselskaper -
persontransport

For selskapene er det viktig å kunne ha et dekkende tilbud til tog, og rutetilbud
for persontrafikk. Selskapene er avhengige av å ikke miste markedsandeler.

Næringstransport og
andre yrkestransportører
(politi, ambulanse, brann
og redning)

Næringslivet i regionen har behov for sikker, pålitelig og effektiv transport som
gir grunnlag for befolkningsvekst og næringsliv. Samtidig er det viktig at traseen
ikke kommer i konflikt med reindriftsnæringen. Jernbane som kobles opp mot
utlandet er viktig, samt god kobling til flyplass og havn.

Arbeidsreisende,
pendlere, studenter,
skolelever

Denne gruppens behov består hovedsakelig av tilgjengelighet og fleksibilitet i
forhold til et effektivt kollektivtilbud. Et transporttilbud som er trafikksikkert og
som fremmer trygghet og regularitet, samt redusert reisetid.

Fritidsreisende Behovet for denne gruppen er tilgjengelighet, forutsigbarhet, regularitet,
pålitelighet, trygghet og redusert reisetid, samt behov for komfort og
miljøvennlige tiltak.

Tabell 4 Sekundærinteressenters behov, oppsummert

Sekundærinteressenter Behov

Areal-og
samfunnsplanleggere

Gruppen har behov for minst mulig inngrep i bymiljø, naturmiljø og i områder for
friluftsliv

Eiere og drivere av
kollektivtransport og
transportinfrastruktur

Gruppen har behov for en godt utviklet infrastruktur som kan møte etterspørselen
av å drifte transporttilbudet med punktlighet, effektivitet og konkurransedyktighet.
Det er også viktig med mest mulig effektive korrespondanser.

Reiselivsnæringen Gruppen har behov for et forutsigbart transportsystem som er tilgjengelig, effektivt
og trafikksikkert. Det må også være konkurransedyktig på pris og komfort.
Reiselivsnæringen ønsker økt turisme og økt tilgjengelighet til turistattraksjoner.
Tilkobling av jernbane til utlandet øker tilgjengeligheten. Næringen opplever stadig
større etterspørsel av miljøeffektive og grønne tiltak.

Grunneiere Gruppens behov omfatter et transportsystem som innebærer minst mulig støy og
forurensing. Økt fremkommelighet er viktig da behovet til grunneiere er knyttet til
utvikling av egne eiendommer og realisering av verdi. Reindriftsområder vil bli
berørt av tiltaket. Behovet for denne gruppen grunneiere vil være å legge en mest
mulig utvidet økologisk korridor som minst mulig påvirker det naturlige
bevegelsesmønsteret til reinen.

Interesse – og
næringsorganisasjoner

Dette er grupper med ulike behov for næringsutvikling, investering i jernbane,
samt universell utforming og samfunnssikkerhet, både i gjennomføringsfase og i
videre drift. Gruppen har samlet sett de samme behov som er beskrevet ovenfor i
de ulike interessegruppene.

Mulige interessekonflikter

Det kan oppstå konflikter mellom myndighetene og interessentene på flere nivå. Overordnende
myndigheter kan iverksette realiseringen av en Nord-Norgebane, men hvis lokale myndigheter ikke følger
opp veksten og behovet i persontransporten, i forhold til å tilrettelegge gode nok fremkomstmuligheter til
selve jernbanen, kan det føre til at brukerne og transportsektoren føler misnøye med transporttilbudet.

Traséen Fauske-Tromsø setter reindriftsnæringen og verneverdige kulturminner inn i et
interesseskjæringspunkt mellom naturvernpolitikk, skogpolitikk, bygdeutvikling, kommunal- og nasjonal
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planlegging, og samepolitikk/urbefolkningspolitikk. Interessekonfliktene her kan være mange, og optimale
løsninger kan være vanskelig å realisere.

Resultater fra innspillskonferansene

Resultatene fra innspillskonferansene viser at det er stortengasjementomkring Nord-Norgebanen. Det er
bred enighet om at banen må ha tilstrekkelig kapasitet for å ivareta det stadig økende transportbehovet i
nord, noe som ifølge innspillene innebærer effektive intermodale knutepunkt, god fremkommelighet til
stasjoner, stoppesteder, terminaler, flyplasser og havner.

Det kom mange innspill på atden teknologien som brukes må være miljøvennlig, samtidig som den er i
stand til å håndtere i et arktisk klima. Det innebærer blant annetnullutslippsteknologi, viadukter for å
minimalisere naturinngrep og minimalisere påkjørsel av rein. Miljøperspektivet er også viktig i forhold til
bærekraftig reiseliv, hvor lavutslippsreisemål stadig blir mer attraktivt innen reiselivsbransjen.

En bane vil dele opp reinbeiteområder. Traseen vil berøre samiske kulturminner hvorav flere er fredet.
Innspillene viser at det er viktig å samordne arealbruk.

En Nord-Norge-bane vil gi god utnyttelse av transportinfrastrukturen, ved at arbeidsplasser utvikles nær
kollektivknutepunktene. Det gir mulighet for dagpendling over lengre avstander. Fauske og Narvik vil kunne
vokse og tilby arbeidsplasser også for folk som bor i distriktene.

Løsningene må være gjennomførbare, og inneholde internasjonale krysninger. Dette er viktig for fremtidig
næring da EU er den største mottakeren av norske marine produkter. En Nord-Norgebane vil gjøre Norge i
stand til å håndtere kommende miljøreguleringer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Samlet behovsvurdering

Med den forventede veksten i marine næringer, turisme, samt noe befolkningsvekst, øker
kapasitetsutfordringene og gapet mellom befolkningens transportbehov, samfunnets behov for mobilitet og
de transportmulighetene dagens veisystem gir rom for. Dette gir behov for et skalerbart transportsystem
med god frekvens som tilrettelegger for god framkommelighet og punktlighet, og som har gode og effektive
terminaler og omstigningsmuligheter.

Kort oppsummert skaper veksten i den marine næringen, turistnæringen og befolkningsveksten flere
utfordringer for dagens transporttilbud. Nasjonale og internasjonale klimamål, samt forventninger hos
brukerne utløser behov for bærekraftige transportløsninger, som igjen vil legge preg på utformingen av
selve traséen.

De viktigste behovene kan oppsummeres slik:

• Det er behov for et pålitelig transportsystem med bedre kapasitet og regularitet for person-og
godstransport

• Det er behov for et transportsystem med smidige overganger mellom ulike transportformer
• Det er behov for å transportere gods til det internasjonale markedet raskt og effektivt
• Det er behov for å styrke trafikksikkerheten
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4 To korri d orer og en si d earm er u tred et
I dette kapitlet beskriver vi tiltaket og hvilke korridorer vi har analysert. For nærmere beskrivelse, vises til
vedlegg 2.

Økte godsmengder og dyrere tunneler

En grunn til at kunnskapsgrunnlaget for en Nord-Norgebane nå skal oppdateres, er at potensielle
framtidige godsmengder og tilhørende nytteverdier for en slik bane kan være vesentlig større enn hva
tidligere utredninger har lagt til grunn. Det er spesielt veksten i sjømatnæringen som er bakgrunnen for
dette.

En annen grunn er at kostnadene for utbygging av jernbane har økt mye de siste årene. Tidligere
kostnadsoverslag antas å ikke gi etriktig bilde av de reelle kostnadene i dag. Dette gjelder særlig for
tunneler der strengere krav til sikkerhet har gitt mye større kostnader enn tidligere.

Hva som er kostnadsestimert
Korridoralternativetsom ble analysert i 1992 (Østre
korridor,) har en høytunnelandel (58 prosent).

I utredningen i 1992 ble det også beskrevet et
korridoralternativ litt lengre vest, med en tunnelandel
på 45 prosent. Dette alternativet ble ikke fullverdig
analysertda det ikke var gjennomført noen
miljøvurdering av konseptet. Basert på strengere
sikkerhetskrav for tunneler og medfølgende større
kostnader, vil vi nå også se nærmere på dette
alternativet(Vestre korridor).

Vi også tatt med armen til Harstad der vi antar at
markedsgrunnlaget, særlig for fisketransporter, har økt
vesentlig de senere årene og fortsatt forventes å øke.

Korridorene som er utredet, vises i figur 5.

Samferdselsdepartementet har også bedt om at en
mulig trinnvis utbygging skal vurderes. Naturlige
utbyggingstrinn vil i en slik vurdering være strekningen
Fauske – Narvik i ett trinn og strekningen Narvik –
Tromsø i ett trinn. Vi beregner derfor kostnadene for
trinnene.

Referansealternativet
I den samfunnsøkonomiske analysen sammenlignes utbyggingsalternativene med referansealternativet,
som er at Nord-Norgebanen ikke bygges, samt virkninger av transporttilbudet som følge av vedtatte
samferdselstiltak som er iverksatt eller som etter handlingsprogrammet har oppstart i 2019.

Hovedtrekk for korridoralternativene
Alle alternativene er i utgangspunktet dimensjonert for en hastighet på 200 km/t. I tidligere utredninger er
det ikke tatt høyde for krav til rømningsmulighet fra lange tunneler. Her er det i senere år innført strenge
krav til evakuering til sikkert område for tunneler som er lengre enn 1000 m. Det kreves rømningsmulighet
til sikkert område for hver 500 m. I de beskrevne alternativene ligger det flere lange tunneler hvor tverrslag
til friluft vil bli veldig lange, og for øvrig også delvis ender ut i sårbare områder både med tanke på

Østre korridor Fauske – Narvik – Tromsø
Vestre korridor Fauske – Narvik – Tromsø
Bjerkvik - Harstad

Figur 5 Korridorene som utredes
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naturinteresser og reindrift. Her vil en parallell tunnel kombinert som rømningsvei og driftsvei være aktuelt. 

I et tilfelle ligger det også inne en undersjøisk tunnel hvor en slik løsning vil være aktuell. 

I noen tilfeller, særlig for Vestre korridor, er det foreslått bruer med lange spenn over dype fjorder. Flere av 

disse bruene ligger på grensen av det som er bygget tidligere for jernbane, og delvis med lengre spenn enn 

tidligere bygget. Dette vil utgjøre en stor usikkerhet i kostnadsestimatene. 

Vi planlegger kryssingsspor ved alle persontogstasjoner. I tillegg er det lagt inn kryssingsspor der avstanden 

mellom persontogstasjonene er over 50 km. En enkel kapasitetsberegning anslår at dette vil være 

tilstrekkelig.  

 

Alternativ 1. «Østre korridor» Fauske – Narvik – Tromsø 

I dette alternativet forutsettes det at det etableres nye persontogstasjoner på Kobbelv, Sørfjordbotn, 

Ballangen, Bjerkvik, Setermoen, Bardufoss, Storsteinnes og Tromsø. Eksisterende stasjoner på Fauske og 

Narvik forutsettes utvidet. Det forutsettes også etablert nye godsterminaler i Storsteinnes og Tromsø mens 

eksisterende godsterminaler i Fauske og Narvik utvides. Samlet lengde og prosentandel dagsone, tunnel og 

bru for Alternativ 1 er vist i tabell 5 

Tabell 5 Fordeling mellom dagsone, tunnel og bru for Alternativ 1 «Østre korridor» 

Alternativ 1 Østre korridor 

Trinn Dagsone Tunnel Undersjøisk tunnel Bru Sum 

Fauske – Narvik 47,7 km 26,1 % 129,0 km 70,7 %   5,8 km 3,2 % 182,5 km 

Narvik - Tromsø 77,5 km 40,3 % 87,8 km 45,6 % 24,8 km 12,9 % 2,4 km 1,2 % 192,5 km 

Sum  125,2 km 33,4 % 216,8 km 57,8 % 24,8 km 6,6 % 8,2 km 2,2 % 375,0 km 

 

Alternativ 2. Vestre korridor Fauske – Narvik – Tromsø 

I dette alternativet forutsettes det etablert nye persontogstasjoner på Kobbelv, Innhavet, Sørfjordbotn, 

Ballangen, Bjerkvik, Setermoen, Bardufoss og Tromsø. Eksisterende stasjoner på Fauske og Narvik 

forutsettes utvidet. Det forutsettes også etablert nye godsterminaler i nærheten av Storsteinnes og Tromsø 

mens eksisterende godsterminaler i Fauske og Narvik utvides. Samlet lengde og prosentandel dagsone, 

tunnel og bru for Vestre korridor er vist i tabell 6. 

Tabell 6 Fordeling mellom dagsone, tunnel og bru for Alternativ 2 «Vestre korridor» 

Alternativ 2 Vestre korridor 

Trinn Dagsone Tunnel Undersjøisk tunnel Bru Sum 

Fauske – Narvik 81,6 km 40,5 % 106,8 km 53,0 %   13,2 km 6,5 % 201,6 km 

Narvik - Tromsø 100,9 km 60,0 % 56,4 km 33,5 %   11,0 % 6,5 % 168,3 km 

Sum  182,5 km 49,4 % 163,2 km 44,1 %   24,2 km 6,5 % 369,9 km 

  

Arm Bjerkvik – Harstad 

Her forutsettes det etablert persontogstasjoner i Evenes, Tjeldsund og Harstad. Det forutsettes etablert en 

ny godsterminal ved Tjeldsund som ligger gunstig til i forhold til veisystemet til/fra Lofoten, Vesterålen og 

Harstadregionen. Samlet lengde og prosentandel dagsone, tunnel og bru for Arm Bjerkvik - Harstad er vist i 

tabell 7 

Tabell 7 Fordeling mellom dagsone, tunnel og bru for Arm Bjerkvik - Harstad 

Arm Bjerkvik – Harstad 

Trinn Dagsone Tunnel Undersjøisk tunnel Bru Sum 

Bjerkvik - Harstad  46,6 km 57,2 % 31,8 km 39,0 %   3,1 km 3,8 % 81,5 km 
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Kompleksitet i prosjektet

Prosjektet vurderes å gå gjennom sværtutfordrende terreng, særlig på strekningen mellom Fauske og
Narvik hvor retningen på banen i stor grad går på tvers av dalstrukturer og fjordsystemer. Mellom Bjerkvik
og Storsteinnes følges i større grad dalformasjonene. Men fra Storsteinnes til Tromsø får man igjen
utfordringer knyttet til kryssing av fjorder.

Vestre korridor har et større innslag av vanskelige daglinjer enn Østre korridor, noe som til en viss grad
skyldes at andelen daglinje er større. Vi kan også forvente at når man velger daglinje i stedet for tunnel, vil
kompleksiteten i daglinjen generelt bli noe større. Østre korridor har en lang undersjøisk tunnel.

Østre korridor har større andel vannkryssinger på lange bruer med store spennvidder enn Vestre korridor.
Årsaken er at man på noen strekninger har gått lengre ut i fjordsystemene for å oppnå mindre tunnelandel.
Noen bruer er i størrelsesorden slik at de blir lengre enn noe som tidligere er bygget i sin kategori, og
muligens på grensen av hva man kan forvente er mulig å bygge.

Armen til Harstad har lavere tunnelandel og for en stor grad middels byggeforhold.

Godstog på Ofotbanen. Foto: Njål Svingheim
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5 Kl i m a, m i l jø og sam i ske i n teresser
I dette kapitlet presenterer vi en klimaanalyse, som i hovedsak tar for seg vurdering av CO2-utslipp. Vi
presenterer også en miljøanalyse, som også omfatter en vurdering av samiske interesser.

Klima

Klimagassutslipp fra jernbaneprosjekter har tre hovedkilder til utslipp; fra trafikkfasen, fra byggefasen og
fra drift og vedlikehold. Det er utarbeidet en egen delrapport som presenterer metodikk og resultater for
disse kildene til klimagassutslipp for Nord-Norgebanen, se vedlegg 4. Beregningene er heftet med stor
usikkerhet. Dette er typisk for infrastrukturprosjekter som er i en tidlig utredningsfase.

I et livsløpsperspektiv vil direkte og indirekte utslipp av klimagasser i utbyggingsfasen kunne legges inn
som en «utgift» i klimaregnskapet. Prosjektet gir således ikke noen netto klimagevinst før denne «gjelden»
er tilbakebetalt gjennom lavere utslipp når togene begynner å trafikkere strekningene.

Endring i utslipp fra trafikk

Trafikkutslipp fra togene er de utslippene som skjer ved kjøring av tog i fast rute, tomkjøring og kjøring i
forbindelse med vedlikehold av togene. Økt eller redusert jernbanetrafikk vil indirekte påvirke utslippene
fra andre transportformer (veg, sjø, luft). Slike konsekvenser beregnes via transportmodeller. Netto
klimaeffekt av tiltaket blir da endringer i jernbanetrafikk fratrukket endringer i annen trafikk.

Det forventede markedspotensialet for personreiser og tonn gods på banen bidrar til vesentlige
reduksjoner i utslipp av klimagasser i trafikkfasen sammenlignet med en situasjon uten bygging av en
Nord-Norgebane. Det klart største bidraget til reduksjoner i utslipp stammer fra overføring av gods fra andre
transportformer til bane. For alternativet med full utbygging, inkludert sidearm til Harstad, kan halvparten
av godset på E6 mellom Fauske og Narvik, samt på E6 mellom Narvik og Tromsø flyttes over til bane.
Anslag på årlige reduksjoner i CO2-utslipp fra trafikkfasen er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 8: Anslag på årlige reduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter som følge av en Nord-Norgebane, sammenlignet med
referansealternativet (avrundet til nærmeste 1000 tonn)

Reduksjon per år i 2030 Reduksjon per år i år 2050
Alt. A: Fauske-Tromsø, inkludert arm til Harstad 82 000 102 000
Alt. B: Fauske-Tromsø, uten arm til Harstad 61 000 76000
Alt. C: Narvik-Tromsø 57 000 75000
Alt. D: Fauske-Narvik -14000 -21 000

Det er full utbygging, inkludert arm til Harstad, som gir den største reduksjonen i utslipp av klimagasser
sammenlignet med referansealternativet. For dette alternativet anslås en reduksjon på ca. 82 000 tonn
CO2-ekvivalenter per år i år 2030, økende til 102 000 tonn per år i 2050. Til sammenligning var det
samlede utslippet av klimagasser fra all vegtrafikk i Troms fylke på ca. 200 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017 (Miljødirektoratet 2019), se tabell 8.

Fauske-Tromsø uten arm til Harstad (alternativ B) gir en reduksjon i klimagassutslipp per år på ca. 61 000
tonn i 2030 og 76 000 tonn i 2050. Alternativet C med å bygge Narvik-Tromsø anslås å gi en reduksjon på
ca. 57 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030, økende til 75 000 tonn i 2050.

For alternativ D, Fauske-Narvik, medfører tiltaket imidlertid en økning i klimagassutslippene sammenlignet
med en situasjon uten tiltaket. Årsaken til dette er at mens godstransport med alternativ C (Narvik-Tromsø)
vil benytte seg av den elektrifiserte Ofotbanen og det elektrifiserte banenettet i Sverige, vil alternativet
Fauske-Narvik benytte seg av den eksisterende Nordlandsbanen hvor diesel er framdriftsformen. For
alternativ D flyttes med andre ord godstransport som i dag går med tog over det elektrifiserte banenettet i
Sverige til å gå gjennom Norge hvor den lange dieseldrevne Nordlandsbanen inngår.
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Utslippsreduksjoner hvis Nordlandsbanen elektrifiseres

I oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget for en Nord-Norgebane har Jernbanedirektoratet lagt til grunn at
Nordlandsbanen forblir en dieselstrekning. Ved vurdering av klimakonsekvenser av en Nord-Norgebane, er
det imidlertid interessant å gjøre en betraktning om endringer i klimagassutslipp hvis Nordlandsbanen
skulle få en nullutslippsløsning (elektrifisering, delelektrifisering i kombinasjon med batteridrift, eller andre
løsninger med null direkte utslipp). Med en Nord-Norgebane vil antallet godstog på Nordlandsbanen øke
kraftig, fra dagens 4 godstog per døgn til 14 pr døgn i 2030 og 20 per døgn i 2050 (regnet i begge
retninger). Endringer i utslipp i et scenario hvor Nordlandsbanen blir elektrifisert er gitt i tabell 9.

Tabell 9: Anslag på årlige reduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter som følge av en Nord-Norgebane, sammenlignet med
referansealternativet (avrundet til nærmeste 1000 tonn). Forutsatt elektrifisering av Nordlandsbanen!

Reduksjon per år i 2030 Reduksjon per år i år 2050
Alt. A: Fauske-Tromsø, inkludert arm til Harstad 141 000 189000
Alt. B: Fauske-Tromsø, uten arm til Harstad 120 000 161 000
Alt. C: Narvik-Tromsø 57 000 75000
Alt. D: Fauske-Narvik 44 000 56000

Vi ser at med en elektrifisert Nordlandsbane vil den årlige reduksjonen i klimagassutslipp som følge av
Nord-Norgebanen øke til 141 000 tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030 og 189 000 tonn per år i 2050 (full
utbygging, inkludert arm til Harstad). Vi ser nå at også alternativ D (Narvik-Fauske) gir en klar netto
reduksjon i klimagassutslipp i trafikkfasen. For alternativ C, Narvik-Tromsø, er det ingen endring siden dette
alternativet benytter Ofotbanen og bane i Sverige.

Det må understrekes at kostnader knyttet til elektrifisering av Nordlandsbanen (eller annen
nullutslippsløsning) ikke er beregnet eller inkludert i arbeidet med utredning av Nord-Norgebanen.

1.2 Utslipp fra bygging og drift/vedlikehold av Nord-Norgebanen

Bygging av Nord-Norgebanen vil være et meget omfattende infrastrukturprosjekt med betydelige
klimagassutslipp knyttet til byggefasen. De største klimadriverne i forbindelse med bygging av jernbane er
høyt material-og energiforbruk, omfattende grunnarbeider og store masseforflytninger under byggefasen.

Utslippet fra bygging av Nord-Norgebanen er beregnet i form av en livsløpsanalyse. Det betyr at utslippene i
alle ledd er inkludert, herunder direkte utslipp fra fossilt drivstoff i forbindelse med byggefasen
(anleggsmaskiner, lastebiler osv.), men også indirekte utslipp som oppstår under produksjon og transport
av energi og materialer. De indirekte utslippene er normalt betydelig høyere enn de direkte utslippene.
Metodikken er nærmere omtalt i delrapporten om klima (vedlegg 4).

Vi ser at Østre korridor vil ha et
vesentlig høyere
klimagassutslipp knyttet til
bygging og drift/vedlikehold (ca.
2,9 millioner tonn CO2) enn
Vestre korridor (ca. 2,4 millioner
tonn CO2). Dette illustrerer først
og fremst at bygging av tunnel
generelt sett medfører et mye
høyere klimagassutslipp per
meter ny infrastruktur enn
bygging av dagsone.

Bygging og drift/vedlikehold av
en sidearm Bjerkvik-Harstad er
estimert til et klimagassutslipp
på knapt 500 000 tonn CO2.
Dette betyr også at
klimagassutslippet for full Figur 6: Klimagassutslipp fra bygging og vedlikehold av en Nord-Norgebane
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utbygging (Fauske-Tromsø, inkludert arm til Harstad) er sjablongmessig estimert til ca. 3,4 millioner tonn
CO2 for Østre korridor og 2,8 millioner tonn CO2 for Vestre korridor.

For alternativet med full utbygging anslås det at det tar mellom 31 år og 37 år før klimagassutslippet fra
byggefase, drift og vedlikehold er innspart gjennom lavere utslipp i trafikkfasen. Beregningene av utslipp fra
byggefase, drift og vedlikehold tar imidlertid utgangspunkt i tradisjonelle innsatsfaktorer i dag. Det kan
oppnås utslippsbesparelser ved at det stilles miljø- og klimakrav til byggefasen. «Tilbakebetalingstiden» blir
også en god del kortere hvis Nordlandsbanen elektrifiseres.

For de trinnvise alternativene, kommer strekningen Narvik-Tromsø best ut når det gjelder klimagassutslipp.
Utbygging av Narvik-Tromsø er anslått til å ha en «tilbakebetalingstid» på mellom 14 og 21 år når det gjelder
klimagassutslipp. Alternativet Fauske-Narvik gir i trafikkfasen høyere utslipp av klimagasser enn for en
situasjon uten utbygging av strekningen, forutsatt at Nordlandsbanen forblir en dieselbane. Med
elektrifisering av Nordlandsbanen (eller annen nullutslippsteknologi) vil imidlertid også dette alternativet
(Fauske-Narvik) gi klart reduserte utslipp fra trafikkfasen.

Miljø og samiske interesser

I miljøvurderingene av korridorene har vi tatt hensyn til plassering av broer og tunneler. Konfliktpotensialet
er vurdert på et veldig overordnet nivå. Konfliktpotensialet vil være forskjellig for de ulike miljøtemaene, og
det er avgjørende for konfliktpotensialet hvordan tiltakene utformes, og hvordan anleggsfasen blir.

Det er gjort en overordnet sammenfatning av miljøtemaene samt en vurdering av konfliktpotensialet for
temaene. Sammenfatningen er basert på opplysninger fra flere offentlige baser som er registret og lagt inn
i et GIS-basert (Geografiske informasjonssystem) kart og web-visning. Miljøtemaene som er vurdert er:

• Naturmiljø
• Kulturmiljø
• Landskapsbilde
• Friluftsliv
• Inngrepsfrie naturområder (I NON)
• Naturressurser (reindrift)

En analyse av alle miljøtemaene viser hvilke geografiske områder som vil få meget stort, stort eller middels
konfliktpotensial. For meget stort konfliktpotensial slår 5-6 miljøtema ut, for stort konfliktpotensial slår 3-4
miljøtema ut og for middels konfliktpotensial slår 1-2 miljøtema ut. Korridorene som traseene går i er ca.
200 meter brede. En del konflikter som er pekt på i denne utredningen vil sannsynligvis bli unngått ved at
traseene justeres.

For alle temaene er GI S-kart med informasjon gjennomgått og i enkelte tilfeller supplert. De miljøtemaene
som ikke er gitt en verdi i offentlige dokumenter er heller ikke gitt en verdi i dette arbeidet (landskap og
naturressurser). Alle GIS-kartene og mer detaljert framstilling av miljøanalysen finnes i vedlegg 5.

Naturmiljø

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for levegrunnlaget for
planter og dyr. I denne utredningen er kun verdisatte naturtypelokaliteter og verneområder vurdert. Alle
kommenterte lokaliteter/delstrekninger i analysen av naturmiljø har minimum middels verdi eller middels
konfliktpotensial. Lengre tunnelstrekninger som i korridoren vil kreve tverrslag, massedeponier,
riggområder anleggs- og rømningsveier osv. er vurdert på lik linje med dagstrekninger.

Vurdering av naturmiljø i korridorene

• Østre korridor går inn i flere «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagt og kan medføre inngrep
ifm. tunnelportaler, tverrslag, anleggsveger og deponering av tunnelmasser. Her vurderes
konfliktnivået som høyt i forhold til naturmiljø.

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og medfører flere mindre og spredte
lokaliteter.

• Arm Bjerkvik - Harstad går i nærføring til flere vann, men følger stort sett E10. Her finnes også flere
konfliktfulle strekninger.
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Kulturmiljø 

Kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. 

Bygging av tunneler vil medføre store uttak av masser. I anleggsfasen kan inngrepene derfor bli større enn 

selve tiltaket med anleggsområder, anleggsveger og deponiområder for masser. I forbindelse med 

tunnelene vil det bli tverrslag der tunnelmasser transporteres ut. Det kan også bli lange anleggsveger inn til 

tverrslagene som kan påvirke kulturmiljøene.  

Vurdering av kulturmiljø i korridorene 

• Det få store konflikter med kulturminner. Det største omfanget av konflikter er knyttet til traséen ut 

til Harstad, der gjentatte konflikter med den listeførte kraftledningen mellom Innset og Kanstad 

utgjør den mest omfattende konflikten.  

• Østre korridor har større omfang av konflikter enn Vestre korridor fra Sørfjordbotn og nordover til 

Tromsø. Deler av Narvik er innlemmet i Riksantikvarens register, og har derav nasjonal verdi. I 

enkelte områder går mange SEFRAK-registrerte gårdstun tapt. Ut over dette er det noe konflikt 

og/eller nærføring til automatiske fredete bosetnings- og gravfunn, men også til de mange 

krigskulturminnene som er registrert i regionen (ikke fredet), samt til SEFRAK-registrert bebyggelse 

i sårbare kulturlandskap. Mye av innlandet er samiske områder med samiske navn. Samiske 

kulturminner er ofte ikke registrert, eller er registrert som vanlige norske kulturminner. Her kan det 

derfor være større verdier enn det som er registrert og som kan medføre konflikter.  

• Direkte konflikt med verneverdige kulturminner og kulturmiljø bør som et mål unngås, men om 

linjen flyttes utenfor det foreslåtte 200-metersbeltet, vil det være fare for større og andre 

konflikter.   

Landskapsbilde 

Landskapsbildet utgjøres av natur- og kulturpreget landskap med vekt på de visuelle forholdene. Sårbare 

landskap som er valgt ut for tiltaket er: 

• snaufjellsområder med tinder og botner  

• bratte dalsider 

• markerte daler 

• elveløp  

• vann og fjorder med strandsone 

Godstog ved Mosjøen. Foto: Njål Svingheim 
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Jernbanetraseen kan være utfordrende for landskapet langs selve traseen, ved tunnelpåhugg og broer. Stor 

konflikt kan oppstå når fjellterreng med topper og botner, fjorder og elveløp krysses. Middels konflikt kan 

forekomme ved nærføring til strandsoner langs vann, elver og fjorder.  

I anleggsfasen vil inngrepene være størst med anleggsområder, anleggsveier og deponiområder for 

masser. I forbindelse med tunnelene vil det bli tverrslag der tunnelmasser transporteres ut. Det kan bli 

lange anleggsveger inn til tverrslagene.    

Vurdering av landskapsbildet i korridorene 

• Anleggsfasen vil for samtlige alternativer bli mer konfliktfull enn den permanente situasjonen.  

• Østre korridor går inn i flere «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagt og kan medføre inngrep 

ifm. tunnelportaler, tverrslag, anleggsveger og deponering av tunnelmasser.  

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og medfører flere fjordkryssinger og 

nærføring til strandsoner. Alternativet følger på strekninger E6. 

• Alternativ Bjerkvik-Harstad går i nærføring til flere vann men følger stort sett E10.  

Friluftsliv 

Fra Naturbasen er det valgt ut to kategorier som er tatt inn i vurderingene: Svært viktige og viktige 

friluftsområder. Konfliktpotensialet er størst der traseene går inn i store sammenhengende friluftsområder 

som er registrerte som svært viktige. Der friluftsområdene tangerer i ytterkanten vurderes konflikten som 

mindre. Liten konflikt benyttes i noen få områder der traseen går parallelt med overordnet vegsystem. 

Vurdering av friluftsliv i korridorene 

• Store deler av arealene langs traseene er kartlagte som friluftsområder. Mange områder ligger 

langt fra bebyggelse og er tidkrevende å nå. Andre ligger nærmere byer og tettsteder og har en mer 

intensiv bruk.  

• Østre korridor går inn i flere «uberørte» fjellområder som er lite tilrettelagte og har soner med 

villmarkspreg.  

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og er mer tilgjengelig og tilrettelagt for 

bruk. 

• Linjene vil gi arealinngrep i friluftsområdene, og kan danne barrierer mellom og til friluftsområder. 

Nye anleggsveier kan åpne opp for bedre atkomst til andre friluftsområder. 

Inngrepsfrie naturområder (INON) 

INON er definert som områder som ligger en kilometer eller mer fra tyngre teknisk inngrep. Områdene er 

kartlagt og overvåkes. Det finnes tre soner basert på avstanden til nærmeste inngrep: 

• Villmarkspreget område 

• Sone 1, områder mellom 3 og 5 km fra inngrep  

• Sone 2, områder mellom 1 og 3 km fra inngrep  

Dersom det gjøres inngrep i en sone forskyves dette også til de andre sonene som reduseres. 

Konsekvenspotensialet vurderes som middels dersom kun et smalt areal ytterst i sone 2 berøres. Ellers er 

konfliktpotensialet stort.   

Vurdering av inngrepsfrie naturområder i korridorene 

• I områdene finnes mange inngrepsfrie naturområder. De største som også har villmarkspreg finnes 

i traktene østover i grensetraktene mot Sverige.  

• Østre korridor går inn i flere inngrepsfrie fjellområder med villmarkspreg. Anleggsveger og 

deponering av tunnelmasser vil medføre inngrep.  

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur og medfører og berører færre inngrepsfrie 

naturområder. Nærmere bebyggelsen er områdene gjerne mindre og består av sone 2.  

• Arm Bjerkvik-Harstad berører ingen inngrepsfrie naturområder.  
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Naturressurser (reindrift)

Fra reindriftsforvaltningens kartlegging er det valgt ut flere kategorier som er tatt inn i vurderingene av
ressursen. Kategorier som er tatt med i vurderingene er:

• Flyttlei
• Oppsamlingsområde
• Vårbeite og kalvingsland
• Sommerbeite (høyereliggende og lavereliggende områder)
• Høstbeite (tidlig beite og parringsland, høstvinterbeite)
• Vinterbeite (tidlig og sent vinterbeite)

Reinen trekker over store områder gjennom året, og forbindelser mellom områdene inne i landet og ute ved
kysten er viktig å ikke bryte opp med infrastruktur. For dette tema gjøres ikke en verdivurdering da
reindriftsforvaltningen selv ikke har verdisatt geografiske områder.

Vurdering av naturressurser (reindrift)i korridorene

• Konfliktpotensialet er størst der korridoren går gjennom store sammenhengende områder med
flere kategorier og flyttleier. Der områdene er mindre og kategoriene færre eller der
jernbanetraseen går i ytterkant av et område, er konfliktpotensialet mindre.

• Begge korridorene berører lange strekninger som er viktig for reindriften.

• Østre korridor er i prinsippet mindre konfliktfullt enn Vestre korridor på grunn av alle tunnelene.
Hvor det vil bygges anleggsveier inn til tverrslagene og hvor det vil deponeres tunnelmasser er
uvisst, men dette vil gi inngrep i beiteområdene.

• Vestre korridor går nærmere bebyggelse og infrastruktur hvor det allerede er dannet barrierer
reinen må krysse.

• Arm Bjerkvik-Harstad berører også viktige beiteområder.

Samlet vurdering miljø og samiske interesser

Tabell 10 viser hvor mange områder innen hvert miljøtema som vil bli berørt av de tre alternative traseene.
For landskapsbilde vil 27 områder bli berørte i alternativ 1 (Østre korridor), 45 områder vil bli berørte i
alternativ 2 (Vestre korridor) og 7 områder i alternativ 3 (trasé Bjerkvik- Harstad).

Miljøtema kulturmiljø har færrest områder med konflikt mens naturressurser og friluftsliv ligger høyest med
henholdsvis 96 og 113 konfliktområder. Miljøtema kulturmiljø har færrest områder med konflikt mens
naturressurser og friluftsliv ligger høyest med henholdsvis 96 og 113 konfliktområder.

Det er relativtfå områder som har meget stortkonfliktpotensial basert på denne overordnede analysen. I
Østre korridor har følgende områder meget stort konfliktpotensial:

• Reinsfjellet- Hellmobotn
• Langvatnet
• Lavfjellet
• Melkevatnet
• Grunnvatnet-Børsvatnet

Tabell 10 Antall områder som blir berørt av traseene

Beskrivelse Østre korridor Vestre korridor Bjerkvik - Harstad
INON 13 16 0
Landskapsbilde 27 45 7
Naturmiljø 24 37 9
Naturressurser 35 51 10
Friluftsliv 42 59 12
Kulturmiljø 4 4 5
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I Vestre korridor har følgende områder meget stort konfliktpotensial: 

• Sildhopfjellet-Fjerdvatnet 

• Fagernesfjellet 

• Kvassviktinden 

• Lavfjellet  

• Melkevatnet 

• Djupvatnet  

• Stormyra naturreservat  

Kartet i figur 7 viser områdene med 

svært høyt konfliktpotensial for en 

samlet vurdering av miljøtemaene. 

Det er svært få områder langs de tre 

alternativene som ikke har 

konfliktpotensial. Det meste av 

strekningen har middels og stort 

konfliktpotensial for miljøtemaene.  

Konfliktpotensialet reduseres på 

tunnelstrekninger. Portalområder, 

anleggsvegen inn til tverrslag, 

riggområder, masseuttak og 

deponering av masser gir likevel store 

utfordringer som vil påvirke 

miljøtemaene. Konfliktpotensialet er 

der fortsatt men i redusert grad. De 

inngrepsfrie naturområdene, INON, har 

ikke fått redusert konfliktgrad på 

tunnelstrekninger da et lite inngrep i 

disse områdene reduserer områdets 

størrelse og verdi.     

Anleggsfasen vil bli mer konfliktfull enn 

den permanente situasjonen for 

samtlige tema. Store areal som etter 

hvert vil settes i stand, åpnes for 

anleggsvirksomhet. Anleggsveier, 

riggområder og massedeponier er 

tiltak som i seg selv er konfliktfulle. De 

mange og lange tunnelstrekningene vil 

kreve at det lages en plan for tverrslag 

samt uttak og deponering av 

tunnelmassene.     

 

  

 

  

Figur 7: Samlet vurdering av områder med meget stort konfliktpotensial 
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6 Tran sportetterspørsel
Vi har gjennomført en transportanalyse for en ny jernbane Fauske – Tromsø. Analysen består av
beregninger med de nasjonale modellene for person-og godstransport. I tillegg er det gjennomført
markedsvurderinger for transport av sjømat og turistreiser/turisme. En nærmere presentasjon av dette
arbeidet finnes i vedlegg 6.

Resultatene fra transportanalysen gir grunnlag for å beregne trafikantnytte og nytte for godskunder i
nyttekostanalysen, og inngår i den samfunnsøkonomiske analysen (se vedlegg 11). Jo flere som reiser med
banen, desto større blir trafikantnytten. Og jo mer banen brukes til godstransport, desto mer nytte for
godskunder gir den.

For dette kapitlet gjelder følgende inndelinger av alternativ:

A. Hele strekningen Fauske – Tromsø, inkludert arm til Harstad
B. Hele strekningen Fauske – Tromsø, uten arm til Harstad
C. Strekningen Narvik – Tromsø
D. Strekningen Fauske - Narvik

Persontransport

Nord-Norgebanen er konkurransedyktig

Resultatene for persontransportvises i figur 9. I alternativ A (hele strekningen med arm til Harstad) kan vi
vente omkring 370 000 reiser årlig med Nord-Norgebanen i 2050. Færrestantall turer blir det i alternativ D
(strekningen Fauske – Narvik), med omtrent 90 000 i 2050.

Togreisene med Nord-Norgebanen kan være
overførte reiser fra andre transportformer,
reiser som har endret reisemål som følge av et
nytt og bedre transporttilbud (Nord-
Norgebanen) eller nye reiser som tidligere ikke
ble gjennomført. Se tabell 11. Oversikten viser
også at togtilbudet på Nord-Norgebanen
konkurrerer bra med de andre
transportformene. En Nord-Norgebane vil få størst overføring av reisende fra kollektivtransport (buss).

Tabell 11: Kilder til ny etterspørsel for turer over 70 km, daglig

Alternativ Fra kollektiv Fra fly Fra bil Nyskapt
A 340 180 190 220
B 250 170 170 200
C 260 20 40 50
D 60 50 50 70

Figur 9 Passasjerer for Nord-Norgebanen for 2030 og 2050 – turer over 70 km
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Togpassasjerene vil få kortere reisetid 

For alle de lengre reiserelasjonene vil togtilbudet gi en markant tidsbesparelse i forhold til eksisterende 

kollektivtilbud. Mellom Bodø og Tromsø oppnår toget god konkurransekraft mot bilen. Toget går vesentlig 

raskere, og selv med få daglige avganger, vil en spare vesentlig tid på å ta toget framfor bil. Togtilbudet er 

også konkurransedyktig mot fly, men på grunn av lave tilbringerkostnader til og fra flyplass til by i Bodø og 

Tromsø, vil flyet fremdeles framstå som det beste alternativet for mange reisende, selv om toget kun bruker 

tre og en halv time. Se tabell 12.  

 

Vi har gjennomført sensitivitetsanalyser for å undersøke hvor følsom resultatene er for endringer i de 

faktorene som inngår i beregningene. Faktorene vi har sett på er dobling i antall togavganger, halvering av 

tilbringertiden og en dobling av flyprisen. Sensitivitetsanalysene viser at toget med en dobling av 

frekvensen får en etterspørselsøkning på 25 prosent. Hver for seg får disse faktorene ikke så store utlsag, 

men sammen vil de gi en økning tilfra 339 000 til 568 000 passasjerer (40 prosent) for alternativ A (full 

utbygging med arm til Harstad).  

Også effekt for korte reiser 

Det er de lange reiser som har det viktigste markedsbidraget for Nord-Norgebanen, men vi kan forvente 

bidrag fra korte reiser også. Alt tyder på at det er tilbringertrafikken til og fra Evenes som er den klart 

viktigste posten for korte turer. Trafikkpotensialet og nyttetpotensialet er av betydning, men effekten 

avhenger av om hvordan man innretter det nye togtilbudet og antall daglige avganger. 

Høy trafikantnytte 

Trafikantnytte er summen av de reisendes besparelser målt i kroner. For en nærmere beskrivelse, vises til 

vedlegg 10. I tabell 13 gis en oversikt over fordeling av trafikantnytte for alternativ A (full utbygging med 

arm til Harstad) i 2030. 

 

Det er lange reiser over 200 km som utgjør hoveddelen av nytten. Dette forklarer også den forholdsvis høye 

nytten per reisende i resultatet. Det er på mange relasjoner svært høye reisekostnader i utgangspunktet, og 

togtilbudet bidrar til å trekke denne betydelig ned.  

Tabell 12: Tidsbruk transportmidler etter Nord-Norgebanen  

Reisetid (timer) med transportmiddel  

Reiserelasjon Avstand (km) Bil Fly Båt Buss Tog 

Tromsø-Harstad 300 4:25 3:24 3:00 5:15 2:00 

Tromsø-Narvik 232 3:25 3:45  3:50 1:30 

Tromsø-Bodø 532 8:30 1:30  12:00 3:30 

Bodø-Narvik 300 5:05 3:00  6:20 2:00 

Bodø-Harstad 312 5:40 3:00  7:00 2:50 

Harstad – Evenes 43 0:40   1:00 0:25 

Narvik – Evenes 57 0:50   1:00 0:30 

Tromsø-Bardufoss 133 1:55   2:30 0:40 

Narvik-Bardufoss 101 1:35   2:00 1:15 

Harstad-Bardufoss 170 3:00   5:00 1:45 

Tabell 13 fordeling av trafikantnytte for alternativ A i 2030 

Nytte alternativ A Lange reiser Mellomlange reiser 

Private reiser 251 000  (53 %) 45 000 (9 %) 

Arbeidsreiser 42 000  (9 %) 10 000 (2 %) 

Forretningsreiser 116 000  (24 %) 14 000 (3 %) 
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Godstransport

Store godsmengder fra veg og sjø til bane

Vi har vurdert de viktigste godsstrømmene til og fra regionen for både bane, veg og sjøtransportved å se på
ulike snitt ved influensområdet til Nord-Norgebanen. For nærmere beskrivelse av snittene, vises til vedlegg
6. Modellberegningene viser at en Nord-Norgebane vil føre til overføring av gods fra veg og sjø til bane.
Størst overføringer det på snittet mellom Narvik og Tromsø, der vi kan forvente en halvering av gods på veg
i 2030.

Det er beregnetat en Nord-Norgebane kan få en godsmengde på rundt 2,6 millioner tonn i året. Rundt 0,7
millioner tonn er overføring fra veg, og 1 million tonn er overføring fra skip. Resterende godsmengde på litt
over 1 million tonn i året er gods som ellers ville ha gått på Ofotbanen.

Mest stykkgods fraktes tilregionen

Vi har analysert godsstrømmene gjennom Godsmodellen (jamfør vedlegg 6). Denne modellen fordeler gods
i totalt 39 vareslag. Vi kategoriserer varegruppene etter egenskaper, og har en slik inndeling:

• Tørrbulk: (ikke-flytende produkter) matvarer bulk, sand, grus og stein, mineraler og malmer,
sement og kalk, massevarer, kjemiske produkter, gjødsel

• Stykkgods: (last som fraktes på paller eller i container) matvarer konsum, drikkevarer,
høyverdivarer, levende dyr, byggevarer, diverse stykkgods innsatsvarer og konsumvarer, trelast

• Fisk: Fersk, fryst og bearbeidet fisk
• Termovarer: Varer som krever kontrollert temperatur under transport og lagring
• Industrivarer: (varer produsert eller foredlet av industrielle bedrifter) maskiner og utstyr,

transportmidler, flis og cellulose, papir, trykksaker, metaller, aluminium
• Tømmer: Hele trestammer og stokker til videre foredling
• Våtbulk: (flytende produkter) råolje, naturgass, raffinerte produkter

Analysene avgodstransporten viser at det til Nord-Norge hovedsakelig fraktes stykkgods, tørrbulk og
industrivarer. Fra Nord-Norge fraktes det en betydelig andel fisk på de samme strekningene for Nord-
Norgebanen. Det fraktes mer gods i nordlig retning enn sørover. Mellom Fauske og Narvik transporteres ca.

Figur 9 Tonn gods per år på Nord-Norgebanen fordelt på varegrupper og strekning
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75 prosent av godsmengden i nordlig retning.  Av mengden som fraktes sørover består rundt halvparten av 

fisk, i tillegg til stykkgods og tørrbulk. Dette bidrar positivt i retningsbalansen. Se figur 9. 

Vi har beregnet antall godstog på Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen for de ulike alternativene. Hvert tog 

er her forutsatt å være 450 meter langt. For beregningsalternativ A i 2030 gir det 12 godstog per døgn 

mellom Fauske og Narvik, og 8 godstog per døgn mellom Narvik og Tromsø. Dette medfører også at antall 

godstog på Nordlandsbanen øker fra dagens 4 tog per døgn til 14 tog per døgn (i 2030). 

Scenario med økt sjømatransport  

Sjømatproduksjon har hatt en stor økning i Nord-Norge og resten av landet de siste årene både i volum og i 

verdi. Her har oppdrettsnæringen med havbruk stått for den virkelig store veksten i verdi og volum, men 

også villfisk (fersk og frosset) har hatt en økning. 

Framover i tid forventer vi fortsatt stor vekst der produksjonen for havbruk antas å passere fangst av villfisk 

før 2030. For å fange opp denne produksjonsveksten, og vridningen mellom havbruk og villfisk framover 

mot 2030 og 2050 har vi analysert to scenario. Et scenario basert på en moderat vekst og et scenario 

basert på økt vekst (til dels på bekostning av veksten i resten av landet). For scenario «Økt vekst» 

innebærer det en produksjonsvekst på 94 prosent fram til 2030 og 340 prosent fram til 2050 for de 

typiske produksjonskommunene i Nord-Norgebane-korridoren.  

Beregningen for scenario «Økt vekst» i 2050-situasjonen gir som resultat en uttransport på om lag 900 000 

tonn på Nord-Norgebanen mellom Fauske og Narvik. Det samme volumet vil da også transporteres på 

Nordlandsbanen. 

Scenario med økt turisme 

De siste årene har det vært vekst i reiselivsnæringen i Norge, og med vekst i turisme både nasjonalt og 

internasjonalt. Veksten i Nord-Norge, i form av antall overnattinger, har vært over gjennomsnittet for landet 

sett under ett. Det er store forskjeller i egenskapene for turismen mellom de enkelte geografiske 

markedsområdene for Nord-Norgebanen. Her består typiske egenskaper av ulike typer av 

turistattraksjoner, turisttilbud, transporttilbud og overnatting, samt sesongvariasjon og nasjonal eller 

internasjonal turisme. 

Scenario for turistreiser med Nord-Norgebanen er basert på en strukturert analyse av egenskaper og 

drivere som skaper transportbehov. Potensielle togpassasjerer vil komme fra flere forskjellige målgrupper i 

et influensområde rundt den framtidige Nord-Norgebanen. Både utenlandske og norske turister er vurdert å 

ha muligheter for å reise med tog, i større eller mindre grad avhengig av tilgjengelighet til jernbanen. Det er 

også vurdert å være et potensial for turister til selve jernbanen – dvs. Nord-Norgebanen som 

opplevelsesreise. Analysen viser et potensial for opp mot 115 000 årlig togreiser på Nord-Norgebanen i 

2030 tilknyttet turisme og turister. 
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7 H va koster N ord -N orgeb an en ?

Hvordan vi har beregnet kostnadene
Jernbanedirektoratet har gjort kostnadsberegninger basertpå erfaringstall fra tidligere bygde prosjekter.
Der vi ikke har egne referanseprosjekt, har vi hentet inn referanser fra Statens vegvesen og prosjekter i
utlandet. Metoden, sammen med en grundig beskrivelse av kostnadsestimeringen, finnes i vedlegg 7.

De korridorene som er kostnadsestimert er lagt inn i dataverktøyet ArcGIS og topografiske kart. Gjennom
disse verktøyene har man tilgang til det som finnes av data i offentlige registre som befolkningsdata,
naturdatabase, verneområder, kulturminner, rasfarlige områder, geologiske-og geotekniske forhold,
reindrift og samiske interesser etc. Disse verktøyene har vært aktivt benyttet ved registrering, inndeling og
kategorisering av de enkelte delstrekningene for dagsoner, tunnelstrekninger og vannkryssinger (bruer)
samt registrering og kategorisering av andre objekter. Stasjoner, kryssingsspor, godsterminaler og
innløsninger er lagt inn som punktvise objekter.

Etter å ha estimert kostnadene ved bygging av Nord-Norgebanen, gjennomførte vi en usikkerhetsanalyse.
Analysen ble gjennomført av Metier OEC, se vedlegg 8 og vedlegg 9 for dokumentasjon.

En Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner
En samlet utbygging for strekningen Fauske – Tromsø er estimert til en kostnad i størrelsesorden 113 –
120 milliarder kroner. Om man også inkluderer armen til Harstad vil samlet kostnad komme i
størrelsesorden 133 – 140 milliarder kroner. Østre korridor vurderes å være litt billigere enn Vestre
korridor, men forskjellen er forholdsvis liten. Dette skyldes for en stor del at Vestre korridor har lavere
tunnelandel, og at man da pådrar seg store kostnader med fjordkryssinger på lange bruer over dype fjorder.
Det vil være mest penger å spare på denne løsningen på strekningen Narvik – Tromsø. Dette skyldes i
hovedsak at det i Østre korridor er flere tunneler, og korridoren omfatter en lang og dyr undersjøisk tunnel
fra Malangshalvøya og over til Tromsø. Denne forskjellen spises imidlertid noe opp ved at man i Vestre
korridor har en omfattende løsning med lange bruer over Aursfjorden og over Rystraumen. Tabell 14 viser
de samlede kostnadene etter usikkerhetsanalysen. Dette kostnadsestimatet benevnes P50, og betyr atdet
er 50 prosent sannsynligat estimatet ikke overskrides. Det er disse tallene som legges til grunn i den
samfunnsøkonomiske analysen i kapittel 8. Og vi minner om at på dette overordnete nivået, er
usikkerheten rundt kostnadsestimat svært høy.

I tabell 14 er også angitt trinnvise kostnader for begge hovedalternativene og Arm Bjerkvik – Harstad. Ved
splittingen i Narvik er det forutsatt at kostnader for utvidelse av Narvik stasjon for persontrafikk er lagt til
trinnet Narvik - Tromsø i begge alternativ. Deter usikkert om Narvik stasjon trenger utvides med
utbyggingstrinnet Fauske – Narvik isolert sett.

For terminal for omlasting av gods er det forutsatt at kostnader knyttet til utvidelse av godsterminalen i
Narvik legges til trinnet Fauske – Narvik. Ved utbygging av trinnet Narvik – Tromsø isolert sett forventes det
at en større del av godset som i dag omlastes i Narvik transporteres direkte til/fra Tromsø og Storsteinnes
slik at volumet over Narvikterminalen reelt sett kan reduseres noe i dette trinnet. Trinn Narvik – Tromsø er
noe billigere enn trinn Fauske – Narvik, særlig for Vestre korridor.

Mer om usikkerhetsanalysen

Basert på det utarbeidede kostnadsestimatet har vi altså gjennomført en usikkerhetsanalyse.
Kostnadsestimatet som var utarbeidet ble gjennomgått i et to-dagers analysemøte ledet av prosessleder og
analytiker fra Metier OEC, representanter fra Jernbanedirektoratetog ekstern ekspertise fra rådgiver-og
entreprenørmiljøer i Norge. Identifiserte usikkerheter ble gruppert under hovedkategoriene

Tabell 14 Samlede kostnader (mrd. NOK, prisnivå 2019).

Østre korridor Vestre korridor Arm Bjerkvik-Harstad Fauske-Narvik Narvik-Tromsø
Kostnad (P50) 113 120 20 54 53
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Usikkerhetsdrivere (U) og Kostnadselementer og estimatusikkerhet (K) og det ble gjort trippelanslag for 

hver enkelt gruppe. 

Innledningsvis i analysemøtet gjorde analysegruppen en vurdering av prosjektets og strekningenes 

utfordringer og muligheter innenfor åtte prosjektrelaterte dimensjoner på en skala fra 0 (ingen grad av 

utfordring) til 6 (meget stor grad av utfordring). Figur 10 viser resultatet av analysegruppens vurderinger (6 

er ytterst, 0 er innerst). 

Analysegruppens vurderinger er at tiltakets størrelse og den effekten markedsusikkerhet kan ha på de 

totale kostnadene representerer de største muligheter og utfordringer i prosjektet. Store muligheter og 

utfordringer finnes også innenfor temaene teknisk kompleksitet, behov for nytenkning, intensitet og 

varighet og i forbindelse med beskrivelse av målsetningene med tiltaket. 

Usikkerhetsdriverne og kostnadselementene som ble vurdert i usikkerhetsanalysen vises i tabell 15. 

 

De største usikkerhetene i usikkerhetsanalysen er vist i tornadodiagrammet i figur 11 og figur 12. De to 

usikkerhetene som bidrar mest til den totale usikkerheten for begge alternativer er usikkerhetsdriverne U5 

(Prosjektunderlag og modenhet i løsninger) og U1 (Markedsusikkerhet). Disse bidrar til usikkerhet i begge 

retninger. Usikkerhetsdriveren U3 (Eierstyring) bidrar også mye, men mest i retning av en lavere kostnad. 

Tabell 15 Usikkerhetsdrivere og kostnadselementer som er brukt i analysen 

Usikkerhetsdrivere Kostnadselementer 

U1 Markedsusikkerhet K1 Dagsone 

U2 Rammebetingelser K2 Tunnel 

U3 Eierstyring K3 Undersjøisk tunnel 

U4 Lokale forhold K4 Bruer 

U5 Prosjektunderlag og modenhet i løsninger K5 Kryssingsspor 

U6 Organisasjon og gjennomføringsevne K6 Godsterminaler 

U7 Game changer K7 Stasjoner 

 K8 Grunnerverv 

Figur 10 Situasjonskart. Prosjektets utfordringer 
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For estimatusikkerheten er det Østre korridor K2 (Tunnel) som bidrar mest i retning av økte kostnader 

mens det for Vestre korridor er K4 (Bruer) som bidrar mest, også i retning av økte kostnader. 

 

 

 

 

Oppsummering fra usikkerhetsanalysen  

Metoden som er bruk i denne utredningen (analogestimering med byggeklossmetoden) har sin styrke i at 

den gir sammenliknbare kostnadsestimater for alternativene uten at det legges for mye ressurser i 

utredningen. Men dersom prosjektet Nord-Norgebanen skal gis en rasjonell vurdering, vil det være behov 

for en dypere analyse av flere forhold enn bare å sette sammen standard byggeklosser på lite bearbeidete 

linjealternativer.   

Figur 11 Tornadodiagram for Vestre korridor 

 

Figur x  Tornadodiagram for Vestre korridor 

 

Figur 12 Tornadodiagram for Østre korridor 
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De lengste jernbanebruene er kostnads-og usikkerhetsdrivende. De kan også vise seg også å bli «umulige»
å bygge teknisk sett, ettersom de er svært kompliserte. En optimalisering av traseen vil kunne si noe om
noen av de store bruer kan unngås.

Usikkerhetsanalysen har tatt høyde for at prosjekteiere og -sponsorer kan påvirke kostnadsnivået i positiv
retning. Avklaring på prosjektmål, med redusering av krav til hastighet, minsteradius og stigningsforhold vil
gi mulighet til optimalisering av trase og til å unngå de vanskeligste bruene/konstruksjonene. Det totale
omfanget av Nord-Norgebanen gir også mulighet til effektivisering av utbyggingsstrategi og -organisasjon og
til å løfte offentlige planprosesser for raskere planlegging og behandling.

Til tross for at løpemeterkostnaden for tunnel vurderes å være mer enn dobbelt så høy som løpemeter-
kostnaden for daglinje, konkluderer usikkerhetsanalysen med at alternativet med høy tunnelandel (Østre
korridor) har lavere kostnad enn Vestre korridor. Dette indikerer at det er betydelige usikkerheter i
kostnadsnivåene. For å redusere usikkerhet bør forutsetningene for Nord-Norgebanen, både målsetninger,
strategier og tekniske krav, gjennomgås for å åpne mulighetsrommet i en eventuell konseptvalgutredning
(KVU), slik at eksempelvis kostnadskonsekvensen av hastighetskrav gjenspeiles i trasevalg og tekniske
løsninger for bruer og konstruksjoner.

Konsekvenser av en hastighetsreduksjon

Som nevnt tidligere, ligger en hastighet på 200 km/t til grunn for utredningen. Ved en lavere
dimensjonerende hastighet vil de tekniske kravene endres, og man kan ha en mindre stiv geometri som
kan tilpasses bedre til terrenget og dermed gi en lavere andel tunnel med en tilhørende lavere
investeringskostnad. Redusert hastighet har også konsekvenser for framføringstid, og vil endre
konkurranseflaten for jernbane mot andre transportformer. Vi har derfor valgt å gjøre en enkel og helt
overordnet vurdering av hvilke konsekvenser en reduksjon til 130 km/t har for persontrafikken, jamfør
vedlegg 10. Hovedfunnene viser:

• Det er ingen konsekvenser for godstrafikken
• Det blir 45 minutter lengre framføringstid mellom Fauske og Tromsø (28 prosent økning) og 8

minutter mer mellom Bjerkvik og Harstad (16 prosent økning)
• 15 prosent lavere etterspørsel for persontrafikk
• 30 prosent lavere trafikantnytte for persontrafikken
• Østre korridor kan få 50 km mindre tunnel, det vil si en reduksjon fra 58 til 44 prosent, som vil

kunne gi en kostnadsbesparelse på rundt 8 mrd. kroner.
• For arm Bjerkvik-Harstad kan tunnelandelen reduseres fra 39 til 27 prosent(ca. 10 km), som

svarer til en reduksjon i kostnader på ca. 1,7 mrd. kroner.
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8 H va får sam fu n n et i gjen for å b ygge en
N ord -N orgeb an e?

Vi har gjorten samfunnsøkonomisk analyse for å se på nytten av en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø.
Vi har også sett på et alternativ med arm til Harstad. Analysen følger metodikk og forutsetninger som ligger
til grunn for transportvirksomhetenes arbeide med Nasjonal transportplan 2022-33. For nærmere
presentasjon av metode og tilnærming, vises til vedlegg 11.

Hvordan har vi gjort den samfunnsøkonomiske analysen?

Åbygge jernbane på så lange strekninger som gjelder her, er ressurskrevende. Investeringskostnadene for
å bygge jernbane Fauske-Tromsø med arm til Harstad er kostnadsestimert til rundt 133 milliarder kroner.
Uten armen til Harstad er investeringskostnadene estimert til å være 113,3 milliarder kroner fra Fauske til
Tromsø. Åbygge jernbane fra Fauske til Narvik har en forventet kostnad på 54,2 milliarder kroner, fra
Narvik til Tromsø er forventet kostnad på 53 milliarder kroner.

I den samfunnsøkonomiske nyttekostanalysen er investeringene et negativt beløp. For at investeringen skal
være samfunnsøkonomisk lønnsom, må nytten til trafikantene og nytten for godskunder, samt andre
positive samfunnsøkonomiske virkninger være større enn investeringskostnadene og drifts-og
vedlikeholdskostnadene. Er netto nåverdien positiv, er investeringen i Nord-Norgebanen
samfunnsøkonomisk lønnsom.

For dette kapitlet gjelder følgende inndelinger av alternativ:

A. Hele strekningen Fauske – Tromsø, inkludert arm til Harstad
B. Hele strekningen Fauske – Tromsø, uten arm til Harstad
C. Strekningen Narvik – Tromsø
D. Strekningen Fauske - Narvik

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Netto nåverdien av investeringene og jernbanens antatte levetid på 75 år er fremstilt i figur 13.

Jernbanen gir et beregnet netto samfunnsøkonomisk tap fra omtrent 46 milliarder kroner til omtrent 109
milliarder kr, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Ingen av alternativene for Nord-Norgebanen er
samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Vi har gjort noen sensitivitetsanalyser. I figur 13 er det vist et alternativ med vekst i både godsmengder og
verdi på sjømat, samt et annet alternativ for transport med både doblet frekvens, halvert tilbringertid til
toget, og doblet flypris. Dette alternativet er kalt kombinert i figur 13. Disse alternativene gir bare små

-108,8 -105,1 -103,2
-92,8

-45,8 -48,6

Alternativ A Alternativ A
sjømat

Alternativ A
kombinert

Alternativ B Alternativ C Alternativ D

Figur13 Netto nåverdien av investeringene i ulike alternativ, i milliarder kroner
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prosentvise virkninger i netto nytte. Vekst i turisme, beregnet til en økt nytteverdi på vel 2 milliard kroner, 

fører heller ikke til at noen av alternativene blir samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Alle alternativene gir en netto nåverdi per offentlige budsjettkrone på omkring -1. Det vil si at for hver krone 

det offentlige bruker på Nord-Norgebanen i 75-årsperioden, gir det et samfunnsøkonomisk netto tap på 

omkring 1 krone.  

Jernbanen gir positive virkninger for både overføring av persontrafikk fra fly og bil og nyskapt trafikk, samt 

positive virkninger i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods. Det er også andre positive 

virkninger for samfunnet, blant annet reduserte CO2 -utslipp og færre trafikkulykker. Analysen skiller ikke 

på hvem som får kostnader og nytte av den nye jernbanen, men om virkningen i sum er positiv. Er de 

prissatte nyttevirkningene større enn kostnadene, er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Vi har også utført en analyse som forteller oss hvor mye de estimerte investeringskostnadene må reduseres 

for at netto nåverdi skal bli 0. Det betyr at byggingen av jernbanen hverken blir samfunnsøkonomisk 

ulønnsom eller lønnsom. For hovedalternativ A må investeringskostnadene reduseres fra ca. 133 milliarder 

kroner til ca. 22 milliarder kroner, en reduksjon på 83 prosent. 

Det er også drøftet ikke-prissatte konsekvenser, samt netto ringvirkninger, uten at dette er beregnet. Vår 

faglige vurdering er at dette ikke vil endre bildet av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

 

 

 

 

  Godstog Nordlandsbanen. Foto: Njål Svingheim 



Konsultasjon med Sametinget 

 Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) 36 

9 Konsultasjon med Sametinget 

Jernbanedirektoratet gjennomførte en konsultasjon med Sametinget 17. juni 2019. Sametinget har også 

vært representert ved innspillskonferanser, referansegruppe og i dialogforum. Vi har videre blitt enige om at 

ny konsultasjon gjøres etter at høringsfristen har gått ut, men før vi leverer endelig rapport til 

Samferdselsdepartementet.  

I konsultasjonen som ble gjennomført i juni, pekte Sametinget på flere forhold som må vurderes i en 

eventuell neste fase av arbeidet med en ny jernbane Fauske – Tromsø: 

• En Nord-Norgebane vil få store konsekvenser for samisk kultur, spesielt for reindrift. Det er enighet om 

at eventuell videre prosess vil kreve nye registreringer og kartlegging av faktisk arealbruk og aktuelle 

konflikter rundt samiske interesser. 

• Det vil være behov for ulik tilpasning og avbøtende tiltak for ulike kategorier arealer (vårbeite, trekklei, 

sommerbeite osv.)  

• Det er enighet om at samisk utmarksbruk må omtales. Området Hellemobotten er et lulesamisk 

område med svært mye utmarksbruk. Det er trolig samisk utmarksbruk langs hele korridoren for Nord-

Norgebanen, og en eventuell neste fase må sikre tilstrekkelig kartlegging av slik utmarksbruk. 

• Samiske interesser kan dreie seg om flere av de ikke-prissatte konsekvenser, og det er den helhetlige 

verdien som er viktig. Registreringen som er gjennomført kan virke fragmenterende og ikke i 

tilstrekkelig grad ta hensyn til det helhetlige bilde over konsekvenser for samiske interesser. En slik 

helhetlig vurdering av de samlete inngrepene bør være en del av en eventuell neste fase i 

utredningsarbeidet.  

• Dersom man beslutter å gå videre til en KVU (konseptvalgutredning), er det svært viktig å komme i 

tidlig dialog med reindriftsnæringen. Slik kan man eventuelt legge traseer som unngår de områdene 

med størst konflikt. Det er en stor utfordring generelt at dialogen med reindriftsnæringen opprettes 

etter at trase er valgt. Det vises ellers til Statens vegvesen sin prosess med Hålogalandsveien, der 

Statens vegvesen etablerte en prosessleder som representerte reindriftsnæringen. Denne prosessen 

ble oppfatta som god, og kan være et eksempel til etterfølgelse.  

• I en videre utredning må det lages en temarapport om folkerettslige betraktninger. Mange av 

reindistriktene i tiltaksområdet er små og dermed sårbare. Om traseen for en Nord-Norgebane legges 

slik at det hindrer eller reduserer muligheten til reindrift betraktelig, kan det være på terskelen til 

folkerettsbrudd.  

• Samiske kulturminner er i liten grad kartlagt. Samiske kulturminner kan omfatte hellige fjell, 

offersteiner osv. Det er behov for en grundig kartlegging av samiske kulturminner dersom man går 

videre med utredningen av en Nord-Norgebane 

• Det er viktig at de som eventuelt skal utrede samiske interesser, kulturminner, sårbare områder osv., 

har tilstrekkelig faglig kompetanse på samiske forhold 
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10 Avsluttende kommentarer 

Vi har i denne rapporten presentert et oppdatert kunnskapsgrunnlag for en ny jernbane Fauske – Tromsø. 

Mer om metode, forutsetninger og utdypende analyser finnes i vedleggene, som vi refererer til i teksten.  

For alle oss som har vært med i utredningen, har dette vært et svært interessant oppdrag å jobbe med. Vi 

har møtt mange og fått gode bidrag fra engasjerte og kunnskapsrike representanter for ulike 

interessegrupper, virksomheter, forvaltingsorgan og konsulenter. Vårt oppdrag har vært å bygge opp et 

faglig grunnlag som skal sendes videre til Samferdselsdepartementet for videre behandling.  
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Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling  for 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 på kr. 
10 000 000,-. 
 

 
Vedlegg: 
10.10.2019 Andre tildeling av startlån 2019 (L)(240967) 1423185 

10.10.2019 Sikkerhetsdokument.pdf (L)(240968) 1423186 

10.10.2019 Betalingsplan.pdf (L)(240969) 1423187 
 
Sammendrag: 
Det har vært stor pågang på søknader om startlån også i 2019. Vi har hatt til sammen kr. 37 909 403 til 
disposisjon for videreformidling i 2019. Alle midlene er nå disponert. Vi har derfor fremmet søknad om 
ytterligere kr. 10 000 000,- til Husbanken, noe vi har fått et positivt svar på. 
 
Av erfaring vet vi at midler for 2020 som det vil fremmes egen sak på, først vil være disponibelt rundt 
mars måned 2020. 
 
Det foreligger nå flere søknader om startlån som ikke er ferdig behandlet, dette er søknader som med 
stor sannsynlighet kvalifiserer for startlån.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer, de nasjonale føringer og innkomne 
søknader ser vi et behov for å ta opp ytterligere midler til videreformidling. 
 
Startlån er selvfinansierende og har ingen innvirkning på kommunens driftsbudsjett. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Andre tildeling av startlån for 2019 
 
Vi viser til søknad om videretildelingsmidler for 2019. 
 
Husbankens vedtak 
Husbanken har bevilget kommunen: 
 

 10.000.000 kr i startlånsmidler  
 
Hva må dere gjøre for å få midlene utbetalt? 
Startlån vil bli utbetalt innen kort tid, forutsatt at Husbanken har mottatt:  

 underskrevet låneavtale  
 bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak 

 
Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens 
godkjenning legges ved som dokumentasjon. Dokumentene sendes til:  
 
Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ 
 
Dere har tre måneders frist fra bevilgningen er gitt. Etter dette bortfaller bevilgningen. 
 
Hva skal startlånet brukes til? 
Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne 
eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen 
bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil 
bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i refinansiering er gode 
virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.  
 
Målet for 2019 er at antall barnefamilier som mottar startlån skal øke sammenliknet med 2018. 
 
Rente- og avdragsvilkår 
Startlån er gitt med flytende rente som annuitetslån med totalt 30 års løpetid, jamfør vedlagte 
betalingsplan. Hvis kommunen ønsker fastrente, ta kontakt med Husbanken etter utbetaling. 
 
Rapportering og kontroll 
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån. 
 
Kommuner som bruker StartSak 
Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir automatisk 
rapportert til Husbanken. 
 
Kommuner som bruker Startskudd 
Alle søknader som behandles i Startskudd og får status utbetalt eller avslag blir automatisk 
rapportert til Husbanken. 



 Vår dato Vår referanse Side 2 av 2 
 27.09.2019 2019/26295 3 
  610/15323440 

 
Kommuner som ikke bruker StartSak eller Startskudd 
Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal rapporteres fortløpende som enkeltsaker i 
rapporteringsmodulen StartRap. 
 
Alle kommuner må sende inn årsrapportering for 2019 i StartRap i januar 2020.  

 
Er dere usikre på hvordan dere rapporterer i StartRap, les mer i veilederen «Veileder for 
rapportering på startlån og tilskudd til tilpasning og etablering» (HB 7.C.19). 
 
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kontrollere at kommunene tildeler 
og forvalter midlene i henhold til forskrift om startlån. 
 
Klageadgang 
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket. 
 
Informasjon 
Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese 
mer om ordningene på www.husbanken.no. 
 
Aktuelt regelverk 

 Startlån skal videretildeles i samsvar med forskrift om startlån. 
 Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i 

Husbanken og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 
4.B.5). 

 Regler for tapsdeling og tapsfond finnes i Retningslinjer om tapsdeling, tapsfond og 
administrering av startlån (HB 7 B.15)  

 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Lena Elisabeth Jørgensen Iris Linchausen 
Avdelingsdirektør Rådgiver 
 
 
 
 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/7c19.pdf
http://nedlasting.husbanken.no/Filer/7c19.pdf
http://www.husbanken.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-03-12-273
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1851?q=rente%2520og%2520avdragsvilk%25C3%25A5r
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1851?q=rente%2520og%2520avdragsvilk%25C3%25A5r
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/4b5.pdf
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b15.pdf
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b15.pdf


  Låneavtale - Alminnelige vilkår 
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Postadresse  Org.nr. Saksnr Side 1 av 2 
Postboks 1404 post@husbanken.no 942 114 184 15323440 
8002 BODØ www.husbanken.no 

 
Undertegnede  Fauske kommune, org.nr. 972418021, 
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184, 
 
kr 10 000 000 ,- timillionerkroner. 
 
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer 
vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre 
retningslinjene. 
 
 
Rentevilkår 
Flytende rente -  nominell rente  1,653 % pr. år. -  effektiv rente  1,900 % pr. år. 
 
Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. 
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv 
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. 
 
Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller 
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker 
før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på www.husbanken.no 
eller ved å kontakte Husbanken. 
 
Nedbetalingsvilkår 
Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 8 år og en total løpetid på 30 år. Etter avtale med Husbanken kan 
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. 
 
Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid 
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. 
 
 
Gebyrer 
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 40,- for papirvarsel og kr 30,- for elektronisk varsel  
 
Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader 
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. 
 
 
Forsinket betaling 
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, 
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976. 
 
Låntakerens plikter 
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. 
 
Husbankens rett til å kreve full innfrielse 
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis 
• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen 
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha 

vesentlig betydning for Husbanken 
 
Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr 
og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. 
 
Utbetalingsfullmakt 
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4555.07.03886. 
 
Aksept av lånevilkår 
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.  

mailto:post@husbanken.no


 

 

 
Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette 
vilkårene i denne avtalen. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 (Sted)  (Dato) 
 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 (Stempel og underskrift av ordfører)  (Gjentas med blokkbokstaver) 
 
 
Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte 
kommunen. 
 
Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: 
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert ……...……….., sak nr.………….…… 
Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert ................……….., hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er 

oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Betalingsplan 
 



 

 

 
 



 
 
 

Dato: 27.09.2019       HNIL 
 
 
 
 

Fauske kommune                                                 
Saksnr 

Postboks 93                                                  
15323440 6 

8201 FAUSKE 
 
 

STARTLÅN VIDEREUTLÅN - ANNUITETSLÅN - FLYT 
 
 

Lånebeløp i kr   10,000,000 
Effektiv rente i %                    

1.900 
Løpetid i år             30    Gebyr pr. termin i kr                 

40.00 
Avdragsfri periode i år   8    Totalkostnad                  

13,785,359.24 
Terminer pr år            2    Herav renter og gebyrer        

3,785,359.24 
 
 

For tiden er den flytende renten 1,653%. Fra 01.11.2019 er renten 
fastsatt til 1,891%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente 
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av 
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. 
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. 

 
Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir 
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved 
utbetaling av lånet. 

 
Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt. 
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. 

 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.04.2020         94,510            0       94,510   10,000,000 
01.10.2020         94,589            0       94,589   10,000,000 
01.04.2021         94,200            0       94,200   10,000,000 
01.10.2021         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2022         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2022         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2023         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2023         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2024         94,720            0       94,720   10,000,000 



01.10.2024         94,589            0       94,589   10,000,000 
01.04.2025         94,200            0       94,200   10,000,000 
01.10.2025         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2026         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2026         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2027         94,330            0       94,330   10,000,000 
01.10.2027         94,849            0       94,849   10,000,000 
01.04.2028         94,720      184,192      278,912    9,815,808 
01.10.2028         92,848      186,063      278,911    9,629,745 
01.04.2029         90,714      188,198      278,912    9,441,547 
01.10.2029         89,554      189,358      278,912    9,252,189 
01.04.2030         87,279      191,632      278,911    9,060,557 

  



 
SIDE  2 

 
 

15323440 6 forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.10.2030         85,942      192,970      278,912    8,867,587 
01.04.2031         83,653      195,259      278,912    8,672,328 
01.10.2031         82,261      196,650      278,911    8,475,678 
01.04.2032         80,287      198,624      278,911    8,277,054 
01.10.2032         78,299      200,613      278,912    8,076,441 
01.04.2033         76,088      202,824      278,912    7,873,617 
01.10.2033         74,689      204,223      278,912    7,669,394 
01.04.2034         72,355      206,556      278,911    7,462,838 
01.10.2034         70,794      208,118      278,912    7,254,720 
01.04.2035         68,445      210,466      278,911    7,044,254 
01.10.2035         66,825      212,087      278,912    6,832,167 
01.04.2036         64,727      214,185      278,912    6,617,982 
01.10.2036         62,613      216,299      278,912    6,401,683 
01.04.2037         60,318      218,593      278,911    6,183,090 
01.10.2037         58,661      220,251      278,912    5,962,839 
01.04.2038         56,264      222,648      278,912    5,740,191 
01.10.2038         54,462      224,449      278,911    5,515,742 
01.04.2039         52,048      226,864      278,912    5,288,878 
01.10.2039         50,183      228,729      278,912    5,060,149 
01.04.2040         47,949      230,962      278,911    4,829,187 
01.10.2040         45,699      233,212      278,911    4,595,975 
01.04.2041         43,315      235,596      278,911    4,360,379 
01.10.2041         41,380      237,532      278,912    4,122,847 
01.04.2042         38,914      239,997      278,911    3,882,850 
01.10.2042         36,852      242,060      278,912    3,640,790 
01.04.2043         34,369      244,542      278,911    3,396,248 
01.10.2043         32,239      246,673      278,912    3,149,575 
01.04.2044         29,860      249,052      278,912    2,900,523 
01.10.2044         27,464      251,447      278,911    2,649,076 
01.04.2045         24,983      253,928      278,911    2,395,148 
01.10.2045         22,748      256,164      278,912    2,138,984 
01.04.2046         20,208      258,704      278,912    1,880,280 
01.10.2046         17,866      261,045      278,911    1,619,235 
01.04.2047         15,307      263,604      278,911    1,355,631 
01.10.2047         12,892      266,020      278,912    1,089,611 
01.04.2048         10,356      268,555      278,911      821,056 
01.10.2048          7,803      271,109      278,912      549,947 
01.04.2049          5,218      273,694      278,912      276,253 
01.10.2049          2,659      276,253      278,912            0 

 
 
 
 

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 
6 til  7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. 

 



 
Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det 
forsinkelsesrente. 

 
 

______________________________________________________________________ 
Post:  Postboks 1404             Kontonr: 6345 05 03594  Tlf: 22961600 

8002 BODØ                 Org. nr: 942 114 184    Fax: 75549399 
Besøk: Torvgata 2                post@husbanken.no 
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Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - Kommunal godkjenning 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 
 

 
Vedlegg: 
02.10.2019 Selskapsavtale Iris Salten IKS forslag 2019 1422267 
 
Sammendrag: 
Arbeidet med å endre Iris Salten sin selskapsavtale startet opp høsten 2017. Utgangspunktet for saken 
var ønske om  
 

· endring av selskapets låneramme 
· endring som gjør det fortsatt mulig å betale utbytter fra kommersiell drift til eierne.  

 
Økning i låneramme er allerede godkjent av kommunene. Forholdt til utbytte har vært gjennom en 
nærmere vurdering før denne behandling 
 
Styret behandler denne saken og innstiller til vedtak for representantskapets møte. Etter 
representantskapets behandling går saken til eierkommunene for godkjenning av endring i 
selskapsavtalen. Denne endringen må godkjennes i alle kommunestyrer før den er gjeldende. 
 
 
Saksopplysninger: 
Av Iris Salten IKS sine vedtekter går det frem at selskapet er et non-profitt selskap, og følgelig ikke skal 
betale utbytte. Denne setningen i selskapsavtalen er ikke forenlig med den utbyttepolitikken man 
ønsker for selskapet. § 2 Selskapsform og ansvarsforhold ønskes derfor endret fra: 



 
Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS-loven) 

 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet. 

 
Til: 

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ. 

 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 

 
 
Saken 
 
Revisor har i egen sak tatt opp med styret at det er problematisk, og ikke i henhold til gjeldende 
regelverk at utbytte fra datterselskapene betales direkte fra de kommersielle selskapene og til eierne av 
morselskapet. Det korrekte er at utbytte betales ut til morselskapet som så igjen gir utbytte til eierne. 
 
Iris Salten IKS ønsker å gi utbytte til eierne, da hensikten med den kommersielle satsningen i selskapet er 
økonomisk betinget både for selskapene og for eierne. 
 
I Iris Salten IKS sin selskapsavtale står det i § 2 at Iris Salten IKS er et nonprofitt interkommunalt selskap. 
I sin tid ble «nonprofitt» spesifisert for å tydeliggjøre at de gebyrinntektene Iris Salten har ikke kan gi 
grunnlag for utbytte i selskapet. 
 
Etter gode innspill fra eierne er det gjort en juridisk vurdering av å ta ut nonprofitt fra selskapsavtalen. 
Følgende spørsmål er stilt: 
 

a. Kan kommune stille garanti til et IKS som ikke lenger har nonprofitt som formål? 
b. Kan kommunen fortsatt tildele innsamling av avfall til Iris Salten som egenregi når Iris- Salten IKS 

ikke lenger er et nonprofitt-selskap. 

Deloitte har i sin juridiske vurdering konklurt med følgende: 
 

1. Eierkommunene kan fortsatt stille garantier til Iris Salten IKS som om «non-profitt» -beskrivelsen 
tas vekk fra selskapsavtalen. Det avgjørende for adgangen til å stille garantier er om 
rettssubjektet utøver «næringsvirksomhet». Det sentrale i denne vurderingen er den type 
virksomhet som drives, og ikke hvordan selskapet betegnes i selskapsavtalen. 

 
2. Hvorvidt Iris Salten IKS betegnes som et «Non-profit» -selskap har ikke betydning for adgangen til 

kommunen om å tildele kontrakter iht. unntaket om utvidet egenregi. 

 
3. Iris-Salten konsernet må forholde seg til statsstøtteregelverket ettersom det utøves både 



kommersiell (økonomisk) og offentlig (ikke-økonomisk) aktivitet. 

 
4. For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge 

markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk. 

 
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det foretas en analyse av om investeringer 
foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Dersom det 
offentlige har tilført midler til en virksomhet på vilkår som ikke ville vært akseptable for en 
privat investor som handler under normale markedsøkonomiske vilkår, vil det være tale 
om støtte. 

 
 
Konklusjon 
 
Notatet fra Deloitte konkluderer med at å ta ut «nonprofitt» fra Iris Salten IKS sin selskapsavtale ikke har 
noen betydning for egenregitildelingen til Iris Salten eller kommunenes garantistillelse for selskapets 
lån.  
 
Notat bekrefter at Iris Salten IKS må forholde seg til 80/ 20 regelverket for tildelt egenregi fra 
kommunene. Dette gjelder også for Iris Service.  
 
De garantiene som kommunene gir for låneopptak i Iris Salten kan ikke være for å dekke investeringer 
av kommersiell karakter. Investeringer som i all hovedsak er av kommersiell art må tas av 
datterselskapene og finansieres av disse.  
 
For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge 
markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk.  
 
Selskapsavtalens punkt 2 forslås derfor gitt følgende ordlyd: 
 

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 
30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som 
oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Selskapsavtale for Iris Salten I KS

organisasjonsnummer 967 518 190

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.

§ 1 Navn og deltakere.

Selskapet navn er Iris Salten iks.

Selskapets devise er”Folkestyrte tjenester i Salten”.

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og
Sørfold.

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper,
(IKS loven). Selskapet er tildelt kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en
egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller
vilkårene for å være offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være
registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets
virksomhet.

§ 3. Hovedkontor.

Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål.
Formålet med selskapet er:

•Utføre offentlige tjenester for sine eiere.

Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten
gjelder etter tilrådning fra representantskapet.
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-
avtalen.
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.



Kapittel 2. Organisasjon.

§ 5. Representantskapet.

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall
varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige
medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine
representantskapsmedlemmer i valgperioden.
Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn 1 Gildeskål 1 Saltdal 2

Bodø 9 Hamarøy 1 Steigen 1

Fauske 3 Meløy 2 Sørfold 1

§ 6. Styret.

Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3
varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel
slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant
de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon.

Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.

Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Kapittel 3. Representantskapet.

§ 8. Representantskapets myndighet.

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets
øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter
lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.



Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen
av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de
saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets
eierorgan.

§ 10. Saksbehandling i representantskapet.

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven
§ 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

• Skriftlig årsmelding fra styret.

• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.

• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.

• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen

• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.

• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.

• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.

• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.

• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til
leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen kreverdet.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra
styret til gebyrregulativ

• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

Dessuten skal representantskapet behandle:

• Fullmakter til styret

• Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.

• Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier

• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.

• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.

• Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller
lovgivning ellers.



Kapittel 4. Styret.

§ 11. Styrets myndighet.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av
selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet,
og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse avvirksomheten. Styret tilsetter og
avsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere
lederen i representantskapet om slike saker.

§ 12. Innkalling til møte i styret.

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller
direktøren ber om det. Administrerende direktør skal være med på styrets møter som sekretær.
Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.

§ 13. Saksbehandling i styret.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig
flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5
pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.

Kapittel 5. Daglig ledelse.

§ 14. Daglig ledelse.

Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.

Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.



Kapittel 6. Økonomiforvaltning.

§ 15. Opptak av lån.

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme
for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 mill kroner.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall
innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 16 Regnskap og revisjon.

Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme
budsjett- og regnskapsår som kommunene

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 17 Etablering av fond.

Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.
Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

Kapittel 7. Kommunal renovasjon

§ 18 Tvungen renovasjon.

Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten. Iris- Salten iks utfører denne
oppgaven på veiende av sine eiere.

§ 19. Renovasjonsforskrifter.

Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov.
Dersom det forslag til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å
forelegge sine forskrifter for Iris sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.

§ 20 Renovasjonsgebyret.

Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet. Renovasjonsgebyret er likt i alle
eierkommunene. Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet. Renovasjonsgebyret i de
enkelte kommunene blir godkjentav medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34. Kommunene
er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris- Salten gjør dette på vegne av kommunene.



Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.

§ 21 Utvidelse.

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av selskapsavtalen krever
minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.

§ 22 Uttreden.

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på
årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

§ 23 Oppløsning.

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette.
Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner
skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det
året selskapet blir oppløst.

§ 24 Endringer i selskapsavtalen.

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen.

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i
tvistemålsloven.

Kapittel 9. Ikrafttreden.

§ 26 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:
Opprinnelig Endring vedtatt

Beiarn kommune i møte 11.feb 09, under sak 4/09. 15. mars 17, sak 8117 1611041

Bodø kommune i møte 12.feb 09, under sak 09/21. 9. februar 17, sak 17/8
Fauske kommune i møte 9.des 08, under sak 195/08. 9. februar 17, sak 17/11
Gildeskål kommune i møte 27.nov 08, under sak 77/08 15. desember 16, sak 16/69
Hamarøy kommune i møte 12.feb 09, under sak 11/09. 15. desember 16, sak 86/16
Meløy kommune i møte 11.des 08, under sak 129/08. 15. desember 16, sak 107/16
Saltdal kommune i møte 10.des 08, under sak 92/08. 14. desember 16, sak 140/16
Steigen kommune i møte 25.feb 09, under sak 3/09. 20. januar 17, sak 17/8
Sørfold kommune i møte 16.des 08, under sak1313/08. 15. desember 16, sak 123/2016
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Endring av salgsbevilling Coop Prix Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om endringer fra Coop Prix om videreføring av salgsbevilling for gruppe 1 med de 
endringene som er gjort i forbindelse med flytting til nye lokaler. 
 
Bevillingshaver: Coop Nordland avd. Coop Prix Sulitjelma 
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27.08.2019 Tegning av butikklokalet 1418994 
 
Sammendrag: 
Coop Marked Sulitjelma har salgsbevilling for periode 2016 – 2020. 
De har fremmet en ny søknad om endringer i forbindelse med at det er bygget ny butikk. I den 
forbindelse har de fått ny adresse til Sandnes 10, 8230 Sulitjelma 
De har endret profil til Coop Prix  
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/14211     
 Arkiv sakID.: 19/2472 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/19 Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019 
010/19 Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019 
023/19 Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019 
064/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 



Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2020 - Versjon 1 1422749 

08.10.2019 møteplan-20 1422793 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2020, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PROSJEKT/ARRANGEMENT UTVALGSMØTER 

ASSISTENT FAUSKE KOMMUNE 

Part: 17.03, 05.05, 09.06, 20.10, 01.12 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 06.01, Vinterferie 02.-06.03, Påskeferie 06.-14.04, Elevfri 

22.05, Siste skoledag 19.06, Skolestart 17.08, Høstferie 07.-09.10, Elevfri 20.11, Siste skoledag 

før jul 18.12 

SR: 24.01(styre), 13.02, 27.03(styre), 15.05(styre), 04.-05.06, 28.08(styre), 17.-18.09, 30.10(styre), 

19.11 

  
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 
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Skoleruta [Velg dato] Fase 2 

Eldrerådet [Velg dato] [Velg dato] 
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FUN [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Kommunestyre [Velg dato] [Velg dato] 

Formannskap [Velg dato] [Velg dato] 

Plan- og utviklingsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 
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Oppvekst- og kulturutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 
 

 

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

M T O T F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

       
 

M T O T F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

M T O T F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

M T O T F L S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

M T O T F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

M T O T F L S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

M T O T F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 



 

i:\bvj\dokument\møteplan-20 Utskriftsdato: 08.10.19  

 

 

UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre  6. 26.  14. 18.  

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

28.  17.  5. 9.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

21. 18. 31.  26.   

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 19.   27.   

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 20.   28.   

 // Eldrerådet        

 //  Ungdomsrådet        

 // Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre   1. 5. 17.* 

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Valgstyre 

 22. 20.  1.* 

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 1.  24.  

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 2.  25.  

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 3.  26.  

  Eldrerådet      

  Ungdomsrådet      

  Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15497     
 Arkiv sakID.: 19/2677 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
065/19 Formannskap 29.10.2019 

 
 
Valg av komite - Gjennomgang av godtgjørelsesreglement og reglement for 
kommunestyre og formannskap 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som komite for gjennomgang av godtgjørelsesreglementet og reglement for kommunestyre og 
formannskap velges følgende 3 representanter: 

· …………………………… 
 

 
Sammendrag: 
Rådmannen har fått signaler om at revisjon av godtgjørelsesreglement og reglement for kommunestyre 
og formannskap må behandles før budsjettet. 
 
Rådmannen foreslår at det nedsettes en komite bestående av 3 politisk valgte reprentanter. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15403     
 Arkiv sakID.: 19/2563 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
066/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig fritak fra 
sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem i 

kommunestyret i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for Høyre, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· ………………………………. 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i IRIS 
Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
· ………………………………. 

 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Søknad om permisjon fra verv - Ingelin Noresjø 1422980 

08.10.2019 Søknad om permisjon fra verv - Ingelin Noresjø 1422980 

22.10.2019 Angående søknad om fritak 1424273 

22.10.2019 Angående søknad om fritak 1424273 
 
Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Ingelin Noresjø vedrørende midlertidig fritak fra kommunale verv i Fauske 
kommune, så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland fylkeskommune.  
 
Etter kommuneloven § 7-9, andre ledd kan kommunestyret etter søknad frita, midlertidig eller for 
resten av valgperioden, den som ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
henne. 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helsetilstand, familieforhold eller 
andre velferdsgrunner. 



 
Kommunestyret skal utøve et skjønn jfr. formuleringen ”kan – frita”. Etter at det er fastslått at 
fritaksgrunn er tilstede, må kommunestyret vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Det må her 
tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. Når kommunestyret behandler søknaden, skal de 
legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent da personen ga sitt samtykke til å bli valgt til vervet. 
 
Etter kommuneloven § 10-2 tredje ledd skal personer som velges som medlem av fylkesråd, fratre sine 
øvrige kommunale verv i funksjonstiden. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden om midlertidig fritak imøtekommes og innstiller på at Ingelin Noresjø 
innvilges midlertidig fritak fra følgende verv så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskommune: 

· Kommunestyret – fast medlem 
· Formannskapet – fast medlem 
· Representantskapet i IRIS SALten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS – 3. 

vararepresentant 

 
Etter kommunelovens § 7-10 tredje ledd vil varamedlemmer tre inn i den nummerorden de er valgt i 
kommunestyret. I samtaler med fylkesmannen og departementet mener de at permisjoner på ubestemt 
tid, som følge av politiske verv, bør behandles på samme måte som endelig uttreden. 
 
Etter kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges det nytt varamedlem i formannskapet, selv om det er 
valgt varamedlem, fra samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Ingelin Noresjø

Gryttingveien 40

8209 Fauske

Fauske kommune

vl ordfører Marlen Rendall Berg Fauske 04.10.2019

Søknad om fritak fra kommunale verv

Jeg er ved kommunevalget 2019 valgt som kommunestyremedlem i Fauske kommune og jeg

har i den anledning flere politiske verv i kommunen. Undertegnede er etter fylkestingsvalget

2019 utnevnt som fflkesråd i Nordland fylkeskommune. Denne funksjonen innebærer

betydelig arbeidsbelastning og reisefravær.Pä denne bakgrunn søker jeg fritak fra alle

kommunale verv så lenge jeg har funksjonen som fulkesråd i Nordland fylkeskommune. Det

vises til kommuneloven $ 15,nr.2.

Vennlig hilsen

4nfi n[,-t¡o
IQ$elin Noresjø

gruppeleder KrF



Fra: Ingelin Noresjø <ingnor1@nfk.no> 
Sendt: mandag 21. oktober 2019 14:05 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: Geir Mikkelsen 
Emne: Angående søknad om fritak 
 
Hei.  
 
Jeg viser til brev med søknad om fritak fra kommunale folkevalgte verv som følge av at jeg er utpekt 
som fylkesråd i Nordland fylkeskommune.  
 
Som følge av den nye kommuneloven som nå er implementert både i Fauske kommune og Nordland 
fylkeskommune, vil jeg bare presisere lovhjemmelen for min søknad om permisjon så lenge jeg er 
fylkesråd.  
 
Etter ny kommunelov § 10-2 tredje ledd skal «personer som velges som medlem av kommuneråd 
eller fylkesråd  fratre sine øvrige kommunale eller fylkeskommunale verv i funksjonsperioden». 
 
Dette som en oppdatering av begrunnelsen for min søknad om fritak.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Ingelin Noresjø 

Fylkesråd for næring 

 

Tlf: +4775650620 

Mob: +4795763866  

ingnor1@nfk.no 

Skype 

 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iMWQN-0007Lu-6K&i=57e1b682&c=m7gpQTgSaRPwbrvR9XEG0rC_OgwaTByt1xIzb3nEg05K3pkk9LmCUwUiHFgxd4GEnTUd7vVT8fbTIGD_jGuyOdMsgf_alt0BnM-wTklaYKQ36vptp4xcUIGKxWM2YJklVWgYoB2BK9rXhZpouUWVlteEpE10aBDdkMSRR8r_dLFiChZ0qMaNcFShmKquxlBVgWqn9XMnJPEvzUYQSKbluQ
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Sak nr.   Dato 
067/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Maja Zakariassen fritak fra sine 
politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valglovens § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
· Jakob Kalvig Skogan, Nystvn. 8, 8215 Valnesfjord 

 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen 1422982 
 
Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Maja Zakariassen vedrørende fritak fra kommunale verv i Fauske kommune. 
Søknaden er unntatt offentlighet grunnet helseopplysninger.  
 
Etter kommuneloven § 7-9, andre ledd kan kommunestyret etter søknad frita, midlertidig eller for 
resten av valgperioden, den som ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
henne. 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helsetilstand, familieforhold eller 
andre velferdsgrunner. 
 
Kommunestyret skal utøve et skjønn jfr. formuleringen ”kan – frita”. Etter at det er fastslått at 
fritaksgrunn er tilstede, må kommunestyret vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Det må her 
tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. Når kommunestyret behandler søknaden, skal de 
legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent da personen ga sitt samtykke til å bli valgt til vervet. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden om fritak imøtekommes og innstiller på at Maja Zakariassen innvilges 
fritak fra følgende verv: 

· Kommunestyret – 3. varamedlem 

 
Etter kommunelovens § 7-10 tredje ledd vil varamedlemmer tre inn i den nummerorden de er valgt i 
kommunestyret.  
 
Etter valgloven 14-2 foretas nytt valgopgjør få å supplere vararepresentantlista. 
 



 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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