
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 20.10.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
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 ang. Sjunkhatten folkehøgskole 
 
Orientering fra Salten Brann ang. ny brannordning, jf. papirer under referatsaker. Saken vil 
komme til behandling i kommunestyret 5. november. 
 
Orienteringer fra rådmannen 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 10/2020 
Sak nr. Sakstittel  
101/20 Godkjenning av møtebok  
102/20 Delegerte saker i perioden  
103/20 Referatsaker i perioden  
104/20 Mandat for styringsgruppe - Sjunkhatten folkehøgskole  
105/20 Destinasjon Salten - Forlengelse av samarbeidsavtale med 

Visit Bodø 
 

106/20 Saltenstrategier 2024-2025  
107/20 Søknad om tilskudd - Fra Nord Norsk Finans AS - Til 

etablering av fiskemottak i småskala og produksjon-/ 
salgslokale, samt innkjøp av utstyr 

 

108/20 Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til forberedende 
konsesjonsarbeid 

 

109/20 Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til innkjøp av 
vaskerobot for klinisk vask av syketransportbil 

 

110/20 Søknad om tilskudd - Søknad om etableringstilskudd fra 
Hjerteinord AS 

 

111/20 Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til utvikling av 
netthandel i Fauske 

 

112/20 Søknad om tilskudd - Søknad fra Perfect Line AS om støtte til 
investering av silketrykkeri 

 

 
 
Fauske, 13.10.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14170     
 Arkiv sakID.: 20/2040 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
101/20 Formannskap 20.10.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
23.09.2020 Protokoll - Formannskap - 23.09.2020 1453737 

13.10.2020 Møteprotokoll F9-20_OFF 1455536 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 23.09.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 9/2020 Til kl. 16:10 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ronny Borge H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Lena Holmstrøm 
Liss-Ane Simonsen 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Renée Normann 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Møtet lukkes for diskusjon om konstituering av rådmann med hjemmel kommuneloven 
§ 11-5, 2. ledd. 

· Nils-Christian Steinbakk (AP): 
1. Ber om en redegjørelse for generalforsamllingen ISE. 
2. Salg av eiendommer (Brannstasjonstomta/Eiaveien) - Når blir disse annonsert? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 
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Inhabilitet: 
Ronny Borge: Sak 92/20 og 100/20 
Ketil Skår: Sak 92/20 
Karl Gunnar Strøm: 92/20  

 

Svar på spørsmål: 
Ordfører svarer på spørsmål i neste møte. 

Orienteringer:  

· Orientering om forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 

· Orientering om folkehelseoversikten v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane 
Simonsen og folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 

· Orientering om Klima- og miljøplanen v/arealplanlegger Renée Normann 
· Orientering om tildeling av vedlikeholdsmidler i forbindelse med Corona sendes på 

epost til formannskapets medlemmer. 
 

Orienteringer fra ordfører: 

· Ordfører ber om innspill til struktur videregående skole. 
· Prosjekt "Bru til bru" - Kommer med sak til politisk behandling. I filmen er det bare 

skisser for veivalg. Skissene har skapt usikkerhet blant innbyggerne. Ordfører ber om 
at prosjektleder orienterer i neste formannskapsmøte. 

· Veivalg Sjunkhatten folkehøgskole 
 

Etter klagenemnda og lukket møte, møttes formanskapet, gruppelederne og utvalgslederne 
sammen med administrasjonen til budsjettmøte. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.09.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
080/20 Godkjenning av møtebok  

081/20 Delegerte saker i perioden  
082/20 Referatsaker i perioden  

083/20 Økonomimelding 2/2020  
084/20 Folkehelsa i Fauske 2020  

085/20 Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten 
kommunalt oppgavefellesskap 

 

086/20 Eierskapsmelding – eierskapspolitikk Fauske 
kommune 

 

087/20 Veteranplan for Fauske kommune  
088/20 Søknad om støtte til tømmerkai ved Elkem Salten  

089/20 Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av 
kommunalt areal fra eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - 
Truck stop 

 

090/20 Orlando Bar & Grill AS - Søknad om skjenkebevilling 
for skjenkeperiode 2020 - 2024 

 

091/20 Søknad om tilskudd fra Stig Bjørnar Karlsen ENK – 
Opprettelse av nettside 

 

092/20 Søknad om tilskudd fra Arctic Sapphire AS – 
Kartlegging av tekniske fag og planlegging oppsett av 
fabrikk 

 

093/20 Søknad om tilskudd fra Fjellfarer AS – Utvikling av 
opplevelser med sterk attraksjonskraft – hele året 

 

094/20 Søknad om tilskudd fra Mor Mosti ENK – Anskaffelse 
av tilhenger for produksjon og salg av sellkaker 

 

095/20 Valg av medlemmer til Indre Salten forliksråd eventuelt 
til Fauske forliksråd for perioden 1. januar 2021 til 31. 
desember 2024 

 

096/20 Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av 
valgdag 

 

097/20 Søknad om økonomisk støtte 2. kvartal 2020  
098/20 Rekruttering av rådmann/ kommunedirektør  

099/20 Galvano TIA AS – Fremtidig organisering – Unntatt 
offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13 jfr. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

100/20 SKS - Aksjonæravtale - Revidert Unntatt 
offentlighet 
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080/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2020 og 8/2020 godkjennes. 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 080/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2020 og 8/2020 godkjennes. 

 
 
 
081/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 081/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
082/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 082/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
083/20: Økonomimelding 2/2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning. 
 

2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, 
reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal 
tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil 
videre.  
 

3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
 
Drift:  
 

 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruket 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's tilleggsforslag ble forkastet med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer. 
 
FOR- 083/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning. 
 

2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, 
reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal 
tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil 
videre.  
 

3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
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Drift:  
 

 

 
 
 
084/20: Folkehelsa i Fauske 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 02.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 027/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer» . 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 080/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
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helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 084/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
 
 
085/20: Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten kommunalt 
oppgavefellesskap 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 23.09.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 
 

 
Partssammensatt utvalg 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder RKK orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 085/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
 
 
086/20: Eierskapsmelding – eierskapspolitikk Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar eiermeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de endringer 
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fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) 
utarbeider «Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. 
Denne saken legges frem til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 086/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunstyret: 

Fauske kommune vedtar eierskapsmeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de 
endringer fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) 
utarbeider «Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. 
Denne saken legges frem til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
 
 
087/20: Veteranplan for Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 087/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 

 
 
 
088/20: Søknad om støtte til tømmerkai ved Elkem Salten 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune ser ingen løsning til å kunne imøtekomme søknaden grunnet 
kommunens totale økonomiske situasjon. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 088/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune ser ingen løsning til å kunne imøtekomme søknaden grunnet 
kommunens totale økonomiske situasjon. 

 
 
 
089/20: Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av kommunalt areal fra 
eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - Truck stop 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av 
infrastruktur, og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av 
Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til ny næringstakst på NOK 500,- pr m2. 
 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, 
og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun 
ved behov. 
 
Eiendommen selges til ny næringstakst. 

 
Ronny Borge (H) fremmet på vegne av H, SP, FRP følgende endring i siste setning: 
Eiendommen selges til kr. 300 m2.  
 
Rådmannens endrede forslag til innstilling 1. og 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
H/FRP/SP's forslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for 
rådmannens endrede forslag til innstilling 3. avsnitt. 
 
FOR- 089/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av 
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infrastruktur, og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av 
Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til kr. 300,- m2. 

 
 
 
090/20: Orlando Bar & Grill AS - Søknad om skjenkebevilling for skjenkeperiode 2020 - 
2024 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Orlando bar & grill – org.nr: 920 205 534 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på 
følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Spiserestaurant, bar og pub 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer: Jøran Jensen 
Stedfortreder Thomas Torleifsen 
 
Bevillingsperiode: 01.10.20 – 30.09.24 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 090/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Orlando bar & grill – org.nr: 920 205 534 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på 
følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Spiserestaurant, bar og pub 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer: Jøran Jensen 
Stedfortreder Thomas Torleifsen 
 
Bevillingsperiode: 01.10.20 – 30.09.24 

 
 
 
091/20: Søknad om tilskudd fra Stig Bjørnar Karlsen ENK – Opprettelse av nettside 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden fra Stig Bjørnar Karlsen ENK innvilges med kr 10.000 i støtte fra Fauske 
kommune – Næringsfond – covid-19-midler i støtte til utarbeiding av nettside. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – 
covid-19-midler. 
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Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 091/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Stig Bjørnar Karlsen ENK innvilges med kr 10.000 i støtte fra Fauske 
kommune – Næringsfond – covid-19-midler i støtte til utarbeiding av nettside. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – 
covid-19-midler. 

 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
092/20: Søknad om tilskudd fra Arctic Sapphire AS – Kartlegging av tekniske fag og 
planlegging oppsett av fabrikk 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden fra Arctic Sapphire AS innvilges med kr 285.131,- i støtte fra Fauske 
kommune - Næringsfond – covid-19-midler. Støtten gis til utvikling av 
opplevelsesproduksjon i et helårsperspektiv. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune - Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig 
støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til vedtak: 

Søknaden fra Arctic Sapphire AS innvilges med kr 285.131,- i støtte fra Fauske 
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kommune - Næringsfond – covid-19-midler. Støtten gis til utvikling kartlegging av 
tekniske fag for oppstart av fabrikk. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune - Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet med begrunnelse i eierskap. 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet med begrunnelse som styreformann. 
Karl Gunnar Strøm (SP) stilte spørsmål med egen habilitet med begrunnelse i slektskap. 
Borge og Skår ble enstemmig erklært inhabile med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 
Strøm ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd b). 
 
Rådmannens endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FOR- 092/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Arctic Sapphire AS innvilges med kr 285.131,- i støtte fra Fauske 
kommune - Næringsfond – covid-19-midler. Støtten gis til utvikling kartlegging av 
tekniske fag for oppstart av fabrikk. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune - Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 
euro.  

 
 
 
093/20: Søknad om tilskudd fra Fjellfarer AS – Utvikling av opplevelser med sterk 
attraksjonskraft – hele året 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden fra Fjellfarer AS innvilges med kr 155 000 i støtte fra Fauske kommune – 
Næringsfond – covid-19-midler i støtte til utvikling av opplevelsesproduksjon i et 
helårsperspektiv. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – 
covid-19-midler. 

 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
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samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 093/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Fjellfarer AS innvilges med kr 155 000 i støtte fra Fauske kommune – 
Næringsfond – covid-19-midler i støtte til utvikling av opplevelsesproduksjon i et 
helårsperspektiv. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – 
covid-19-midler. 

 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
094/20: Søknad om tilskudd fra Mor Mosti ENK – Anskaffelse av tilhenger for produksjon 
og salg av sellkaker  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden fra Mor Mosti ENK innvilges med kr 75 000 i støtte fra Fauske kommune – 
Næringsfond – covid-19-midler i støtte til innkjøp av vogn/henger for bruk som 
produksjonslokaler og distribusjon. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-
19-midler. 

 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 094/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Mor Mosti ENK innvilges med kr 75 000 i støtte fra Fauske kommune – 
Næringsfond – covid-19-midler i støtte til innkjøp av vogn/henger for bruk som 
produksjonslokaler og distribusjon. 
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Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-
19-midler. 

 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
095/20: Valg av medlemmer til Indre Salten forliksråd eventuelt til Fauske forliksråd for 
perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Hvis kommunestyrene i Beiarn, Fauske, Saltdal og Sørfold fatter likelydende vedtak om 
felles forliksråd fattes følgende vedtak og valg: 
 
Som medlem og varamedlem til Indre Salten forliksråd velges: 
Medlem: …………………… 
Varamedlem: ……………… 
 
Som forslag til formann velges: ……………….. 
 
 
Hvis kommunestyrene i Saltdal og/eller Sørfold ikke fatter likelydende vedtak om felles 
forliksråd som Beiarn og Fauske fattes følgende vedtak og valg: 
 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges:  
Medlemmer:  
1. ..........  
2. ..........  
3. ..........  
 
Varamedlemmer:  
1. ..........  
2. ..........  
3. ..........  
 
Som formann velges:  
................................... 

 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 095/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
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096/20: Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune 
valg mandag 13. september 2021. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 096/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune 
valg mandag 13. september 2021. 

 
 
 
097/20: Søknad om økonomisk støtte 2. kvartal 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Polartekst Finnmark AS v/Roger Albrigtsen datert 
22.05.2020 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 097/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Polartekst Finnmark AS v/Roger Albrigtsen datert 
22.05.2020 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
098/20: Rekruttering av rådmann/ kommunedirektør  
 
Ordførers forslag til vedtak: 

1. Stillingen som kommunedirektør kunngjøres ledig snarest gjennom ekstern utlysning.  
 
2. Det opprettes et tilsettingsutvalg (ad-hoc utvalg) for å forestå den praktiske prosessen 
med tilsetting av ny kommunedirektør.  
 
3. Tilsettingsutvalget består av ordfører (leder), varaordfører, opposisjonsleder og 
ansattes representanter. Utvalget gis administrativ bistand av HR-sjef. 
 
 4. Tilsettingsutvalget beslutter framdriftsplan, premisser og praktisk prosess for 
rekruttering av ny rådmann/kommunedirektør. Utvalget gis fullmakt til å benytte 
rekrutteringsbyrå og å forhandle med aktuell(e) kandidat(er) til stillingen som 
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rådmann/kommunedirektør.  
 
5. Tilsettingsutvalget utformer sin innstilling i sak til formannskapet og kommunestyret 
som foretar tilsetting av ny kommunedirektør.   
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende endringer: 
3. Tilsettingsutvalget består av ordfører (leder), varaordfører, Hilde J. Dybwad og  2 ansatte 
representanter. Utvalget gis administrativ bistand av HR-sjef. 
 
Ordførers forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 098/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Stillingen som kommunedirektør kunngjøres ledig snarest gjennom ekstern utlysning.  
 
2. Det opprettes et tilsettingsutvalg (ad-hoc utvalg) for å forestå den praktiske prosessen 
med tilsetting av ny kommunedirektør.  
 
3. Tilsettingsutvalget består av ordfører (leder), varaordfører, Hilde J. Dybwad og 2 
ansatte representanter. Utvalget gis administrativ bistand av HR-sjef. 
 
 4. Tilsettingsutvalget beslutter framdriftsplan, premisser og praktisk prosess for 
rekruttering av ny rådmann/kommunedirektør. Utvalget gis fullmakt til å benytte 
rekrutteringsbyrå og å forhandle med aktuell(e) kandidat(er) til stillingen som 
rådmann/kommunedirektør.  
 
5. Tilsettingsutvalget utformer sin innstilling i sak til formannskapet og kommunestyret 
som foretar tilsetting av ny kommunedirektør.   

 
 
 
099/20: Galvano TIA AS – Fremtidig organisering – Unntatt offentlighet med hjemmel i 
offentlighetsloven § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
 
 

 
 
 
 
 
100/20: SKS - Aksjonæravtale - Revidert 
 
 

.   
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 JournalpostID: 20/15222     
 Arkiv sakID.: 20/2040 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
102/20 Formannskap 20.10.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
003/20, Søknad om støtte til produksjon av Saltenkalenderen 2021 
VEDTAK: 

 
Fauske kommune støtte Sulitjelma og omegn turistforening i forbindelse med produksjon av 
Saltenkalenderen for 2021 og kjøper annonse for kr. 5.000,-.  

 

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Ordfører 
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Sulitjelma og omegn turistforening 
Siv Anita Værnes 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
003/20 Formannskap 

 
 
Søknad om støtte til produksjon av Saltenkalenderen 2021 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad ang. støtte til produksjon av Saltenkalenderen 2021.  
 
Fauske kommune ønsker, som tidligere år, å støtte Sulitjelma og omegn turistforening i 
forbindelse med produksjon av Saltenkalenderen for 2021 og kjøper annonse for kr. 5.000,-. 
 
 
 
VEDTAK: 
 

Fauske kommune støtte Sulitjelma og omegn turistforening i forbindelse med 
produksjon av Saltenkalenderen for 2021 og kjøper annonse for kr. 5.000,-.  
 
Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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 Arkiv sakID.: 20/2040 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
103/20 Formannskap 20.10.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Innspill fra Salten Regionråd vedrørende ny tilbudsstruktur for videregående opplæring i 
Nordland 
 
 
2, Innspill til brannordning for Fauske kommune 
 
 
3, Innspill VGS tilbudsstruktur Fauske og Sørfold 
 
 
4, Tildeling - skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Nordland fylkeskommune 
Att: Fylkesråd for utdanning 
  

 
  Bodø, 5. oktober 2020 

 
Innspill fra Salten Regionråd som gjelder ny tilbuds-
struktur for videregående opplæring 

Vi viser til dialogmøte den 7. september d.å. vedrørende tilbudsstruktur for 2021 – 2024 for 
videregående opplæring i Nordland. Vi takker for å bli involvert i dette viktige arbeidet og ser 
frem til videre samarbeid.  

Våre innspill består både av noen generelle overordnede betraktninger og noen mer 
konkrete innspill på et overordnet nivå. Dette kommer selvsagt i tillegg til innspill fra de 
enkelte kommunene. Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill til saken om ny 
tilbudsstruktur for videregående opplæring i Nordland: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, 
Gildeskål, Fauske, Hábmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er 
Nord-Norges største region med om lag 84 000 innbyggere og vertskap for flere viktige 
næringer, blant annet marine næringer, skog- og landbruk, kraft og industri og reiseliv. Salten 
utgjør en sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i 
Nord-Norge. 

Generelle betraktninger fra Salten Regionråd: 

I vurderingen av fremtidens tilbudsstruktur ber vi Nordland fylkeskommune om å ikke kun se 
på overordnet og generalisert statistikk for befolkningsutvikling, men også hensynta faktiske 
tall for formidling og gjennomføring av videregående opplæring. Vi mener det er viktig at 
Nordland fylkeskommune jobber aktivt for å få kunnskap om hvordan muligheten for 
utdanning, påvirker demografi og utvikling i Nordland. Vi mener også at ulike 
samfunnsmessige endringer og samfunnsutviklingsprosjekter vil ha innvirkning og betydning 
for prognosene for befolkningsutvikling, og sannsynligvis bidra til større befolkningsvekst enn 
det befolkningsframskrivingen tilsier. Eksempel på dette er blant annet jobben fram mot, og 
gjennomføringen av, Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024.   



 

Salten og Nordland har et sterkt næringsliv innenfor mange ulike næringer, blant annet 
eksportrettet industri og marine næringer med behov for framtidig arbeidskraft. I tillegg er det 
stor mangel på blant annet lærere og sykepleiere i kommunene. Skal man kunne utvikle nye 
arbeidsplasser i framtiden og sikre nok lærere og sykepleiere, samt snu den negative 
befolkningstrenden man nå opplever i Nordland, må disse og andre næringer sikres 
kompetent arbeidskraft. Dette gjøres blant annet gjennom å gi gode tilbud innenfor 
videregående opplæring, både i by og distrikt. 

Det er også viktig at de store samfunnsaktørene i Salten og Nordland har sammenfallende 
strategier med kommunene, for å opprettholde bærekraftige bygder og byer i Nordland. Vi 
ber derfor Nordland fylkeskommune om å evaluere de langsiktige effektene av å ta ned et 
eller flere studietilbud i distriktene. Vi har selvsagt forståelse for at det av økonomiske 
årsaker kan være nødvendig på kort sikt å ta ned noen av studietilbudene som finnes i 
Salten. På lang sikt derimot mener vi en nedleggelse av lokale studietilbud vil kunne medføre 
ytterligere nedbemanning av viktige fagpersoner, som der igjen vil kunne bidra til økt 
fraflytting og utfordringer for nærings- og arbeidslivet med hensyn til rekruttering.  

I arbeidet med ny tilbudsstruktur ber vi Nordland fylkeskommune å være særlig oppmerksom 
på at Salten er en region med både storbyutfordringer og utfordringer i distriktene. Vi ber om 
at dette ses i sammenheng slik at vi unngår å sette by og land opp mot hverandre når ny 
tilbudsstruktur skal vurderes og besluttes.  
 
Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill på et mer overordnet nivå: 
 

− Våre VGS-elever bør gis et utdanningstilbud i sin hjemregion og nær sin 
hjemkommune slik at de slipper å flytte på hybel i tidlig alder. Vi mener dette er 
avgjørende for å kunne lykkes i arbeidet med at flest mulig ungdommer gjennomfører 
sitt utdanningsløp, og at dette kan forhindre frafall i videregående skole. Salten 
Regionråd ser også med bekymring på at enkelte utdanningstilbud har svært høy 
gjennomsnittskarakter for inntak, og dette gjelder særlig noen av utdanningstilbudene 
i Bodø. 
 

− Alle videregående skoler bør ha studiespesialiserende tilbud. Dette for å sikre 
framtidig rekruttering av både lærere og sykepleiere, men ikke minst også annen type 
arbeidskraft som er viktig for arbeids- og næringslivet i Nordland. For å nå målet om 
høyere utdanningsnivå bør man også kunne tilby VG3 Påbygging til generell 
studiekompetanse etter avlagt fagbrev i de regionene hvor elevene tar sine 
utdanningsløp og læretid. Studiespesialiserende tilbud vil bidra til å øke 
utdanningsnivået, og skal Salten og Nordland kunne møte det nordnorske 



 

ressursparadokset er man helt avhengig av å løfte utdanningsnivået så vel i Nordland 
som i landsdelen for øvrig.  

 
− Når det gjelder konkrete tilbudsbehov ved de enkelte videregående skolene, vil 

kommunene gi egne innspill/uttalelser rundt dette. Salten Regionråd mener likevel at 
de tilbudene som fins i dag ved de ulike videregående skolene i Salten, i størst mulig 
grad bør opprettholdes og styrkes. Dette ut fra hensynet til arbeids- og næringslivets 
behov og ved at vi ser at mange av elevene får lærlingeplass i distriktene. Vi mener 
også at de ulike fagtilbudene ved de enkelte skolene, så langt det lar seg gjøre, bør 
tilstrebes å være fullverdige utdanningsløp som bidrar til at elevene kan starte og 
fullføre sin utdanning ved en og samme skole. Når det gjelder for eksempel helse- og 
oppvekstfag, er dette et tilbud som bør vurderes lagt til alle videregående skoler i 
Nordland, da dette er kompetanse som etterspørres i alle kommunene og hvor 
kommunene i dag har store rekrutteringsutfordringer. 

 
− Det bør videre tilbys et stort nok antall studieplasser i den enkelte bo- og 

arbeidsregion. I motsatt fall er vi bekymret for at de svakeste elevene vil tvinges til å 
ta et tilbud i andre regioner og dermed i praksis blir stående uten et skoletilbud som 
er gjennomførbart. 

 
− Nordland fylkesting vedtok i 2018 i forbindelse med strategi om gjennomføring av 

videregående skole, at Nordland skal benytte seg av flere alternative 
læringsmodeller, som for eksempel Steigenmodellen ved Knut Hamsun vgs. avd 
Steigen. Et slikt desentralisert tilbud skal være et supplement til tradisjonell 
yrkesfaglig utdanning, hvor store deler av utdanningen foregår i bedrift, og hvor man i 
teorien kan utdanne seg innenfor alle yrkesfaglige utdanningsprogram, kun begrenset 
av bedriftenes behov og ungdommens ønsker/interesser. Steigenmodellen kan være 
et godt alternativ for at noen elever skal få oppfylt sine førsteønsker, og at 16-
åringene kan bli boende hjemme, samtidig som at næringslivet får tilgang til 
fagutdannet kompetanse. I den forbindelse ber vi om at Nordland fylkeskommune 
inkluderer Steigenmodellen, med de elvene/lærlingene og de studietilbudene som 
tilbys, i kunnskapsgrunnlaget til den pågående fylkestingssaken om 4 årig 
tilbudsstruktur for videregående utdanning. I tillegg ber vi om en evaluering av 
Steigenmodellen, slik at man kan vurdere om dette er en hensiktsmessig modell for 
noen av våre ungdommer og for arbeids- og næringslivet i respektive kommuner / 
regioner. 
 



 

− Til sist er det ønskelig at Nordland fylkeskommune skal ha et mer aktivt forhold rundt 
«hybellivet» til både elever og lærlinger. I og med at mange av våre ungdommer må 
flytte på hybel i forbindelse med videregående opplæring, mener vi det er viktig å 
forsterke dette fokuset for å forhindre frafall og bidra til at flere gjennomfører sitt 
utdanningsløp. Det er også viktig at det legges til rette for hjemreise i helgene med 
offentlig kommunikasjon for de elevene som bor på hybel. Dette ved at skolene 
tilpasser timeplanen slik at elevene kan reise hjem med offentlig kommunikasjon på 
fredag, med retur søndag, uten at elevene må forlate skolen før skoledagen er over. 
Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune, som både har ansvaret for planlegging 
av videregående skole og offentlig kommunikasjon, tar hensyn til dette i 
planleggingen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Salten Regionråd 

Ida Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
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Fauske kommune 
 
8201 Fauske 
 
 
 
Vår ref.: -SR Deres ref.:    Bodø 13. oktober 2020 
 

Innspill til brannordning for Fauske kommune 
 
 
Bakgrunn: 
Viser til dialogmøtet 15. juni 2020 der fokuset var å diskutere eksisterende brannordning i Fauske 
kommune. I tillegg til møtet 15. juni d.å. ble det arrangert et møte med Fauske kommune den 9. januar 
2020, der dagens brannordning i Fauske kommune ble belyst. 
 
Dialogmøtene med Fauske kommune ble arrangert fordi representantskapet og styret i Salten Brann 
IKS ga i desember 2019 selskapets ledelse i oppdrag å analysere eksisterende brannordninger i 
selskapets eierkommuner. Bakgrunnen for å evaluere dagens brannordninger er: 

 Dagens brannordning har ikke vært revidert siden oppstarten av selskapet 2006/2007 

 Den samsvarer ikke med dagens og fremtidens risiko- og sårbarhetsbilde 

 Den samsvarer ikke med eiernes signal om et økonomisk bærekraftig brann- og redningsvesen 

På eiermøte 25. mai 2020 og rådmannsutvalget 3. juni 2020 ble det informert og avtalt med 
eierkommunene om at Salten Brann IKS skal ha kommunevise møter i forbindelse med det pågående 
arbeidet med å utarbeide ny brannordning for Salten Brann IKS. 
 
 
Formål: 
Formålet med dialogmøtene var i første rekke tenkt til å bidra til refleksjon, diskusjon, dialog og 
bevisstgjøre Fauske kommune om dagens brannordning, samt framtidig organisering og 
dimensjonering av Salten Brann IKS. På dialogmøtene ble dagens brannordning diskutert og det ble 
belyst hvilke muligheter Fauske kommune har når det gjelder å dimensjonere brann- og 
redningstjenesten i henhold til dagens minimumskrav som er definert i dimensjoneringsforskriften.  
 
I dialogmøtene fikk Salten Brann IKS mange gode og nyttige innspill til organiseringen og 
dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten i Fauske kommune.  
 
 
Tilbakemelding og innspill: 
Det ble avtalt på møtet den 15. juni d.å. at Salten Brann IKS skal utarbeide et forslag til ny 
brannordning basert på et faglig ståsted og innspill fra Fauske kommune.  
 
Vedlagt er forslag til ny brannordning for Fauske kommune. Salten Brann IKS ber om at eventuelle 
tilbakemeldinger på brannordningen gis skriftlig innen fredag 13. november 2020. 
 
Den videre prosessen er at kommunale brannordninger (for alle kommuner) går til styrebehandling 11. 
desember og 21. januar 2021. Deretter vedtak i representantskapet februar 2021 og endelig vedtak i de 
ulike kommunestyrene vår 2021.  
 
 

Saksbehandler: Sturla Roti 
E-post: sturla.roti@saltenbrann.no 

Telefon: 994 16235 
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Med vennlig hilsen, 
 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef  
Salten Brann IKS 
 
Vedlegg 1: Ny felles brannordning Salten Brann IKS: Framtidig organisering og dimensjonering av 
brann- og redningstjenesten i Fauske kommune.                                     



Fra: Sturla Roti <Sturla.Roti@saltenbrann.no> 
Sendt: tirsdag 13. oktober 2020 09.16 
Til: Postmottak 
Kopi: Marlen Rendall Berg; Geir Mikkelsen 
Emne: Brannordning Fauske kommune 
Vedlegg: Brev Fauske kommunene_Brannordning Fauske kommune.pdf; Rapport 

brannordning Fauske_Orginal.pdf 
 
Hei! 
 
Viser til møtet med Fauske kommune 15. juni 2020, der det ble avtalt at Salten Brann IKS skal 
utarbeide et forslag til ny brannordning for Fauske kommune basert på møtene med kommunen. 
Fauske kommune må ta stilling til forslaget og gi skriftlig tilbakemelding (innspill) til Salten Brann IKS 
innen fredag 13. november 2020. Viser til vedleggene for nærmere informasjon.  
 
Vedlagt er: 

 Brev Fauske kommune 

 Rapport brannordning Fauske kommune 
 
Ber om at informasjonen blir videresendt til aktuelle personer i organisasjonen.  
 
Med vennlig hilsen 
  
Sturla Roti 
Prosjektleder 
Salten Brann IKS | Olav V gate 200 | N-8070 Bodø 
Mobil +47 994 16235 
www.saltenbrann.no 
www.facebook.com/saltenbrann 
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Sammendrag 

Oppdraget fra representantskapet er å revidere eksisterende kommunale brannordninger og 

fremme forslag til nye brannordninger ut i fra et faglig ståsted. Utformingene av 

brannordningen gjøres i et tett samarbeid med den enkelte kommune.  

 

Bakgrunnen for oppdraget er at dagens brannordning ikke har vært evaluert siden 2006, og 

dagens brannordning som ble etablert i 2006 samsvarer ikke med dagens og fremtidens risiko- 

og sårbarhetsbilde. Parallelt med dette skal kravene om et framtidig økonomisk bærekraftig 

brann- og redningsvesen belyses. 

 

Denne rapporten omhandler brannordningen for Fauske kommune. Rapporten er todelt. Del 1 

gir en generell innføring i prosessen og overordnede faktorer som påvirker og har relevans for 

brannordningen. Del 2 er i sin helhet viet brannordningen for Fauske kommune. Denne 

inndelingen er gjort på grunn av at det blir en logisk og oversiktlig framstilling.  

 

Rapporten skal gi et beslutningsgrunnlag til styremøtet i januar 2021 og representantskapsmøtet 

i februar 2021.  

 

I vurderingen av en god og hensiktsmessig brann- og redningstjeneste som imøtekommer 

behovene avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen, er det vektlagt en helhetlig og optimal 

løsning for Fauske kommune. Dimensjonering av brann- og redningstjenesten er regulert i 

dimensjoneringsforskriften. Dimensjoneringsforskriften setter krav til enhver kommune om å 

ha et brann- og redningsvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i 

lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Dette skal sikres gjennom et systematisk 

beredskapsoppsett basert på prosedyrer, forebygging og operativ ledelse som muliggjør optimal 

samspill mellom innsatslag og støttestyrker. Det er viktig å presisere at brannordningen for 

Fauske kommune må sees i sammenheng med at Salten Brann IKS er definert som en 

brannvernregion.  
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Med utgangspunkt i faglige analyser, ulike ROS-analyser og innspill fra Fauske kommune 

foreslåes følgende brannordning for Fauske kommune: 

Fauske brannstasjon: 

Fauske brannstasjon Dagens brannordning Forslag ny 
brannordning 

Kommentar 

Innsatsstyrke 
(personer) 
 

20 20 Økt stillingsbrøk 
til 
kompetanseheving 

Vaktordning Vaktlag med dreiende 
vakt 

Vaktlag med dreiende 
vakt 

 

Røykdykkere 
 

15 15  

Tjenesteleveranse Brannhendelser 
Trafikkhendelser 
Røykdykkertjeneste 

Brannhendelser 
Trafikkhendelser 
Røykdykkertjeneste 
Overflateredning 
Tungbilredning 

Til vurdering: 
Overflateredning 
Tungbilredning 

Kjøretøy 
 

Støttebil 1 
Støttebil 2 
Mannskapsbil 
Tankbil 
Båt 

Støttebil 1 
Støttebil 2 
Mannskapsbil 
Tankbil 
Båt 

 

 

Sulitjelma brannstasjon 

Sulitjelma 
brannstasjon 

Dagens brannordning Forslag ny 
brannordning 

Kommentar 

Innsatsstyrke 
(personer) 

10 8 Økt stillingsbrøk 
til 
kompetanseheving 

Vaktordning Dreiende vakt 
(1 på vakt) 

Dreiende vakt 
(1 på vakt) 

 

Røykdykkere 2 0  

Tjenesteleveranse Brannhendelser Brannhendelser 
Akutt helsehjelp 

 

Kjøretøy Mannskapsbil Fremskutt enhet Mannskapsbilen 
erstattes av 
fremskutt enhet. 
Dette vil øke 
fleksibiliteten til 
styrken. Fremskutt 
enhet er rustet til 
førsteinnsats til 
brannhendelser og 
akutt helsehjelp. 
Fauske 
brannstasjon er 
støttestyrke. 
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             Del 1 

  Brann- og redningstjenesten i et overordnet perspektiv 

1. Innledning 

1.1 Tema 

Sikkerhet og beredskap er blitt et mer og mer prioritert satsningsområde for kommunene, og 

brann- og redningsvesen spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Brann- og redningsvesen er en 

ressurs for å ivareta samfunnets og enkeltmenneskers behov ved ulike uforutsette hendelser. 

Utviklingen i risiko- og sårbarhetsbildet påvirker brann- og redningstjenestens oppgaver. 

Hendelsestypene Salten Brann IKS deltar i har endret seg og er i stadig endring. For mange 

kommuner utgjør ikke branner lenger størstedelen av de hendelser som brann- og 

redningstjenesten håndterer. 

 

Brann- og redningsvesen deltar i dag i langt større grad enn før i hendelser som man ikke gjorde 

tidligere. Dette er blant annet trafikkulykker, naturhendelser, søk og redning, ulykker med farlig 

stoff og akutt helsehjelp. Videre er mange av hendelsene også mer omfattende og kompliserte 

enn tidligere, noe som innebærer andre typer materiell, utstyr og kompetanse for å håndtere 

hendelsene. Dagens brann- og redningsvesen er preget av en raus oppgaveforståelse og 

profesjonell tilnærming til å løse de ulike hendelsene, samt de er kanskje den mest effektive 

beredskapsressursen i distrikts-Norge (Almkov et.al, 2016). 

 

DIFIs innbyggerundersøkelse (2019) viser at befolkningen i Norge har høy tillit til brann- og 

redningstjenesten. Undersøkelsen viser at brannvesenet er den tjenesten som innbyggerne er 

mest fornøyd med av kommunale tjenester. Det at brann- og redningsvesen har høy 

tilgjengelighet og tilstedeværelse, kan være en av årsakene til at brann- og redningstjenesten 

har høy tillit i befolkningen (DIFI, 2019). 

 

Salten Brann er avhengig av tillit fra befolkningen for å kunne gjennomføre samfunnsoppdraget 

på en god måte, og innbyggerne skal forvente at Salten Brann er tilstede og tilgjengelig med 
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kvalitet og kompetanse. Derfor er det viktig at Salten Brann fortsatt har fokus på tilstedeværelse 

i kommunene. 

 

I de siste årene har Salten Brann arbeidet målrettet for å styrke Salten Branns evne til å håndtere 

ulike typer hendelser. Skal befolkningens tillit og trygghet opprettholdes, må Salten Brann være 

i stand til å håndtere ulike former for hendelser på en profesjonell, troverdig og effektiv måte. 

Dette krever også en annen type organisering av brann- og redningstjenestens arbeid. Det er 

derfor nødvendig å gjennomgå oppgavene og ressursene for brannstasjonene for å skape en mer 

effektiv og fleksibel organisering i hendelser. Et tettere samspill mellom ulike ressurser lokalt 

og regionalt er noe som bør etterstrebes. Videre kreves det ofte også andre former for 

kompetanse hos brannkonstablene enn vi vanligvis tenker på.  

 

En stor utfordring er imidlertid å ha et brann- og redningsvesen som har høy tilstedeværelse og 

nærhet til innbyggerne, samtidig som det skal være et kvalitativt og effektivt brann- og 

redningsvesen. Denne balansegangen er krevende å håndtere for Salten Brann IKS. 

 

1.2 Oppdraget og formålet med denne rapporten 

I 2017 vedtok eierkommunene strategidokumentet «Trygghet nær deg: Virksomhetsstrategi 

2018-2022», og 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 

ressurs- og beredskapsplan for Salten Brann IKS. En av grunnene til at styret ønsker å utarbeide 

en ROS-analyse med ressurs- og beredskapsplan er at det ikke er gjort siden Salten Brann IKS 

ble etablert 1. januar 2007. 
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Hovedprosjektet «Brann ROS-2020» er delt inn i to delprosjekter: I delprosjekt 1 ble det 

utarbeidet en ROS-analyse. Hensikten med ROS-analysen er at den skal danne grunnlaget for 

planleggingsarbeidet som gjennomføres i delprosjekt 2. I delprosjekt 2 er fokuset å revidere 

dagens kommunale brannordninger, og gjennomføre en forebyggende- og beredskapsanalyse. 

 

Representantskapet besluttet i 2019 at Salten Brann IKS skal revidere dagens kommunale 

brannordninger. For å sikre et bedre rustet, organisert og dimensjonert, samt et økonomisk 

bærekraftig brann- og redningsvesen har det vært bred enighet, både politisk og administrativt, 

at det har vært behov for å revidere brannordningene i den enkelte kommune. Bakgrunnen for 

dette er at dagens brannordning ikke har vært evaluert siden 2006, og dagens brannordning ikke 

samsvarer med dagens og fremtidens risiko- og sårbarhetsbilde. Parallelt med dette skal kravene 

om et framtidig økonomisk bærekraftig brann- og redningsvesen belyses.  

 

Oppdraget fra representantskapet er å evaluere dagens brannordning og komme med forslag til 

alternative løsninger, slik at kommunene blir utfordret til refleksjon og tenkning rundt 

organisering, oppgaver, dimensjonering og finansiering av Salten Brann IKS. Ut i fra 

oppdragets karakter har vi utledet følgende overordnede problemstilling: 

«Salten Brann IKS skal være et økonomisk bærekraftig brann- og redningstjeneste som 

er operativ og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge og håndtere 

uønskede hendelser, samt sikre innbyggernes trygghet ved å ha et brann- og 

redningsvesen der befolkningen bor». 

 

I årene fremover vil det handle om hvordan Salten Brann IKS best mulig bruker ressursene 

(økonomi og personell) for å forebygge og drive beredskap. Denne rapporten inviterer derfor 

kommunene, styret og representantskapet til en debatt om veien videre og hvordan Salten Brann 

IKS best kan møte dagens og fremtidens hendelser og hvordan Salten Brann IKS bør utvikle 

seg i årene som kommer for å sikre et kvalitativt og effektivt brann- og redningsvesen. Med 

andre ord; hvordan forme morgendagens Salten Brann, med morgendagens løsninger. 

 

Rapporten beskriver utviklingen og endringer på et kommunalt- og regionalt nivå, og hvordan 

det påvirker Salten Brann IKS. Den gir også en oversikt over dagens brannordninger og hvordan 

brannordningene kan organiseres i framtiden. Samfunnet og risikoområdene endrer seg. Dette 
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må Salten Brann IKS, representantskapet, styret og den enkelte kommune ta inn over seg når 

man utformer og beslutter ny brannordning. 

 

Det er et generelt behov for å effektivisere kommunal sektor, og dette påvirker Salten Brann 

IKS. Bedre offentlig ressursbruk er en viktig del av strategien for å møte utfordringen med 

begrenset økonomisk handlingsrom i fremtiden. Budsjettrammene blir strammere fremover, og 

for å kunne ivareta prioriterte oppgaver i Salten Brann IKS, er det nødvendig å effektivisere og 

prioritere ressursbruken.  

 

Ut i fra dagens krav om budsjett må Salten Brann ha en mer effektiv ressursbruk og nye måter 

å løse oppgavene på. Det er nødvendig å vurdere hvordan brann- og redningsvesenet kan utnytte 

eksisterende rammer på en mer hensiktsmessig måte enn i dag, slik at effektiviseringsgevinster 

hentes ut ved revidering av brannordningene i de ulike kommunene. Målet er at de samlede 

ressursene skal kunne utnyttes så effektivt som mulig. 

 

Det er viktig at Salten Brann og eierkommunene har dialog og samarbeider om brannordningen, 

og at kommunen og Salten Brann har et gjensidig ansvar for å følge opp brannordningen. Begge 

parter er forpliktet til å etterleve brannordningen. 

 

Et grunnleggende formål med evaluerings- og analysearbeidet av brannordningen er å se på den 

helhetlige dimensjoneringen og organiseringen av Salten Brann IKS. Salten Brann IKS skal 

fremstå som et brann- og redningsvesen, med smarte og robuste beredskapsløsninger på tvers 

av kommunegrensene. Med robuste beredskapsløsninger legger vi til grunn at Salten Brann IKS 

skal kunne håndtere krevende hendelser på en god måte. Analysen omfatter også en vurdering 

av kost-nytte forhold. Dette blir en kvalitativ vurdering. I dette ligger det at vi ikke beregner 

kostnader for tiltak og tallmessig reduksjon i risiko, men gjør en grov vurdering av tiltakenes 

nytte- og kostnadseffekter (SSØ, 2006). 
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I denne rapporten defineres brannordningen som en bekrivelse av hvordan Salten Brann IKS er 

organisert og dimensjonert i tråd med oppgavene etter brann- og eksplosjonsvernloven §11, 

første og andre ledd. Videre skal brannordningen sikre at brann- og redningsvesenet er 

organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger i kommunen. 

I utgangspunktet er det opp til den enkelte kommune å fastsette hvilke ressurser brann- og 

redningsvesenet skal disponere på bakgrunn av kartlagt risiko og sårbarhet. Brannordningen er 

et overordnet og styrende dokument for Salten Brann IKS og angir formelle, faglige og 

økonomiske rammebetingelser. 

 

Rapporten skal gi et beslutningsgrunnlag til styremøtet i januar 2021 og representantskapsmøtet 

i februar 2021. Da skal styret og representantskapet ta stilling til brannordningene. Den endelige 

beslutningen fattes i den enkelte kommune i april 2021.  

 

1.3 Omfang og avgrensninger 

Salten Brann IKS har i samarbeid med kommunene utarbeidet brannordningene for hvordan 

brann- og redningstjenesten kan organiseres og dimensjoneres i fremtiden. Ambisjonene har 

vært å utarbeide brannordningene ut i fra et kommunalt- og faglig perspektiv, som gjør Salten 

Brann IKS til et økonomisk bærekraftig, kvalitativt godt og effektivt brann- og redningsvesen. 

Denne analysen tar sikte på å: 

 Beskrive bakgrunn, formål og metode som ligger til grunn for brannordningene 

 Beskrive særtrekk og risikoområder ved Salten Brann IKS sitt ansvars- og virkeområde 

som kan ha betydning for den fremtidige brannordningen 

 Utarbeide et beslutningsgrunnlag til styret, representantskapet og den enkelte kommune 

 Utredningen er utført innenfor en begrenset tidsperiode (desember 2019-oktober 2020) 

 Frist er januar 2021 

1.4 Selskapet Salten Brann IKS 

I dette kapittelet trekker vi fram relevant informasjon om Saltenregionen og Salten Brann IKS 

som er relevant for rapportens problemstilling.  
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Salten Brann IKS ble etablert som et interkommunalt selskap 1. januar 2007 og består av 

eierkommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy1, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold 

og Værøy. Salten Brann IKS grenser til Ofoten brann- og redningsvesen i nord, Rana brann- og 

redningsvesen i sør og til Nordbottens lan (Sverige) i øst. 

 

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 1: Ansvarskart Salten Brann IKS 

 

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 

                                                 
1 . Fra 1. januar 2020 ble deler av Tysfjord kommune innlemmet i Hamarøy kommune. 
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beredskap og forebyggende arbeid på tvers av kommunegrensene. Antall innbyggere i 

eierkommunene legger føring for hvor stor eierandel hver kommune skal ha og hvor mange 

stemmer de skal ha under bestemmelser.  

 

Tabell 1: Oversikt over eierkommunenes eierandel per 2018. 

Kommune Eierandel i prosent 

Bodø 62,53 

Fauske 11,85 

Meløy 7,70 

Saltdal 5,69 

Steigen 3,07 

Gildeskål 2,42 

Sørfold 2,40 

Hamarøy 2,18 

Beiarn 1,25 

Værøy 0,90 

 

1.5 Særtrekk ved Saltenregionen 

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 2020). 

 

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 (Hamarøy). 
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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, oppdrettsnæring og maritime virksomheter. 

 

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 skip som frakter farlig gods (stoff). Videre forventes det at dagens 

cruisetrafikk vil øke betraktelig i årene som kommer.2 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. 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 Dette anslaget var gjort før COVID-19 rammet Norge og resten av verden 
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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1.6 Generelt om samfunnssikkerhet og beredskap 

Et helt sentralt utviklingstrekk de siste årene er at kommunen, herunder brann- og 

redningsvesenet, spiller en mer sentral rolle i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Noen 

av årsakene til dette kan være at de andre nødetatene har en mindre tilstedeværelse og 

bemanning lokalt enn tidligere, hendelsestypene (klimaendring, trafikkulykker etc.) har endret 

seg de siste 20 årene, og brann- og redningsvesenet er en sentral etat i samfunnets beskyttelse 

mot hendelser som kan ramme samfunnets funksjoner (Almklov et.al, 2016). 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap i Norge bygger på fire sentrale prinsipper (Fimreite et.-al, 

2014): 

1) Ansvarsprinsippet: Ansvarsprinsippet innebærer at den organisatoriske enheten som har 

ansvaret for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere 

ekstraordinære hendelser på området. 

2) Likhetsprinsippet: Likhetsprinsippet innebærer at den organisasjonen som opererer med 

under kriser, bør ligne mest mulig på den organisasjonen man har til daglig.  

3) Nærhetsprinsippet: Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig 

organisatorisk nivå. 

4) Samvirkeprinsippet: Samvirkeprinsippet stiller krav til at ulike organisatoriske enheter 

har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med andre relevante aktører, 

organisatoriske enheter og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 

krisehåndtering. 

 

Det å ha et effektivt samvirke med andre relevante aktører er et pågående arbeid for Salten 

Brann IKS. Det å være klar over hvilke ressurser som befinner seg i de ulike kommunene og 

kunne benytte og utnytte disse ressursene, er veldig viktig for å kunne styrke beredskapen i 

regionen i større grad. Videre vil dette kunne bidra til økt kunnskaps- og 

informasjonsutveksling, samt effektivisere bruken av tilgjengelige ressurser i ansvars- og 

virkeområdet til Salten Brann IKS. Et godt samarbeid mellom Salten Brann IKS og 

eierkommunene vurderes som svært viktig, ettersom det er to ekstremt viktige aktører for den 

kommunale og regionale beredskaps- og samfunnssikkerheten.  
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2. Lover, forskrifter og dokumentasjon 

I dette kapittelet skal vi gjøre rede for lovverk og forskrifter som er relevant for rapportens 

formål. Sett i lys av problemstillingen er det viktig å se kommunens beredskapsplikt og brann- 

og redningsvesenets rolle i et beredskaps- og samfunnssikkerhetsperspektiv. 

2.1 Lovverk og dokumentasjon 

Vi deler inn oppgavene som Salten Brann IKS må gjøre i lovpålagte og ikke-lovpålagte 

oppgaver primær- og sekundæroppgaver. Lovpålagte oppgaver er regulert og fastsatt i brann- 

og eksplosjonsvernloven (2012) §11: 

Brann- og redningsvesenet skal: 

a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 

ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av 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 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 

g) Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen 

h) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Primæroppgavene kan også pålegges gjennom statlige, fylkeskommunale eller kommunale 

beredskapsplikter, eller gjennom andre lover. Tilleggsoppgaver kan for eksempel være 

kommunale oppgaver som ikke har tilknytning til primæroppgavene. Dette kan være oppgaver 
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som er basert på kommunale ROS-analyser (definert i punkt f), noe som medfører at det ikke 

er et klart skille mellom primær- og sekundæroppgaver. 

 

Det er ikke bare kommunale ROS-analyser og Brann ROS som legger føringer på hvilke 

arbeidsoppgaver Salten Brann IKS skal gjøre, men også nasjonale rammer og føringer som 

blant annet Stortingsmeldinger, DSB, Redningshåndboka og politireformen. Ettersom Salten 

Brann IKS er at av landets største brann- og redningsvesen blir selskapet tillagt ulike 

arbeidsoppgaver og oppdrag som vanligvis ikke legges til mindre brann- og redningsvesen.  

 

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 Salten Brann IKS i fremtiden bli mer og mer involvert i hendelser som ikke 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, og som kan defineres som ikke-

lovpålagte arbeidsoppgaver er: 

 Trafikkulykker 

 Skipsbranner (RITS) 

 Håndtering av farlig gods 

 Naturhendelser: Ekstremvær, flom, skred, ras, storm etc. 

 Tilsiktede hendelser (PLIVO) 

 Arbeidsulykker 

 Redningsdykking (vanndykking) 

 Snøskred 

 Tau- og høyderedning 

 

Den økende mengden oppgaver og en videre forståelse av oppgaveportefølje, samt økende 

kompleksitet i oppgavene brann- og redningsvesenet forventes å håndtere vil ha betydning for 

hvordan Salten Brann IKS må organiseres i framtiden. Når Salten Brann IKS får en utvidet 

oppgaveportefølje og mer avansert utstyr vil det stille nye kompetansekrav til brann- og 

redningsvesenet. Samtidig er det viktig å påpeke at brann- og redningsvesenet først og fremst 

skal prioritere og ivareta de primære lovpålagte oppgaver som slokkeinnsats, innsats ved 
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ulykkestilfeller, brannforebygging, risikokartlegging og beredskapsplanlegging (Salten Brann 

IKS, 2019). 

2.2 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 

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). Kommunal 

beredskapsplikt betyr at kommunene må gjennomføre sektorovergripende risiko- og 

sårbarhetsanalyse for lokalsamfunnet og utarbeide en generell beredskapsplan som angir tiltak 

for håndtering av ulike typer kriser for å ivareta sikkerheten i lokalsamfunnet DSB, 2014). 

 

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 helhetlig 

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. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet på 

brannområdet og nasjonal brannmyndighet. Brann- og redningsvesenet er et kommunalt ansvar. 

Ansvarsprinsippet innebærer at det er kommunene som har et ansvar for å yte brann- og 
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redningstjenester for innbyggerne. Kommunene kan sette bort deler av oppgavene til et IKS, 

men fortsatt ligger myndighetsansvaret hos kommunene. 

 

Ut i fra regelverket går det et skille mellom hva brann- og redningstjenesten skal gjøre, og hva 

det forventes at de skal gjøre. De skal slokke brann, men det står ikke at de skal frigjøre 

fastklemte personer i en trafikkulykke, bidra i snøskredulykke eller vanndykkeroppdrag. 

Brannstudien (DSB, 2013) har sett på hvordan fremtidens brannvesen bør se ut. Som en del av 

arbeidet er det sett på hvilke forventninger samfunnet har til brannvesenet, og det er identifisert 

et sett med oppgaver som må kunne dekkes av førsteinnsats: 

 Søk, livreddende innsats og evakuering av mennesker 

 Redde dyr 

 Slokke brann 

 Bruk av verneutstyr inkludert åndedrettsvern for beskyttelse mot røyk-ikke røykdykking 

 Røykdykking som livreddende innsats 

 Begrense skader på materiell 

 Berge kulturhistoriske verdier 

 Sikre skadested/klarere områder 

 Faglig ledelse av hendelsen fra brann- og redningsvesenet 

 Skadesteds- og innsatsledelse og ordensmyndighet til politiet overtar 

 

Ser vi på statistikken som blir presentert i kapittel 5, er en av trendene at Salten Brann IKS 

rykker ut på færre bygningsbranner og rykker ut på flere trafikkulykker. Dette er også et uttrykk 

på at brannvesenet er tilpasningsdyktig som en følge av endringene i samfunnet og at Salten 

Brann IKS har en helhetlig tilnærming til beredskap i Saltenregionen (Almklov et.al, 2016). 

Ifølge (NOU, 2012) forventes det at brannvesenet skal få en større rolle i kommunens generelle 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

2.3 Relevante lover og forskrifter for kommunal sektor og brann- og 

redningstjenesten 

Relevante lover og forskrifter for kommunal sektor:  

Sivilbeskyttelsesloven (2011): 

I §14 stilles det krav om at kommunen skal utarbeide en helhetlig ROS-analyse. 
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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. 

 

Relevante lover og forskrifter for brann- og redningsvesen:  

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (2002): 

I denne loven, også kalt Brann og eksplosjonsvernloven, er brannvesenets oppgaver knyttet til 

brannforebyggende virksomhet og beredskap mot branner og akutte ulykker beskrevet. Denne 

loven regulerer brannvesenets virke. 

 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2002): 

Denne forskriften, også kalt dimensjoneringsforskriften, er en forskrift som ligger under Brann 

og eksplosjonsvernloven (2010). Dimensjoneringsforskriften skal sikre at enhver kommune har 

et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og 

forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brann- og redningsvesenet 

er organisert og dimensjonert på i forhold til den risiko og sårbarhet som foreligger. Forskriften 

beskriver krav til administrative forhold, dokumentasjon, organisering og dimensjonering av 

forebyggende oppgaver, samt organisering, dimensjonering og utrustning av beredskap og 

innsats. I tillegg beskriver den også krav til kompetanse for oppgaver som skal utføres både 

innen forebygging og beredskap.  
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Nedenfor trekker vi ut essensen fra Dimensjoneringsforskriften som har relevans for oppgavens 

tema: 

Dimensjonerende for beredskapen: 

§1-4 gjøres da lov og forskriften gjeldende for regionen, og ikke den enkelte kommune. Det 

største tettstedet i brannvernregionen er dimensjonerende for beredskapen, hvilket medfører 

mer fleksibilitet knyttet til hvordan beredskapen dimensjoneres i regionen for øvrig. Så lenge 

beredskapen er dimensjonert i henhold til krav for det største tettstedet står brannvesenet relativt 

fritt til å organisere beredskapen på en hensiktsmessig måte i forhold til risikobildet (ROS-

analysen) 

 

ROS-analyse: 

§2-4 andre ledd, står det at brannvesenets ROS-analyse skal samordnes med andre kommunale 

ROS-analysere. 

 

Organisering av beredskapen og innsats: 

§4-8: «Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, 

sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden 

ikke overstige 10 minutter. Innsatstider kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er 

gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan 

dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats 

utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. 

Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter». 

 

§5-1: Som utgangspunkt skal alle kommunene ha en samlet innsatsstyrke på minst 16 personer. 

Minst 4 av disse skal være kvalifisert som utrykningsledere. I brannvernregioner skal ressursene 

i hver kommune ses i sammenheng, og det største tettstedet blir dimensjonerende for 

beredskapen. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider. 

 

§5-2: Et vaktlag skal minst bestå av 1 utrykningsleder og 3 brannkonstabler/røykdykkere, 

eventuelt støttestyrke er fører for tankbil og fører for snorkel-/stigebil. 
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Dimensjonering av beredskap: 

§5-3 Vaktberedskap:  

«I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere kan beredskapen organiseres 

av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig 

oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt» og  

«I tettsteder fra 3000 til 8000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 

deltidspersonell med dreiende vakt», 

 

§5-4 Antall vaktlag: 

«I tettsted fra 3000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig 

støttestyrke etter §5-2 og §5-3» 

 

§5-5 Beredskap for høyderedskap eller tankbil: 

«I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt 

rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget 

for øvrig», og  

«I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 

slokkevannsforsyning jf. §5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbilen 

kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenets 

tilstrekkelig slokkevann» 

 

§5-6 Overordnet vakt: 

«I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere skal det 

være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. 

Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha 

felles overordnet vakt» 

 

Utrustning av beredskapen: 

§6-3 Alarmerings- og sambandsutstyr: 
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«Nødalarmeringssentral skal disponere utstyr for mottak av meldinger om brann- og andre 

ulykker og utstyr for direktealarmering av innsatspersonell i brannvesenet i hele regionen. Alle 

kommuner skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentralen og 

direkte til innsatspersonellet. Brannvesenet skal disponere utstyr for det samband som er 

nødvendig for effektiv innsats, herunder også samband med øvrige nødetater på skadested». 

 

§6-4 Særskilt utrustning til bruk ved ulykker med personskade: 

«Brannvesenet skal disponere eget utstyr til redningsinnsats ved ulykker, herunder førstehjelps- 

og frigjøringsutstyr. Alternativt kan kommunen inngå avtale med annet brannvesen eller annen 

beredskapsenhet om slik redningsinnsats innenfor kommunens geografiske ansvarsområde». 

 

§6-5 Materiell til bruk ved akutt forurensning og andre ulykker: 

«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan gi pålegg om anskaffelse av nødvendig 

utstyr til bruk ved akutt forurensning og andre ulykker». 

 

Opplæring og kompetanse: 

§7-1 Kommunens plikter: 

«Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner 

som denne forskriften stiller», og 

«Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold 

at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at 

brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor». 

 

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.  
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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. 

 

Veiledning til forskrift om brannforebygging (2016): 

Denne forskriften har fokus på det forebyggende arbeidet som brann- og redningsvesen må 

forholde seg til. 

 

Brann- og redningsforskriften (2017):  

I 2017 ble det framlagt et forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av 

brann- og redningsvesen og nødmeldingsetater. Denne forskriften er også kalt «Brann- og 

redningsvesenforskriften» og denne forskriften skal erstatte dagens dimensjoneringsforskrift 

fra 2002. De sentrale endringene i denne forskriften blir kort gjort rede for i dette avsnittet. 

 

Formålet med brann- og redningsvesenforskriften er å påse et godt rustet brannvesen som er i 

stand til å møte fremtidige utfordringer. Behovet for den nye forskriften har blitt mer 

fremtredende de siste årene ettersom brannvesenet opererer med et annet risiko- og trusselbilde 

i dag enn de gjorde i 2002. 

 

Brann- og redningsforskriften legger større vekt på viktigheten med risiko- og 

sårbarhetsanalyser, forebyggende- og beredskapsanalyser enn dimensjoneringsforskriften fra 

2002. Forskriften foreslår derfor tydeligere og delvis nye krav for slike analyser, og hensikten 

er at gode analyser skal tilby brann- og redningsvesen økt fleksibilitet da de i større grad kan 

tilpasse seg lokale og regionale risikobilder. De nevnte analysene skal være førende for 
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organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen. Forskriften har stort fokus 

på å gi brann- og redningsvesen tilstrekkelig fleksibilitet for å kunne løse sine samfunnsoppdrag 

på en mest mulig effektiv måte. For eksempel kan det være mulig å fravike antall vaktlag i 

tettsteder med mer enn 170 000 innbyggere hvis dette kan dokumenteres som hensiktsmessig 

med bakgrunn i de overnevnte analysene (Multiconsult, 2019a, DSB, 2017). 

 

Videre åpner den nye forskriften for mer effektiv bruk av fremskutte enheter. For mindre 

branner med lav sannsynlighet for spredning vil det være mulig at første innsatsstyrke består av 

et mannskap på mindre enn tre personer og en utrykningsleder. Dette innebærer at Salten Brann 

IKS kan plassere fremskutte enheter på steder hvor risikobildet tilsier det, samt der risikobildet 

er mer dynamisk sammenlignet med andre steder. 

   

En annen sentral endring fra dagens forskrift er krav om ledelse av brann- og redningsvesen. 

Den nye forskriften fremmer krav om at brann- og redningsvesen skal ledes av minimum tre 

kvalifiserte personer i heltidsstillinger. Det skal være en leder for brann- og redningsvesenet, 

en leder for forebyggendearbeid og en leder for beredskapsarbeidet. Dette ivaretas av Salten 

Brann IKS i dag. Det er viktig å trekke fram i denne sammenhengen at DSB oppfordrer brann- 

og redningsvesen i Norge om søke samarbeid for å etablere større brann- og redningsvesen, og 

en trend de siste 10-15 årene er at det har blitt etablert flere IKS. Fordelen med et IKS er blant 

annet at det er lettere å opprette spesialiserte stillinger, anskaffe personell med spesialisert 

kompetanse og økt fleksibilitet på plassering av beredskapsressurser. Videre er en fordel at 

kommunegrenser i mye mindre grad vil være førende for hvor beredskapsressurser skal 

plasseres. 

 

I hovedsak vurderes den nye brann- og redningsvesenforskriften å gi norske brann- og 

redningsvesen større mulighets- og handlingsrom gjennom økt fokus på hvilke 

samfunnssikkerhetsspørsmål som skal innfris fremfor hvordan disse målene skal innfris. En 

viktig forutsetning for å utnytte det nye mulighets- og handlingsrommet er at det utvikles 

kunnskap om risikobasert styring.  
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2.4 Organisasjonsformen interkommunalt selskap (IKS) 

I dette kapittelet redegjøres det for hovedelementene i organisasjonsformen interkommunalt 

samarbeid (IKS). 

 

Samarbeid mellom flere kommuner og fylkeskommuner kan organiseres som IKS etter lov av 

29. januar 1999. IKS er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt fra 

eierkommunene. IKS har egen formue og inntekter og svarer selv for sine forpliktelser. Likevel 

har eierne et ubegrenset ansvar for sin andel av IKS-ets samlede forpliktelser (KS, 2002). 

 

En av de vanligste måtene å klassifisere interkommunalt samarbeid på er etter hva slags 

lovgrunnlag de har for sin virksomhet. Lovgrunnlaget er essensielt fordi det i stor grad definerer 

hvor mye myndighet som skal delegeres fra kommunene til det enkelte samarbeid (Jakobsen, 

2012). 

 

Det inngås en selskapsavtale mellom eierne, og det er klare krav om både finansiering, 

organisering, vedtekter og prosedyrer. Hovedmålene i et IKS kan fremgå i selskapsavtalen, og 

avtalen er grunnlaget for IKS-ets virksomhet og gir rammene for driften. Det kan blant annet 

være hva en tjeneste skal inneholde, hvordan den skal utføres og når den skal utføres. 

 

Representantskapet er IKS-ets øverste organ. Den enkelte eier må derfor utøve sitt eierskap 

indirekte gjennom sine medlemmer i representantskapet. En kommune som eier kan ikke utøve 

myndighet direkte overfor IKS-et. Hver eier skal ha minst et medlem og minst like mange 

varamedlemmer som faste medlemmer. Fullmakt kan ikke gis fra et medlem til et annet medlem 

til å delta i representantskapet. Følgende oppgaver tillegger representantskapet: 

 Fastsettelse av regnskapet 

 Vedtak av budsjett og økonomiplan 

 Valg av revisor 

 Vedtak av pantsettelse av fast eiendom 

 Vedtak av større investeringer 
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I selskapsavtalen kan det bestemmes at visse saker som ellers hører under styrets myndighet 

må godkjennes av representantskapet. Representantskapet må imidlertid vedta budsjett og 

økonomiplan innenfor de rammer for tilskudd som eierne har vedtatt.  

 

Styret representerer IKS utad og har tilsynet med daglig leder og den løpende driften, og er 

underlagt representantskapet og følger de instrukser som representantskapet gir. Styrets 

myndighet er også begrenset av selskapets formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett. 

De har også arbeidsgiveransvaret for selskapet og styret skal ha minst tre medlemmer som 

velges av representantskapet.  

 

Daglig leder står for den daglige driften av selskapet. Styret ansetter daglig leder med mindre 

selskapsavtalen legger dette til representantskapet. Som øverste leder for administrasjonen i 

IKS-et står daglig leder til ansvar overfor styret. Utad representerer daglig leder og styret IKS 

(Jakobsen, 2014). 

 

Kommunikasjonslinjene: Den eiermessige og politiske styring skjer fra kommunestyret og 

formannskapet via representantskapet til styret. Den administrative kontakt går fra rådmann til 

daglig leder, men rådmannen har ingen instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. Direkte 

kontakt mellom politikere og styret eller administrasjon skal ikke forekomme.  

 

Demokratisk påvirkning skjer gjennom representantskapet til styret. Styret forholder seg til 

selskapsavtalen som er vedtatt av kommunestyrene. Deltakerne i representantskapet har møter 

og har mandat fra den respektive kommune, og mandatet er forankret i kommunens 

beslutningsorganer som er formannskap eller kommunestyre. 

 

En utfordring kan være at den demokratiske kontroll for kommunen er fraværende. Styrets rolle 

er å føre tilsyn med den daglige driften. Representantskapsmedlemmene skal ivareta eiernes 

interesser, men i de aller fleste tilfeller overlates disse til seg selv uten at formannskap eller 

kommunestyre gir signaler om hva kommunen som eier ønsker (Jakobsen, 2014). Et IKS kan 

by på noen utfordringer (Kittilsen, 2017): 

1. Kommunene kan ha ulike interesser, meninger og kunnskaper om IKS-et 

2. Kommunene har ulik kompetanse og kapasitet til saksbehandlingen 

3. Kommunene etter hvert mister kunnskaper om hva å drive et IKS 
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En utfordring med IKS er at alle eierne må være enige i de beslutningene som tas. Det kan 

hende at eierkommunene har ulike syn i noen saker og dette betyr at prosessen med å komme 

frem til et felles standpunkt kan være krevende (Jacobsen, 2014). En annen utfordring kan være 

at koordinering mellom eierkommunene kan være mangelfull (Kittilsen, 2017). 

 

Økonomistyring dreier seg om å skaffe oversikt over den økonomiske situasjonen, kartlegge 

økonomiske konsekvenser av ulike handlinger og legge planer for virksomheten (Bjørnenak, 

2003). Ansvaret for økonomistyring og kontroll av IKS ligger hos styret. For IKS pålegger IKS 

loven i §20 at det skal utarbeides økonomiplaner som rulleres hvert år og i §18 at det er 

representantskapet som skal vedta årsbudsjettet (IKS-loven, 1999). IKS-loven §13 gjelder 

styrets forvaltnings- og tilsynskrav. Dette går ut på at styret har ansvaret for forvaltningen av 

selskapet og en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Det skal også påse at selskapet 

drives i samsvar med selskapsformål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak 

og bestemmelser fastsatt av representantskapet. Styret skal også påse at regnskap og 

formuesforvaltning er betryggende kontrollert. Det er også styrets ansvar å føre tilsyn med 

daglig leder og den måten vedkommende utfører sin lederrolle på (IKS-loven, 1999). 

 

På et helt generelt nivå er det klart at jo mer formalisert et interkommunalt samarbeid er, og jo 

mer det fremstår som selvstendig rettssubjekt, desto mindre er den politiske og administrative 

ledelsens direkte styringsmuligheter. Styringen må skje gjennom det man kan kalle 

«eierstyring», altså gjennom utforming av vedtekter og avtaler, styremedlemmer og 

representantskap (Jacobsen, 2012). 

 

Ut i fra et teoretisk utgangspunkt er hensikten med å etablere IKS at dette er en type samarbeid 

der en forventer effekt av å utnytte stordriftsfordeler, skape robuste fagmiljøer og tiltrekke seg 

kompetent arbeidskraft. Videre står kommunene overfor å løse komplekse oppgaver som de 

ikke klarer å håndtere selv, og må derfor søke samarbeid med andre kommuner for å løse 

oppgaven på en kvalitativ og effektiv måte. Det kan også være høyt spesialiserte tjenester som 

kommunene ikke har råd til å gjøre alene, og må derfor søke samarbeid (Jacobsen, 2012). 
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En begrunnelsene for å opprette interkommunale samarbeid er effektivisering av 

organisasjonen. Effektivitet inneholder elementer knyttet til kostnader ved produksjon, kvalitet 

og innovasjon og utvikling. Små kommuner vil generelt ha problemer med å utnytte den 

kapasitet de har på en effektiv måte. Dette taler for at små kommuner bør etablere samarbeid 

på aktuelle områder (Jakobsen, 2012, 2014).  

 

En gevinst som trekkes frem med IKS er kvalitet. Kvalitet går på robusthet og kompetanse i 

produksjonen. En større enhet antas normalt å være bedre stilt enn en mindre enhet. 

Kvalitetsutfordringer oppstår særlig for mindre kommuner, når det kreves store investeringer i 

utstyr, materiell, kjøretøy og kompetanse (Jakobsen, 2012, 2014).  

 

Interkommunalt samarbeid skaper høyere kvalitet ved at man får et bredere sammensatt 

fagmiljø, at man klarer å få rekruttert sterke fagpersoner ved å kunne tilby fulle stillingsbrøker, 

eller at man kan spleise på å kjøpe inn bedre og dyrere utstyr. Et område som det er nærliggende 

å anta at det foreligger en gevinst i å etablere et IKS, er i brann- og redningstjenesten (Jacobsen, 

2012, 2014). Flere brann- og redningsvesen i Norge er organisert som IKS.  

 

Samtidig pekes det på den robustheten ulike fagmiljøer oppnår, og hvor mye mindre sårbar man 

blir for mer eller mindre tilfeldige svingninger, som for eksempel sykdomsfravær eller 

hendelser (Jacobsen, 2012). 
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3. Metode og prosjektgjennomføring 

I dette kapittelet gjør vi rede for metode og prosjektgjennomføringen i utarbeidelse av 

brannordningene. 

3.1 Dokumentanalyse 

Vi har brukt dokumentanalyse for å skaffe opplysninger og informasjon om temaet. Formålet 

med å bruke denne tilnærmingen er å få inn relevant data som kan belyse problemstillingen. 

Dokumentanalyse omfatter systematisk gjennomgang av skriftlige kilder som blant annet 

rammeverk (forskrifter, lover og regler), Stortingsmeldinger, kommunale planverk, fagartikler- 

og rapporter, årsmeldinger, nyhetsartikler og ulike ROS-analyser. Hensikten med 

dokumentanalysen er å samle inn data for å analyser og identifisere mulighetsrommet for Salten 

Brann IKS, når det gjelder blant annet brannordningene. 

 

Vi har også hentet ut data og statistikk fra BRIS (Brann- og redningstjenestens innrapportering 

og statistikk) som er rapporteringssystemet til Brann- og redningsvesenet i Norge. Formålet 

med BRIS er å tilby norske brannvesen et datagrunnlag hvorpå de kan effektivisere det 

forebyggende arbeidet og utvikle beredskap, samt øke datakvaliteten på hendelser som 

håndteres. BRIS utgjør også et viktig styringsverktøy for lokale og nasjonale beslutningstakere. 

3.2 Arbeidsprosessen med Multiconsult 

I tidsperioden mai 2019 til desember 2019, ble Multiconsult som ekstern aktør, engasjert av 

Salten Brann IKS for å gjennomføre to arbeidsprosesser som er en del av prosjektet «Brann 

ROS-2020». Arbeidsprosessene omhandlet: 

1) «Kartlegge og rapportere relevant rammeverk (lover, forskrifter, utredninger/forskrifter 

mm.), samt identifisere og prioritere selskapets mulighetsrom innen brannforebygging 

og brannberedskap» 
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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»  

 

Dette arbeidet har resultert i rapportene «Mulighetsstudie for Salten Brann IKS» (Multiconsult, 

2019a) og «Kartlegging av Salten Brann IKS-MultiMap» (Multiconsult, 2019b), og rapportene 

danner grunnlaget for kunnskap, refleksjon og diskusjon når vi blant annet reviderer 

brannordningene. 

 

Rapporten «Mulighetsstudie for Salten Brann IKS» (Multiconsult, 2019a) har som formål å 

identifisere potensielle mulighetsrom for Salten Brann IKS. Med mulighetsrom menes 

alternative måter å operere innen de fastsatte rammene, gjeldende for eksempelvis organisering 

av ledelse, plassering av brannstasjoner, samhandling med andre myndigheter eller relevante 

aktører for Salten Brann IKS sitt arbeid, og strukturering av interne beredskapsressurser. 

 

Rapporten «Kartlegging av Salten Brann IKS-MultiMap» (Multiconsult, 2019b) har som 

hovedformål å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann IKS på et overordnet nivå som 

underlag for strategiske valg og prioriteringer. MultiMap er et kartleggingsverktøy benyttet for 

å kartlegge teknisk tilstand og egnethet for samtlige av Salten Brann IKS sine 24 brannstasjoner.  

 

Formålet med kartleggingen har vært å gi et bilde av nåsituasjonen til Salten Brann IKS på et 

strategisk overordnet nivå som underlag for strategisk valg og prioriteringer. Viser til 

rapportene for detaljert informasjon. 

 

3.3 Gjennomføring av arbeidsmøter  

I perioden desember 2019 til februar 2020 arrangerte prosjektgruppa dialogmøter med alle 

eierkommunene. Dialogmøtene ble arrangert på rådhuset eller hotell i den enkelte kommune. 

På dialogmøtene deltok brann- og redningssjef, avdelingsleder forebygging, prosjektleder for 

«Brann ROS-2020», koordinator beredskapsavdelingen, brigadeledere (fra brigade sør og vest) 



 

 

Ny felles brannordning Salten Brann IKS 

 

 

 

26 

 

og branningeniører/utrykningsledere fra Salten Brann IKS4. Fra kommunene deltok ordfører, 

rådmann m/ledergruppe, beredskapskoordinator og formannskapet.5 

 

Dialogmøte varte i omtrent 7 timer og de besto av to deler. Del en var en presentasjon av ståsted 

og utfordringer for Salten Brann IKS. Dette innlegget ble holdt av brann- og redningssjef og 

fungerte som et bakteppe til del to som var workshop.  

 

For å ta stilling til eller vurdere hvordan den fremtidige organiseringen og dimensjoneringen til 

Salten Brann IKS skal være, ble det utarbeidet fire spørsmål som eierkommunene måtte ta 

stilling til under workshopen. Spørsmålene er utformet på bakgrunn av blant annet 

dimensjoneringsforskriften, lover og regler, Stortingsmeldinger og innspill fra styret og 

representantskapet.  

1. Hva skal brannvesenet gjøre (samfunnsrolle og tjenestespekter)? 

2. Hvilke sårbarheter har kommunen identifisert som brannvesenet bør håndtere/ikke 

håndtere? 

3. Hvilke forebyggende prioriteringer bør iverksettes for å redusere sårbarhet? 

4. Hvilke økonomiske rammer må/skal ligge til grunn for å skape bærekraftig beredskap? 

 

I enkelte kommuner ble spørsmålene først diskutert i mindre grupper før spørsmålene ble 

diskutert i plenum, mens i andre kommuner ble spørsmålene kun diskutert i plenum.  En slik 

metodikk er vel egnet til å få fram mangfold i synspunkter, og er en nyttig realitetsorientering 

for Salten Brann IKS. Hensikten med innlegget til brann- og redningssjef før workshop, var et 

forsøk på å legge opp til en bred diskusjon om ulike forventninger til hva Salten Brann IKS skal 

gjøre i fremtiden. Tilrettelagte workshoper er en anerkjent metodikk for å involvere aktuelle 

                                                 
4 I tillegg deltok en rådgiver fra Bedriftskompetanse i Bodø som hadde som oppgave å skrive referat og 

sammenstille data fra plenumsdiskusjonen fra workshopen 

5 Se vedlegg 1 for komplett deltakerliste 
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aktører, slik at man får ulike tilnærminger til problemstillingen (Levin og Klev, 2009, Øverland, 

2003). 

 

I perioden juni 2020 til oktober 2020 arrangerte prosjektgruppa dialogmøter med alle 

eierkommunene. Dialogmøtene var en oppfølging av dialogmøtene fra desember 2019-februar 

2020, og formålet med møtene var å ha dialog med kommunene om den fremtidige kommunale 

brannordningen. En uke før dialogmøtene fikk kommunene tilsendt et arbeidsdokument som 

blant annet omhandlet dagens brannordning og forslag til ny brannordning. Arbeidsdokumentet 

var ment som en forberedelse til diskusjon og refleksjon på dialogmøtene. Grunnet 

koronaviruset (COVID-19) ble møtene arrangert digitalt (Teams)6. På dialogmøtene deltok 

brann- og redningssjef, avdelingsleder beredskap, NK-beredskap, avdelingsleder forebygging, 

prosjektleder «Brann ROS-2020» og brigadeledere. Fra kommunene deltok ordfører, 

kommunalsjef m/ledergruppe, beredskapskoordinator og formannskapet. Dialogmøtene varte i 

omtrent 5 timer. Innledningsvis holdt brann- og redningssjef en presentasjon om ulike tema 

som er relevante for brannordningen. Dette fungerte som et rammeverk for den videre dialogen 

med kommunene om den fremtidige brannordningen. 

 

Det har vært et stort engasjement ute i kommunene når vi har hatt dialogmøtene, og kommunene 

har vært en ressurs i arbeidet med å stake ut kursen Salten Brann IKS skal ha for å møte 

framtidige utfordringer. En annen grunn for å ha dialogmøter er at når kommunene organiserer 

brann- og redningsvesenet som et IKS, innebærer dette at de gir fra seg en del av kontrollen 

over sine viktigste beredskapsressurser. Den reduserte graden av direkte kontroll hver 

eierkommune har over Salten Brann IKS, krever at Salten Brann IKS involverer kommunene i 

sine relevante prosesser og at kommunene involverer Salten Brann IKS i sine prosesser 

(planprosesser). Dette vil være nødvendig for at både eierkommunene og Salten Brann IKS skal 

kunne ha en helhetlig forståelse av hverandres behov og muligheter som igjen vil effektivisere 

deres felles arbeid for å styrke den kommunale og interkommunale beredskap- og 

samfunnssikkerhet. 

 

 

                                                 
6 Dialogmøtet med Sørfold kommune var på rådhuset i Sørfold. Dialogmøtet med Steigen kommune var på 

rådhuset i Steigen. Dialogmøtet med Saltdal kommune var på rådhuset i Saltdal. Dialogmøtet med Meløy 

kommune var på rådhuset i Meløy.  
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Tabell 2: Oversikt over sentrale møtetidspunkter i arbeidsprosessen. 

Deltakere Tid Formål 

Eierkommunene Desember 2019-februar 2020 Dialogmøter med kommunene 

Rådmannsutvalget 12. februar 2020 Statusorientering 

Styremøte 2. april 2020 Statusorientering 

Styremøte 22. april 2020 Drøfting og avklaring om den videre prosessen 

Representantskapet 11. mai 2020 Statusorientering 

Eierkommunene 2. juni - 15. oktober 2020 Dialogmøter med eierkommunene 

Rådmannsutvalget 3. juni 2020 Statusorientering og arbeidsmøte. Rådmannsutvalget 

kommer med innspill til det videre arbeidet. 

Styremøte 8. september 2020 Orientere og drøfte prosessen 

Styremøte 15. oktober 2020 Orientere og drøfte prosessen 

Representantskapet 6. november 2020 Orientere om prosjektet 

Styremøte 11. desember 2020 Til behandling 1 (kommunale brannordninger) 

Styremøte 21. januar 2021 Til behandling 2 (kommunale brannordninger) 

Representantskapet 25. februar 2021 Til behandling 

Eierkommunene 30. april 2021 Kommunale vedtak brannordning/selskapsavtale 

Eierkommunene  6. november 2021 Implementering budsjett 2022 

 

Andre relevante interne møter som har vært gjennomført i arbeidsprosessen er: 

 Personalmøte Salten Brann IKS: 31. januar 2020 

 Brigadeledermøte Salten Brann IKS: 25. februar 2020 

 Utvidet ledersamling Salten Brann IKS: 28. februar 2020 

 Arbeidsmøter i forbindelse med utarbeidelse av brannordningene (juni 2020-oktober 

2020) 

 I tillegg har prosjektleder hatt formelle og uformelle samtaler med blant annet 

brannkonstabler, seksjonsledere og brigadeledere i Salten Brann IKS. De er viktig å 

inkludere de, ettersom de har mange års operativ erfaring og besitter derfor god og nyttig 

kompetanse som er viktig å ta med i denne prosessen, samt de har god innsikt om 

hvordan Salten Brann IKS kan driftes operativt på en kvalitativ god måte. 
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Felles for møtene og samlingene er at vi har fått inn mange gode og nyttige innspill fra ulike 

tilnærminger for å belyse problemstillingen. Det at man får synspunkter fra ulike profesjoner 

gjør at man får belyst problemstillingen fra ulike perspektiver, som igjen gjør at man får et 

utfyllende bilde. 

 

Figuren nedenfor er en enkel oversikt over fasene i arbeidsprosessen med å utarbeide 

brannordningene: 

 
1. Informasjonsinnhenting: Innhenting av relevant kunnskap og data om hendelsene som skal analyseres. 

Kilder er offentlige dokumenter og rapporter, forskning og møter med eierkommunene, 
rådmannsutvalget, representantskapet, styret og fagmiljøer. 

2. Analyse: Her utformes brannordningene (framtidig organisering og dimensjonering av Salten Brann 
IKS). Brannordningene er utarbeidet på dokumentasjonen som er framskaffet under forarbeidet. 
Brannordningene legges fram til styret og representantskapet. 

3. Bearbeiding og kvalitetssikring: Utarbeide brannordningene og ha dialog med eierkommune. 
4. Implementering av prosjektet: Her presenteres de endelige brannordningene som legges fram til styret 

og representantskapet 
5. Evaluere prosjektet 

  

Informasjons-
innhenting

Analyse
Bearbeiding og 
kvalitetssikring

Implementering 
av prosjektet

Evaluere 
prosjektet
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4. Forebyggende- og beredskapsanalyse 

I dette kapittelet skal vi vi presentere prinsippene i forebyggende- og beredskapsanalyse. 

Forebyggende- og beredskapsanalyse må sees i sammenheng siden beredskapsanalysen skal 

utarbeides på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen.  

4.1 Forebyggendeanalyse og forebyggende avdeling 

Tradisjonelt har det forebyggende arbeidet kommet i andre rekke når det gjelder diskusjoner 

om organisering og ressurser. Fra og med 2016 kom en ny forskrift: «Veiledning til forskrift 

om brannforebygging». Essensen i denne forskriften er at det skal gjennomføres mer målrettet 

og proaktiv ulykkesforebyggende aktivitet hvor brann- og redningsvesenet i større grad driver 

oppsøkende forebyggende virksomhet.  En forståelse for det forebyggende arbeidet innhold og 

utfordringer er viktig når brannordningene evalueres. Videre står det i §1: «Forskriften skal 

bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan får for liv, 

helse, miljø og materielle verdier». Stortingsmelding 29 (2011-12) legger vekt på at 

forebyggende brannvernarbeid er avgjørende for hvordan brannsikkerheten utvikler seg i årene 

framover. 

 

Salten Brann IKS robusthet avhenger både av forebyggende arbeid og beredskapsarbeid. 

Brannforebyggende tiltak og branntekniske tiltak er en grunnleggende forutsetning for effektiv 

beredskapsinnsats. Forebyggendeanalyse i forbindelse med kompenserende tiltak knyttet til 

særskilte brannobjekter påvirker direkte hvordan Salten Brann IKS skal dimensjonere 

beredskapen. Eksempel her er hvordan særskilte brannobjekter implementerer kompenserende 

tiltak der Salten Brann IKS ikke tilfredsstiller 10 minutters innsatstid. 

 

Figuren nedenfor er hentet fra NOU (2012:4) og illustrerer det forebyggende arbeidet og 

beredskapsarbeidet. 

Sannsynlighetsreduserende (skadeforebyggende) tiltak: Til venstre i figuren vises mulige 

årsaker som kan føre til at den uønskede hendelsen inntreffer. Her iverksetter man tiltak 
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(barrierer) for å hindre at den uønskede hendelsen inntreffer. Dette kaller vi

sannsynlighetsreduserende tiltak.

Konsekvensreduserende (skadebegrensende) tiltak: Til høyre i figuren vises mulige

konsekvenser for ulike verdier som liv og helse, stabilitet, miljø og materielle verdier. Her

iverksetter man tiltak for å redusere konsekvensene. Dette kaller vi konsekvensreduserende

tiltak.

Figur 2: Illustrerer forebyggende- og beredskapsarbeidet (NOU, 2012).

Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS har en risikobasert tilnærming til sine

arbeidsoppgaver. Ettersom risikobildet som Salten Brann IKS jobber ut ifra også beskrives av

andre hendelser enn konvensjonelle brannhendelser anses det som hensiktsmessig å vurdere i

hvilken grad forebyggende avdeling kan jobbe for å redusere risiko knyttet til slike hendelser.

Dette kan eksempelvis innebære målrettet forebyggende arbeid for å redusere risiko knyttet til

trafikkulykker, drukningsulykker, snøskredulykker eller flomsikringstiltak av bygg. Skal

forebyggende avdeling påta seg slike nye arbeidsoppgaver vurderes det som hensiktsmessig å

søke samarbeid med andre aktører som i dag jobber opp mot disse hendelsene. For eksempel

kan forebyggende arbeid rettet mot trafikkulykker koordineres sammen med Statens vegvesen

og kjøreskoler, og snøskredulykker sammen med Røde kors og Meteorologisk institutt.

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-4/id670699/?ch%3D3&psig=AOvVaw0IPBLaSh3dxTKVj_T-lEYY&ust=1585125879288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDwrKDcsugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Forebyggende avdeling driver blant annet med tilsyn. Tilsyn er i hovedsak knyttet opp mot 

særskilte brannobjekter som hotell, institusjoner, sykehus, industri, kritisk infrastruktur og 

større forsamlingslokaler. 

 

Forebyggende avdeling jobber per dags dato med flere aktører for å redusere ulike risikoer. Et 

eksempel er at forebyggende avdeling deltar på tverrfaglige tilsyn rettet mot bedrifter innenfor 

industri- og avfallshåndtering. Slike tilsyn vil skape en forståelse mellom tilsynsetatene for hva 

som er deres fokusområder og arbeidsmetodikk. I tillegg til at forebyggende avdeling 

gjennomfører ulike brannforebyggende tilsyn deltar de også i ulike informasjons- og 

motivasjonstiltak som blant annet årlige nasjonale kampanjer som aksjon boligbrann, 

påskekampanjen (hytte), studentkampanje, brannvernuken, åpen brannstasjon, røykvarslerens 

dag og julekampanjen.  

 

Dagens brannforebyggende forskrift gir brann- og redningsvesenet større frihet til å utøve 

forebyggende arbeid basert på lokal risikoanalyse. Dette gir større ansvar og setter krav til 

utarbeidelse av risikoanalyser og planer for iverksetting av målrettede tiltak der den samlede 

risikoen er størst. For å imøtekomme forskriftskravene er det utarbeidet forebyggende analyse 

som blir fortløpende oppdatert. 

 

I Salten er det registrert cirka 600 særskilte brannobjekter «hvor brann kan medføre tap av 

mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier», som følges opp med ulike 

tilsynstiltak. Frekvensen av brannforebyggende tiltak opp mot disse objektene, som for 

eksempel tilsyn, varierer etter grad av risiko. Selv om det Salten Brann IKS sin oppgave å utføre 

tilsyn, vil det alltid være byggeier og bruker som har ansvaret for å etterleve lovverket. 

4.1.1 Risikoobjekter  

Særskilte brannobjekter er byggverk, tunneler og virksomheter hvor brann kan medføre tap av 

mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Slike objekter kan blant 

annet være hoteller, sykehus, sykehjem, skoler, barnehager, varehus, industribedrifter, 

restauranter og fredete bygg.  Kommunen plikter å føre tilsyn med de særskilte brannobjektene, 
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hvor frekvens og fokus vil variere ut i fra risiko. Per 31. desember 2019 er det totalt 546 

særskilte brannobjekter i Salten. Cirka 70 prosent av disse objektene representerer økt risiko 

knyttet til liv og helse, 25 prosent representerer økt risiko av tap av materielle verdier og store 

miljøkonsekvenser, mens 5 prosent klassifiseres som særskilte brannobjekter grunnet deres 

kulturhistoriske verdi (DSB, 2020). I 2018 hadde Salten Brann IKS 87 tilsyn knyttet til disse 

objektene, og det ble gjennomført 11 tverrfaglige tilsynsaksjoner sammen med andre 

tilsynsmyndigheter som var rettet mot industri og avfallshåndtering. I 2019 gjennomførte Salten 

Brann IKS 72 tilsyn og 65 andre tiltak7 knyttet til disse objektene. 

 

Brannobjekt som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven §13: 

 Kategori A: Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 

 Kategori B: 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, tap av 

økonomiske verdier, samfunnsviktige funksjoner etc.   

 Kategori C: Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 

 

Salten Brann IKS deltar også som fagetat i andre etater og organisasjoners utarbeidelse av ROS-

analyser. Salten Brann IKS bistår blant annet Statens vegvesen og Bane NOR. 

 

Særskilte brannobjekter er blant annet virksomheter, områder, bygg og tunneler hvor det 

vurderes at en brann kan medføre alvorlige konsekvenser. Dette kan være tap av mange liv, 

store skader på helse og miljø, eller tap av store materielle verdier. I henhold til brann- og 

eksplosjonsvernloven skal det føres tilsyn med særskilte brannobjekter for å påse at disse er 

tilstrekkelig sikret mot brann (Brann- og eksplosjonsloven §13, andre ledd).  

 

 

                                                 
7 Andre tiltak er blant annet aksjon boligbrann, planbehandling, «trygg hjemme» prosjektet og åpen 

brannstasjon. 
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4.1.2 Midlertidige tiltak på E6 i Sørfold 

I 2007 trådte tunnelsikkerhetsforskriften som er basert på et EU-direktiv i kraft for tunneler på 

riksveier. Fra 2015 gjaldt forskriften også fylkesveier. En av de viktigste transportårene i 

Saltenregionen er E6 som går gjennom kommunene Saltdal, Fauske, Sørfold og Hamarøy. Det 

er totalt 23 tunneler på E6; 16 i Sørfold, 2 i Hamarøy, 1 i Fauske og 4 i Rognan. Totalt er det 

20 kilometer vei som er i tunnelene i Sørfold og Hamarøy, og lengden på tunnelene varierer fra 

39 meter til 4457 meter. Det er viktig å påpeke at mange av disse tunnelene ikke oppfyller 

dagens krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er estimert til 1500 kjøretøy 

(Salten Brann IKS, 2019). Gods- og passasjertrafikk foregår på denne strekningen, og ifølge 

rapporten «Nærings- og godsanalyse-Nordland» (2018) som er utarbeidet av Nordland 

Fylkeskommune estimeres det en betraktelig økning av tungtransport på E6 framover. Det 

fraktes også farlig gods som blant annet eksplosive stoffer, gasser og brannfarlige væsker langs 

E6 og tunnelene representerer en viss risiko for trafikkulykker i forhold til transport av farlig 

gods. Data fra BRIS og Statens vegvesen (SVV) viser at det har vært en del ulykker både på 

vei og i tunnelene på denne strekningen de siste årene. Både Sørfold kommune og Salten Brann 

IKS har gjennom sine representative ROS-analyser definert denne veistrekningen som et 

risikoområde. 

 

SVV har oppgradert og er i ferd med å oppgradere tunnelene på denne veistrekningen for at den 

skal tilfredsstille nye EU-krav som har til formål å bedre trafikksikkerheten. Dette arbeidet 

forventes å være sluttført innen 2022 (Statens vegvesen, 2018)8. Statens vegvesen klarer ikke å 

fullføre dette arbeidet innen tidsfristen (2022), og har i den forbindelsen utarbeidet midlertidige 

forebyggende- og beredskapstiltak på E6 i Sørfold og Hamarøy inntil dette arbeidet er sluttført. 

Dette gjelder blant annet strekningen Megården-Mørsvikbotn som har til sammen 16 tunneler. 

I dette pågående arbeidet har Salten Brann IKS kommet med innspill til både forebyggende- og 

                                                 
8 I Nasjonal transportplan 2018-2029 ligger det inne midler til en fremtidig trase som legges utenom dagens 

trase. Denne traseen vil tidligst være ferdig i 2027.  
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beredskapsmessige tiltak. Eksempler på tiltak som er spilt inn er: tankbil, mobile røykvifter, 

UTV med henger og SPURV. Det er usikkert når de ulike tiltakene blir implementert. 

4.1.3 «Trygg hjemme» prosjektet 

NOU-rapporten 2012:4 omhandler «Tygg hjemme» som har fokus på brannsikkerhet for utsatte 

risikogrupper, og i 2014 fikk DSB i oppdrag å undersøke muligheten for tverretatlig kommunalt 

samarbeid for å bedre brannsikkerheten for sårbare grupper. I forlengelse av dette ble prosjektet 

«Trygg hjemme Salten» etablert i 2017, der det overordnede målet er: «Å etablere en formell 

prosess hvor kommunene i Salten, gjennom tverrsektorielt samarbeid mad Salten Brann IKS 

bedrer brannsikkerheten varig for sårbare hjemmeboende grupper. Dette manifesteres gjennom 

en politisk eller administrativt forankret samarbeidsavtale mellom Salten Brann IKS og hver 

enkelt eierkommune» (Salten Brann IKS, 2018). Samtlige av eierkommunene har forpliktet seg 

gjennom samarbeidsavtalen «Brannsikkerhet-Trygg hjemme». 

 

«Trygg hjemme» peker på følgende befolkningsgrupper har størst risiko for å bli utsatt for 

brann: 

 Eldre og pleietrengende 

 Beboere på asylmottak 

 Innvandrere og arbeidsinnvandrere 

 Personer med dårlige boforhold 

 Rusmisbrukere 

 Personer med nedsatt fysisk og kognitiv funksjonsevne 

 Personer i psykisk ubalanse 

 

«Trygg hjemme Salten» trekker frem den demografiske utviklingen i Salten som en fremtidig 

utfordring, ettersom eldre hjemmeboende innbyggere utgjør en større brannrisiko enn den 

generelle befolkningen. Eldre defineres i denne sammenhengen som personer over 70 år. Frem 

mot 2040 vil Salten oppleve en 50 prosent vekst av innbyggere i aldersgruppen over 64 år. 

Denne aldersgruppen er trukket frem siden det er en sterk korrelasjon mellom økende alder og 

risikoen for at personer er involvert i brann i bolig. Det vurderes også å involvere 

brannkonstabler og feiere i det forebyggende arbeidet rettet mot risikoutsatte personer og 

grupper. Den kommende eldrebølgen vil skjerpe kravene til Salten Brann IKS sitt 

brannforebyggende arbeid og etablering av nødvendig beredskap. I dag arbeider forebyggende 



 

 

Ny felles brannordning Salten Brann IKS 

 

 

 

36 

 

avdeling målrettet mot risikoutsatte grupper. Dette arbeidet vil bli viktigere i fremtiden da antall 

personer som defineres som risikoutsatt vil øke jevnt fremover. 

4.2 Beredskapsanalyse og beredskapsavdelingen 

Utgangspunktet for beredskapsanalysen er ROS-analysen fordi den gir føringer for hvilke 

scenarier Salten Brann IKS skal dimensjoneres for. Den er bindeleddet mellom de forhold som 

blir identifisert i risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), og den beredskapen som utvikles i form 

av planverk med tilhørende ressurser som materiell, personell og kompetanse. 

 

Beredskapsanalysen har som mål å håndtere restrisikoen når de forebyggende kravene er 

oppfylte. Beredskapsanalysen er en systematisk fremgangsmåte som har til hensikt å sikre 

brann- og redningsvesenet skal håndtere utvalgte uønskede hendelser og trusler ved å stille 

konkrete krav til beredskapen (Lunde, 2014). 

 

Hensikten med beredskapsanalysen er å identifisere beredskapsbehov (personell, materiell, 

utstyr og kompetanse), beredskapstiltak og dimensjonering som krever for å håndtere 

hendelsene. En beredskapsanalyse kan forstås og defineres som «en analyse som omfatter 

etablering av definerte fare- og ulykkessituasjoner, herunder dimensjonerende 

ulykkessituasjoner, etableringa av funksjonskrav til beredskap og identifikasjon av tiltak for å 

dimensjonere beredskapen» (Lunde, 2014).  

 

Dimensjonering betyr å identifisere de nødvendige ressurser for å håndtere hendelsene. Dette 

gjør vi ved å sette operative mål og identifisere hva som skal til for å nå målene. Samfunnets 

forventninger om å kunne håndtere enhver uønsket hendelse, betyr ikke at Salten Brann IKS 

egen beredskap må være dimensjonert for alt som kan inntreffe i Salten. Enkelte sjeldne 

hendelser med stor konsekvens (storulykker) må håndteres i samarbeid med samfunnets øvrige 

beredskap. I praksis betyr dette et samarbeid med andre nødetater, regionale og statlige 

beredskapsressurser samt bistand fra andre organisasjoner. 
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Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til kartlagt risiko. Det å konkretisere dette 

rimelighetsprinsippet er en viktig oppgave for Salten Brann IKS i arbeidet med 

beredskapsanalysen. Dette gjør vi ved å identifisere et representativt utvalg dimensjonerende 

hendelser basert på et utvalg kriterier (vi har definert de i ROS-analysen).  

 

Lunde (2014) opererer med ytelsesrammer og ytelseskrav. Ytelsesrammer er en 

samlebetegnelse for uønskede hendelser eller dimensjonerende hendelser, fordi de setter 

rammene for beredskapen (Lunde, 2014). I Salten Brann IKS sitt tilfelle er det scenarioene som 

er definert i «Brann ROS-2020» og i kommunale ROS-analyser. Hvis Salten Brann IKS 

etablerer beredskap for disse uønskede hendelsene er Salten Brann IKS også beredt for andre, 

mindre uønskede hendelser. 

 

I «Brann ROS-2020» har vi identifisert hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i Salten 

og følgelig hvilke uønskede hendelser vi må etablere beredskap for. Av de uønskede hendelsene 

vi har identifisert, må vi velge ut de hendelsene som er mest alvorlige og som derfor skal styre 

vår beredskapsetablering. De hendelsene vi velger kan være knyttet til at det er stor 

sannsynlighet for at de inntreffer, at konsekvensene kan være store, at de kan gi spesielle 

utfordringer, eller fordi krav og retningslinjer (lover og forskrifter) sier at vi skal etablere 

beredskap for disse (Lunde, 2014). Vi kan også omtale dette som dimensjonerende hendelser. 

 

Dimensjonerende krav som oppfyller håndteringsevnen i hendelser: 

Finne ut hva som er nødvendig av personer og utstyr (ressurser), herunder lokalisering av 

ressursene (responstid), ytelsen til utstyret (kvalitet) og kunnskap og ferdigheter til personene 

(kompetanse), for å kunne innfri kravene og behovene i hver av beredskapsfasene. 

 

Det er tre forhold som har betydning for dimensjonering: kompetanse, personell og 

utstyr/materiell. 
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Tabell 3: Oversikt over dimensjoneringsforhold. 

Dimensjoneringsforhold Krav 

Kompetanse Ansatte må ha kompetanse om hvilke 

uønskede hendelser som kan inntreffe. 

De må ha opplæring og gjennomført øvelser 

Kurs etc 

Personell Kjennskap til beredskapsplaner 

Kompetanse innen f.eks. frigjøring 

Hvor mange må være tilgjengelig? 

Utstyr og materiell Har vi det rette utstyret? 

 

4.2.1 Beredskapsavdelingen 

Beredskapsavdelingen utgjør førsteinnsatsen ved enhver brann- og ulykkessituasjon, og 

innsatspersonell har kompetanse og utstyr til blant annet røyk- og kjemikaliedykking, 

redningsdykking, snøskred, RITS, livreddende førstehjelp, trafikkulykker og brannslokking.  

 

Beredskapsavdelingen har ca. 330 ansatte; 36 heltidsansatte og 291 deltidsansatte. En 

desentralisert beredskapsstruktur effektiviserer innsatstiden og sørger for en hensiktsmessig 

førsteinnsats. Beredskapsavdelingen ledes av leder beredskap og NK-beredskap, og avdelingen 

er delt inn i fire brigader og ledes av hver sin brigadeleder. Overordnet operativ ledelse ivaretas 

av funksjonen vakthavende brannsjef og er rullerende mellom fem personer. Vakthavende 

brannsjef er øverste leder i hendelser og opptrer på vegne av brann- og redningssjefen. Det er 

totalt 25 brannstasjoner og vaktordningen varierer fra brannstasjon til brannstasjon.  
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Figur 3: Oversikt over brigader og brannstasjoner 
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5. Risikobilde og oppdragsstatistikk 

I dette kapittelet presenterer vi risikoområder og oppdragsstatistikk i Saltenregionen.  

5.1 Risikoområder 

Risikobildet som Salten Brann IKS må forholde seg til er beskrevet i «Brann ROS-2020: Risiko 

og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS» (Salten Brann IKS, 2019). 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 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 blant annet basert på eierkommunenes ROS-analyser, ROS Salten (2017), 

FylkesROS Nordland (2015, 2019), Analyser av krisescenarier (DSB, 2019) og fagkompetanse 

i Salten Brann IKS.  
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Tabell 4: Oversikt over scenarioer delt inn i risikoområder 

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   

 

Dette er en overordnet ROS-analyse som har fokus på ekstraordinære hendelser som kan skje i 

ansvars- og virkeområdet til Salten Brann IKS. Det er viktig å påpeke at risikobildet og 

særtrekkene til den enkelte eierkommune til en viss grad er ulike, og i forlengelse av dette kan 

kommunene legge føringer på hvilke arbeidsoppgaver Salten Brann IKS skal håndtere i den 

enkelte kommune.  Dette er definert i Brann- og eksplosjonsloven §11 (f): «Brannvesenet skal 

være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko og sårbarhetsanalyse». Det er viktig å fremheve at denne paragrafen ikke diskvalifiserer 

andre ROS-analyser som blant annet Fylkesmannens ROS, ROS Salten og Brann ROS-2020, 

men vil fungere som et substitutt til hvilke hendelser Salten Brann IKS skal håndtere. 

5.2 Brann- og oppdragsstatistikk 

DSBs rapport «Brannstatistikk 2019» som er basert på data fra BRIS, gir en nasjonal oversikt 

over hvilke typer oppdrag brann- og redningsvesenet rykker ut på. Rapporten viser at brann- og 

redningsvesenet rykket ut på totalt 39 580 hendelser, og hendelsene fordeler seg på 6464 (16%) 

trafikkulykker, 4291 (11%) helseoppdrag, 3612 (9%) andre oppdrag, 3146 (8%) brann i 

bygning og 1892 (5%) branntilløp komfyr (DSB,2020).  
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Tall fra BRIS i tidsperioden 1. mai 2016 til 4. oktober 2020 viser at oppgavehåndteringen som 

Salten Brann IKS utfører samsvarer med de nasjonale utviklingstrekkene. Data fra BRIS viser 

at Salten Brann IKS hadde totalt 1947 reelle hendelser som de rykket ut på i den nevnte 

tidsperioden. Figurene nedenfor viser oppdragstypene som inntraff hyppigst i denne 

tidsperioden. Ser vi på den prosentvise fordelingen utgjør trafikkulykker 16 prosent, brann i 

bygning 11 prosent, helseoppdrag 10 prosent og bistand politi 4 prosent. 

 

Figur 4: Oversikt over antall oppdrag i Salten Brann IKS i tidsperioden 01.05.2016-04.10. 2020 

(DSB, 2020). 

 

 

Bryter vi ned antall oppdrag i Saltenregionen til hendelsestypen «brannhendelser» viser figur 5 

at brann- og redningsvesenet hadde 744 oppdrag av totalt 1947 oppdrag i perioden 1. mai 2016 

til 4. oktober 2020 som er knyttet til hendelsestypene «brannhendelser». Ser vi på den 

prosentvise fordelingen utgjør dette 38 prosent av alle oppdragene. Hendelsene brann i bygning 
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utgjør 11 prosent, brann komfyr 4 prosent, brann annet 3 prosent, branntilløp i bygg annet 3 

prosent, brann i gress- eller innmark 3 prosent og brann i personbil 2,5 prosent. Videre ser vi at 

det mindre variasjon mellom de øvrige oppdragene. 

 

Figur 5: Oversikt over antall oppdrag i kategorien «branner» og «andre brannhendelser i Salten 

Brann IKS i tidsperioden 01.05.2016-04.10.2020 (DSB, 2020). 

 

 

 

Ser vi på antall hendelser knyttet til «ulykker og «andre typer oppdrag» viser figur 6 at brann- 

og redningsvesenet hadde 1205 oppdrag av totalt 1947 oppdrag i perioden 1 mai 2016 til 4. 

oktober 2020 som er knyttet til «ulykker og «andre typer oppdrag». Ser vi på den prosentvise 

fordelingen utgjør dette 62 prosent av alle oppdragene. Hendelsen trafikkulykke utgjør 25 

prosent, andre oppdrag 20 prosent, helseoppdrag 14 prosent, bistand politi 7 prosent, 

naturhendelser vind 5 prosent, RVR-oppdrag 5 prosent og akutt forurensning 4 prosent. Videre 

ser vi at det er mindre variasjoner mellom de øvrige hendelsestypene. 
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Figur 6: Oversikt over antall oppdrag i kategorien «ulykker» og «andre typer oppdrag i Salten 

Brann IKS i tidsperioden 01.05.2016-04.10.2020 (DSB, 2020). 

 

 

 

Risikobildet som den enkelte kommune må forholde seg til preges av demografiske forhold, 

samferdsel, industri, geografiske forhold og landskap, klima og klimatiske endringer. Dette 

medfører at risikobildet for den enkelte eierkommune til en viss grad er ulikt. Dette vil bli belyst 

i den enkelte kommunale brannordning. 

 

Vi skal nå gjøre rede for ulike risikoområder i Saltenregionen. 

5.3 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 



Ny felles brannordning Salten Brann IKS 

45 

 

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 (DSB, 2018).  

 

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 fra 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 

 

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 og vannstanden er så stor at liv og 

verdier kan gå tapt. I tillegg må det være sannsynlig at været berører et større geografisk 

område. 
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I Sulitjelma kan store nedbørsmengder og sterk snøsmelting kunne gi stor vannføring i 

Sulitjelmavassdraget. Andre kommuner som er utsatt for stor vannføring er Beiarn og Saltdal. 

 

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 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 
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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 

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. 

 

Skred i Saltenregionen: 

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. 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). 

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). 
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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 

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 
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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. 

 

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.  

 

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. 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. 

 

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 
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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. Riktignok omkom 2 personer 

i Sørfold kommune mens de utførte vedlikeholdsarbeid på anleggsvei i 2018. 

 

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.  

5.4 Brannhendelser 

Skog- og utmarksbrann i Saltenregionen 

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. 

 

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 
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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. 

 

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.  

 

Brann i sykehjem og omsorgsboliger i Saltenregionen  

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, 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 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.9 

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 i Saltenregionen 

Det som kjennetegner avfallsanlegg eller gjenvinningsanlegg er at de behandler mye brennbart 

materiale. De fleste avfallsanleggene mottar og lagrer alt fra «husholdningsavfall» til farlig 

stoff. Avfallsanlegg blir kategorisert som et særskilt brannobjekt med bakgrunn i de 

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 

                                                 
9 Dette var før COVI-19 rammet Norge 
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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 «mindre branner» i avfallsanlegg.   

 

Brann i lagerbyggområde i Saltenregionen 

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.) 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.  

 

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. 

 

Områdebrann i Saltenregionen 

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 



 

 

Ny felles brannordning Salten Brann IKS 

 

 

 

54 

 

(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.  

 

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 
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mellom bygninger i tettbygde områder. Jo kortere avstand det er mellom byggene, desto større 

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). Videre er vind 
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en av de faktorene som har størst betydning i en områdebrann, og påvirker både forbrenningen 

og brannspredningshastigheten (SPFR, 2014).  

 

I tidsperioden 1. mai 2016 til 4. oktober 2020 var det 215 hendelser knyttet til kategorien «brann 

i bygning» i Saltenregionen. 

 

5.5 Kjemikalie- og eksplosive hendelser 

Kjemikalie- og eksplosive hendelser i Saltenregionen 

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 
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kjemikalier før nødetatene kommer, samt virksomheten er pliktig å ha en risikovurdering og en 

beredskapsplan. 

 

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 

skjer i forbindelse med transport på vei. Siden Fauske er et knutepunkt langs E6, transporteres 

det daglig store mengder farlige stoffer.  
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Hamarøy har tre store næringsområder fordelt på tettstedene Skutvik, Innhavet og Drag. På 

innhavet ligger Nordlaks Smolt AS som er et av verdens største smoltanlegg. The Quartz Corp 

(TQC) på Drag ligger under storulykkeforskriften. 

 

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. 

 

Bodø oppbevarer en rekke virksomheter farlige stoffer, og seks virksomheter faller inn under 

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.  

 

5.6 Transporthendelser 

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. 
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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. 

 

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 kommunene Bodø, Gildeskål og Meløy.  

 

I Salten er det totalt 51 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, 2019). 

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.  
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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 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.   

 

Kjernfjelltunnelen ligger på RV77 som er en sidevei fra E6, og veien går fra Saltdal kommune 

til riksgrensen i Sverige. Tunnelen går gjennom Kjernfjellet i Junkerdalen og ble åpnet 17. 

oktober 2019. Før tunnelen åpnet måtte tyngre kjøretøy kjøre ned en smal og bratt nedstigning 

i Junkerdalen til E6.. Etter at tunnelen åpnet, og man slipper å kjøre ned Junkerdalen, er det 

registrert (estimert) en økning av tyngre kjøretøy på 30 prosent.   

 

De fleste transportulykker i Salten er relatert til veitrafikken, og statistikk fra Statens vegvesen 

(2020) viser at det er på E6-aksen fra Saltdal til Hamarøy at de fleste ulykker og dødsulykker 

skjer i Saltenregionen.  

 

I perioden 2015 til juni 2020 var det totalt 76 ulykker på strekningen Fauske-Bognes. I disse 

ulykkene omkom 6 personer, 16 alvorlige skadde og 83 lettere skadde. I perioden 2015 til 2019 
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var det totalt 39 ulykker på strekningen Saltfjellet-Fauske. I disse ulykkene omkom 4 personer, 

11 alvorlige skadde og 34 lettere skadde.    

 

På strekningen fra Saltfjellet til Bognes er årsdøgntrafikken (ÅDT) ca. 2200 i 2017 (Statens 

vegvesen, 2017).  

 

Tabell 5: Oversikt over antall omkomne og skadde på strekningen Saltfjellet til Fauske (E6) i 

perioden 2015-j2019 (Statens vegvesen, 2020). 

År Antall 

ulykker 

Antall omkomne/ 

skadde 

Antall 

omkomne 

Antall meget 

alvorlige skadde 

Antall alvorlige 

skadde 

Antall lettere 

skadde 

2015 7 9 0 0 1 8 

2016 11 14 1 0 3 10 

2017 9 10 1 0 1 8 

2018 7 11 0 1 4 6 

2019 5 5 2 0 1 2 

Totalt 39 49 4 1 10 34 

 

Tabell 6: Oversikt over antall omkomne og skadde på strekningen Fauske til Bognes (E6) i 

perioden 2015-juni 2020 (Statens vegvesen, 2020). 

År Antall 

ulykker 

Antall omkomne/ 

skadde 

Antall 

omkomne 

Antall meget 

alvorlige skadde 

Antall alvorlige 

skadde 

Antall lettere 

skadde 

2015 16 29 1 0 1 27 

2016 14 14 3 0 1 10 

2017 14 15 0 0 3 12 

2018 12 16 0 0 1 15 

2019 18 26 0 1 9 16 

2020 2 5 2 0 0 3 

Totalt 76 105 6 1 15 83 

   

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).  Det er 

blant annet skredfare på 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.  
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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 51 veitunneler med 

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. 

 

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). 
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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.  

 

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).   

 

Sjøfartstrafikken i Saltenregionen 

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. 
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Skipstrafikken i Saltenregionen består primært av lasteskip til og fra ulike næringsvirksomheter 

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 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 
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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 

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 og TQC i Hamarøy og industriområdet i 

Saltdal. 

 

Luftfartstrafikken i Saltenregionen 

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. 

 

I Salten var det en helikopterulykke i 2018 der 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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6. Beredskapstjenester og kompetanse 

I forrige kapittel redegjorde vi for risikoområdene i Salten Brann IKS sitt ansvars- og 

virkeområde. Risiko- og sårbarhetsanalysen er et dokument som er styrende for hvilke typer 

hendelser beredskapen til Salten Brann IKS skal være dimensjonert for. Brann ROS-2020 

påpeker behovet for beredskap på stadig flere og nye områder. En beredskap som utelukkende 

er dimensjonert for tradisjonell brannslokking vil ikke imøtekomme forventningen til dagens 

brann- og redningsvesen. 

 

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 brann- og redningsvesenet (DSB, 2018). Dette gjenspeiler seg også i 

de tjenestene som Salten Brann IKS har i dag. Der den lokale brann- og redningstjenesten i 

kommunen skal kunne håndtere de dagligdagse hendelsene på en effektiv og kvalitativ god 

måte. Blir det derimot en ekstraordinære hendelser som krever mer ressurser (personell, 

materiell og utstyr), skal andreinnsatsen i organisasjonen kunne mobiliseres på kort varsel for 

å bistå førsteinnsatsen. Det er også viktig at Salten Brann IKS sammen med andre 

beredskapsaktører har en beredskap som kan håndtere ekstraordinære hendelser, jamfør 

samvirkeprinsippet (Filmreite et al., 2014). 

 

I dette kapittelet beskriver vi hvilke beredskapstjenester og kompetanse Salten Brann IKS har. 

6.1 Beredskapstjenester 

6.1.1 Brannbekjempelse 

Ved alle meldinger om branner i Salten skal mannskaper fra nærmeste brannstasjon rykke ut til 

hendelsen. For å sikre tilstrekkelige personellressurser ved langvarige eller komplekse innsatser 

er det viktig å ha gode rutiner for støttestyrke.  Brannslokking er en kompetanse samtlige 

innsatspersonell skal ha. 
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I begrepet brannbekjempelse ligger håndtering av alle typer branner. Ulike typer branner krever 

også ulik kompetanse. Eksempelvis vil håndtering av brann i et 17 etasjers hotell kreve en annen 

kompetanse enn håndtering av brann i en frittliggende bolig, og brann i en tank som inneholder 

brannfarlig gass kreve annen kompetanse enn gress- og lyngbrann. 

 

I utgangspunktet er opplæringen (grunnkurset ved NBSK) lik for alle former for 

brannbekjempelse. Derfor må innsatstyrken i den enkelte kommune utvikle sin evne til 

brannbekjempelse med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsbildet. I de fleste tilfeller vil 

helseinstitusjoner være førende på opplæringen, men også brann i tunnel og omfattende 

næringsvirksomhet krever tilpasset opplæring.    

 

6.1.2 Røykdykking og kjemikalie- og gassdykking  

Røykdykking: 

Røykdykking er inntrenging i tett brannrøyk. Dette er brann- og redningsvesenets prioriterte 

taktikk ved de fleste branner. Gjennom røykdykking skal brann- og redningsvesenets komme 

personer som er innestengt av brannen til unnsetning og bringe dem i sikkerhet. I tillegg vil 

man ved effektiv innvendig røykdykkerinnsats kunne hindre branner å utvikle seg til utvendig 

brann, og dermed kunne spre seg til nabobygninger. 

 

Styrken til Salten Brann IKS er at man kan ha en helhetlig beredskapstankegang i regionen, noe 

som effektiviserer beredskapsarbeidet i henhold til risiko- og trusselbildet i regionen. Flere av 

brannstasjonene har spesialkompetanse som røykdykking. Hvilke brannstasjoner som besitter 

spesialkompetanse er til en viss grad kulturelt betinget, ettersom dette henger igjen fra før Salten 

Brann IKS ble etablert i 2007. En gjennomgående observasjon fra dialogmøtene er at det 

relevant å vurdere på nytt hvilke brannstasjoner som bør ha slik kompetanse  

 

Innsats i veitunneler kan være utfordrende og medføre helserisiko for mannskapene. I Salten er 

det 51 tunneler av ulik lengde, standard og profil. I slike hendelser er røykdykkere en viktig 

beredskapsressurs. Veileder for røyk- og kjemikaliedykking setter relativt store begrensninger 

på innrykking mot tunnelbranner. Det er for eksempel en forutsetning at det ikke rykkes inn 

mot ventilasjonsretningen og tankbil benyttes i innrykking der det ikke finnes fast vannuttak 

(hydranter o.l.) i tunnelen (DSB, 2003). 
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I noen tilfeller er det forsvarlig at mannskaper uten røykdykkerberedskap kan rykke inn i 

tunnelbranner med ånderettutstyr. Dette forutsetter at skadeomfanget er kjent og situasjonen er 

relativt avklart og at mannskapene rykker inn i røykfrie omgivelser. Dette kan være aktuelt i de 

korte tunnelene, men vil være krevende i de lengre tunnelene (forutsetningene for å gjøre en 

god innsats avhenger av scenarioet). Det er viktig at innsatsplanene for brann i tunnel er 

oppdatert til enhver tid, og i innsatsplanen må det gjøres en vurdering av hvilke kriterier som 

skal ligge til grunn for å kunne rykke inn i tunnelen, og eventuelt hva som skal legges til grunn 

for å ikke rykke inn. Dette kan spille inn om brannstasjonen skal ha røykdykking eller ikke. 

 

Røyk- og kjemikaliedykking er ikke en direkte lovpålagt oppgave, men kan være en naturlig 

del og konsekvens av risikobildet i kommunen. Behovet for og bruken av brannvesenets røyk- 

og kjemikaliedykkere skal inngå i kommunens dokumentasjon av brannvernet (DSB, 2003). 

Røykdykking er forbundet med helsemessig risiko for involverte personell. På bakgrunn av 

dette stilles det strenge krav til personellets grunnleggende fysiske og psykiske helsetilstand, 

kompetanse, ferdigheter og det utstyret som skal benyttes. Dersom et brannvesen beslutter å 

etablere røykdykkerberedskap skal det i tillegg alltid vurderes om forventet utbytte av innsats 

står i forhold til risikoen ved røykdykking (DSB, 2003). Det er kostbart å ha røykdykkertjeneste. 

Kompetansen skal vedlikeholdes med blant annet fysiske tester, øvelser, utstyr og materiell.  

En viktig begrunnelse for ikke å etablere røykdykkerberedskap høyere enn nivå 0, har vært 

utfordringen med å vedlikeholde kompetansen for røykdykkere på et sted med svært få 

hendelser. Risikoforståelsen til mannskapene kan dermed være begrenset og de kan sette seg 

selv i fare ved å ta på seg oppgaver de egentlig ikke er kvalifisert for. Røykdykkertjeneste på 

nivå 1 og nivå 2 er en kostbar tjeneste ettersom dette krever mange ressurser: 

 Nivå 0: «Innsats uten røykdykking, men arbeid i røykfylt atmosfære hvor personlig 

verneutrustning inkludert åndedrettsvern er beskyttelse mot å bli eksponert for 

brannrøyk. Innsats på nivå 0 er forbundet med liten fare for innsatsmannskapene dersom 

generelle rutiner og instrukser for innsats følges av alle involverte».  

 Nivå 1: «Innsats med ett røykdykkerpar. Dette krever at innsatsen er planlagt ut fra et 

minimum på fire innsatsmannskaper, to røykdykkere, en utrykningsleder og en 
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pumpekjører. Utrykningsleder vil i de aller fleste tilfeller lede, og være sikringsmann 

for røykdykkerne, mens pumpekjøring ofte utføres av sjåføren». 

 Nivå 2: «Innsats med to røykdykkerpar. Dette krever at innsatsen er planlagt ut fra et 

minimum på seks innsatsmannskaper, fire røykdykkere (to par), en utrykningsleder og 

en pumpekjører. Dersom innsats utføres far to basepunkter, økes minimumsbehovet for 

mannskap til sju, i det hvert basepunkt må bemannes med en sikringsmann. Innsats etter 

dette nivået betinger utvendig ledelse fra brannsjef eller overordnet vakt på det aktuelle 

brannstedet. Røykdykkerinnsats fra to basepunkter bør ha egen røykdykkerledelse». 

 

Det er viktig å fremheve at brannkonstabler kan gå inn i røykfylte hus med åndedrettsvern på 

nivå 0 hvis gitte forhold er oppfylt. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig for de fleste 

brannstasjonene å ha nivå 0 som førsteinnsats. Basert på ROS-analyser og hendelsesfrekvens 

er det ikke hensiktsmessig eller formålstjenlig at samtlige brannstasjoner har røykdykkere på 

nivå 1 og 2.  

 

Tunnelbranner er ofte svært krevende i forhold til evakuering, slokkeinnsats og innsatsledelse. 

Bodø brannstasjon skal bistå andre stasjoner med røykdykkere ved ulykker i veitunneler, samt 

kunne bistå med brannslokking og redningsinnsats i jernbanetunneler. Det er viktig å ha gode 

beredskapsplaner og prosedyrer for denne type hendelser.  

 

Gass- og kjemikaliedykking: 

I forbindelse med gasslekkasjer skal brann- og redningsvesen kunne redde og evakuere personer 

fra fareområder. Samtidig skal området sikres og konsekvensene av gasslekkasjen minimeres. 

Deteksjon av gasser og rådgivning til blant andre politiet og kommunal kriseledelse er også 

oppgaver som brann- og redningsvesenet skal kunne utføre. 

 

Ved uhell og ulykker som inkluderer lekkasje av kjemikalier, må brann- og redningsvesen 

etablere sikkerhetssoner, redde personer ut fra fareområder og vurdere behovet for evakuering 

av tilstøtende områder. Brann- og redningsvesen skal også kunne utføre tetting, pumping og 

saneringsoppdrag i forbindelse med uønskede hendelser med kjemikalier. 

Det er to brannstasjoner som har denne tjenesten. Det er Bodø brannstasjon og Yara Glomfjord. 
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Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen.  

 

Tabell 7: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for røykdykking 

Nivå Beskrivelse Trenings- og øvingsbehov 

 

Nivå 0 

Trening i på- og avkledning av 
maske og flasker med pusteluft.   
 
Opptreden på brannsted  

Minimum 3 timer årlig.  

Kan integreres som del av annen 
øvingsvirksomhet 

 

 

 

Nivå 1 

Trening i på- og avkledning av 
maske og flasker med pusteluft.   
 
Minimum 3 antall kalde 
røykdykkerøvelser á 2 timer  
 
Minimum 1 varm 
røykdykkerøvelse á 2 timer  

Minimum 12 timer årlig.   
 
Kan gjennomføres både som 
separate øvelser og som del 
av annen øvingsvirksomhet.   
 
Obligatorisk fysisk test og 
helsesjekk er inkludert i det årlige 
timetallet.   
 
Tid for transport til og fra 
øvingsfasiliteter kommer i tillegg  
 

 

 

 

 

Nivå 2 

Trening i på- og avkledning av 
maske og flasker med pusteluft.   
 
Minimum 3 antall kalde 
røykdykkerøvelser á 3 timer  
 
Minimum 1 varm 
røykdykkerøvelse á 3 timer  

Min 12 timer årlig.   
 
Kan gjennomføres både som 
separate øvelser og som del av 
annen øvingsvirksomhet.   
 
Obligatorisk fysisk test og 
helsesjekk er inkludert i det årlige 
timetallet.   
 
Tid for transport til og fra 
øvingsfasiliteter kommer i tillegg  
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Tabell 8: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for kjemikaliedykking (uhell med farlig 

gods) 

Tema Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Kjemikaliedykking Grunnleggende opplæring inngår i 
grunnkurs ved NBSK for 
heltidspersonell 

Trening i på- og avkledning av 
maske og flasker med pusteluft, 
samt vernedrakter. 
 
Minimum 1 praktisk innsatsøvelse 
 
Minimum 1 skarp 
kjemikaliedykkerøvelse 
 
Dette minimumsnivået av øvelser 
forutsetter at kravene som 
røykdykker er ivaretatt 

 

 

 

Røyk- og kjemikaliedykking er ikke lovpålagte oppgaver, men må vurderes ut ifra risikobildet. 

Behovet for røyk- og kjemikaliedykking skal dokumenteres i kommunens brannordning. 

6.1.3 Trafikkhendelser 

Ved melding om trafikkulykker på vei eller i tunnel skal nødmeldingssentralene (AMK-Bodø, 

112-Nordland og 110-Nordland) foreta trippelvarsling. Trippelvarsling betyr at nødetatene 

brann, politi og helse varsles samtidig med samme informasjon relatert til hendelsen. Brann- 

og redningsvesen skal kunne sikre skadestedet, hindre antennelser av drivstoff ved lekkasje, 

frigjøre personer som er fastklemt og gi nødvending førstehjelp til de skadde. Brann- og 

redningsvesenet må kunne vurdere risiko forbundet med kjøretøy med alternative energikilder 

som er involvert i ulykken.  

 

Trafikkulykker er den hendelsestypen som Salten Brann IKS rykker ut på flest ganger. 

Spennvidden innenfor kategorien trafikkulykker er stor. Det er alt fra hendelser uten 

personskader til ulykker med vogntog lastet med farlig gods, eller bussulykker med mange 

skadde og omkomne. Håndtering av trafikkulykker krever mange ferdigheter. I tillegg til 

grunnleggende kompetanse som livreddende innsats og håndtering av øvrig trafikk, bør man ha 

disse ferdighetene: 

 Hurtigfrigjøringsteknikk 

 Bruk av frigjøringsverktøy, løfteputer etc. 

 Kunnskap om klassifisering og håndtering av farlig gods 
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 Håndtering av lekkasjer 

 Tiltak mot akutt forurensing 

 Kunnskap om elektrisk kjøretøy 

 

Grunnleggende opplæring i håndtering av trafikkhendelser inngår i grunnkurset ved NBSK. I 

tillegg kreves trening og øving på de nevnte ferdigheter. Tungbilredning er også klassifisert 

som eget fagområde og har egne kurs for håndtering av trafikkhendelser med tunge kjøretøy. 

 

Nordlandsbanen: 

Salten Brann IKS må samarbeide med Bane NOR når det gjelder beredskapen på 

Nordlandsbanen, ettersom Salten Brann IKS har ikke spesialkompetanse på dette området. 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 

 

Tabell 9: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for trafikkhendelser 

Nivå Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Trafikkhendelser generelt Grunnleggende opplæring inngår i 
grunnkurs ved NBSK 

3 timer per år for deltidsmannskap 

Spesifikke ferdigheter Hurtigfrigjøringsteknikk, bruk av 
frigjøringsverktøy, løfteputer etc. 
 
Kunnskap om klassifisering og 
håndtering av farlig gods 
 
Håndtering av lekkasjer 
 
Tiltak mot akutt forurensing 
Kunnskap om elektriske kjøretøy 

3 timer per år i kommuner med lav 
risiko for trafikkulykker, og 
ytterligere 6 timer i kommuner 
med høy risiko 

Tungbilredning Kurs (1 uke) for 1 person hvert 5. 
år 
 
Internopplæring 

4 timer per år for utvalgt personell 
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Tabell 10: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for brann i tunnel 

Tema Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Tunnelulykker generelt Grunnleggende opplæring inngår i 
grunnkurs ved NBSK 

3 timer per år 

Tunnelspesifikk trening Trening på innsats i henhold til 
innsatsplan for den enkelte tunnel 

3 timer per tunnel hvert 5. år 

Tunnelkurs Utvalgt lederpersonell 1 kursplass hvert 2. år 

 

6.1.4 Redningsdykker 

Redningsdykkere i Salten Brann IKS skal rykke ut ved meldinger om drukningsulykker og 

andre ulykker på sjø, i vann og elv i Salten regionen, samt de kan rykke ut til andre kommuner 

i Nordland. I tillegg til redningsdykkerbilen, kan redningsdykkerne kunne rykke ut med egen 

båt og helikopter (Sea King) i områder der det er formålstjenlig. 

 

Salten Brann IKS er ett av 19 brann- og redningsvesen som har redningsdykkertjeneste, og 

tjenesten ble etablert i 2009. Tjenesten er sentralisert i Bodø og består av 17 dykkere og 3 båter. 

Tjenesten er i hovedsak å redde druknede personer med mål om å redde liv og søk etter antatt 

omkomne personer.  

 

I de siste 10 årene har det i gjennomsnitt omkommet 90 personer per år. Dette er omtrent 80 

prosent flere dødsfall sammenlignet med omkomne som følge av brann (DSB, 2016). I hvilken 

grad etablert beredskap medfører en reduksjon i antall omkomne er ikke avdekket, men i 

perioden 2006 til 2014 var 40 prosent av de som ble hentet opp av vannet av redningsdykkere 

i live, mens 60 prosent var omkomne (DSB, 2016). De nærmeste redningsdykkerne er Tromsø 

brann- og redningstjeneste og Trøndelag brann- og redningstjeneste (Trondheim). 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 
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Tabell 11: Oversikt over kompetansekrav og pris for redningsdykking 

Aktør Opptakskrav Varighet Pris (kr) Kapasitet 
opplæring av 
redningsdykkere 

Kvalifikasjoner 
etter endt 
opplæring 
 

 
 
 
Høgskolen i 
Bergen 

 18 år 
 Svømmedyktig 
 Fullført 

grunnskole* 
 Godkjent 

helseerklæring 
for 
yrkesdykkere 

45 skoledager 
(7 uker 
redningsdykker 
grunnkurs + 2 
uker 
fagopplæring 
redningsdykker) 

 
 
 
37 500 

12 studieplasser 
 
3-4 kurs per år 

Dykkerbevis 
klasse A + 
fagopplæring 
redningsdykker 
klasse R 
 

 
 
Norsk 
yrkesdykkerskole 
 
 

 18 år 
 Fullført 

grunnskole 

9 uker  
 
35 000 

God 
 
2 klasser (totalt 
24 plasser) 

 
 
Sertifikat kl. R 

 
 
 
 
 
Norsk 
yrkesdykkerskole 

 18 år 
 Fullført 

grunnskole 
 Inneha 

sertifikat for 
yrkesdykking 
klasse 1 

 God helse 
(godkjent 
legesjekk 
utført av 
dykkerlege)  

12 dager 
inkludert en helg 

 
 
 
 
 
25 000 

God 
 
2 klasser (totalt 
24 plasser) 
 

 
 
 
 
 
Sertifikat kl. R 

*Bestått matematikk og norsk 

6.1.5 Overflateredning og elveredning 

Overflateredning er å sikre personer i vannoverflaten for å unngå at personene går under vann. 

Personene som utfører overflateredning trenger nødvendigvis ikke å være utdannet 

vanndykkere. Vanligvis rykker det ut et lag bestående av fire mannskaper. Utstyr for 

overflateredning er blant annet redningsmannsdrakt, svømmeutstyr, redningsstige og 

sikringstau, samt båt eller «Hansabrett». Overflateredning kan deles inn i tre kategorier: 

 Vinterredning: Livreddende operasjon i kaldt vann (kaldere enn 5 grader) og/eller 

gjennom is 

 Sommerredning: Livreddende operasjon i varmt vann (varmere enn 5 grader) 

 Elveredning: Livreddende operasjon i rennende vann med ikke svømbar motstrøm 
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Overflateredning er ikke lovregulert og omfattes ikke av forskrift om utførelse av arbeid, siden 

innsatsen primært er over og ikke under vann. Grunnleggende opplæring i overflateredning 

inngår i NBSK sitt grunnkurs for brannkonstabler. Kostnader for å etablere og opprettholde 

beredskap for overflateredning er betydelig lavere enn for redningsdykkerberedskap. 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 

 

Tabell 12: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for overflateredning og redningsdykking 

Tjeneste Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Redningsdykking 9 uker kurs ved 
opplæringsinstitusjon 

Minimum 12 dykk per år 

Overflateredning Grunnleggende opplæring inngår i 
grunnkurs ved NBSK (heltid) 
 
2-dagers spesialiseringskurs 
(deltid) 

3 timer per år 

 

6.1.6 Skog, gress- og lyngbrann 

Bekjempelse av skogbrann skal i første rekke håndteres av det lokale brannvesenet. Skogbrann 

av større karakter enn hva den alminnelige lokale beredskapen klarer å håndtere, skal 

omkringliggende brannstasjoner bistå. I tillegg kan Salten Brann IKS kalle inn forsterkninger 

fra blant annet Sivilforsvaret. 

 

Skogbrann, eller gress- og lyngbrann er sjelden en trussel mot liv og helse. De kan imidlertid 

være krevende å håndtere og kan få store samfunnsmessige konsekvenser. I Salten har det i de 

siste årene vært flere tilfeller av gress- og lyngbrann. Hvordan mannskapene skal håndtere slike 

hendelser inngår i NBSK sitt grunnkurs for brannkonstabler. Kompetanseutvikling foregår 

primært gjennom tilrettelagt trening og øving i regi av Salten Brann IKS. Salten Brann IKS 

samarbeider med Bane NOR når det gjelder materiell (spesialtilpasset) for bruk langs 

jernbanelinja. Salten Brann disponerer terrenggående kjøretøy til bruk ved hendelser utenfor 

bilvei. For å etablere og opprettholde tilstrekkelig kompetanse på håndtering av brann i skog 

og vegetasjon bør innsatstyrkene i utsatte områder ha kompetanse på dette området.  

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 

 



 

 

Ny felles brannordning Salten Brann IKS 

 

 

 

76 

 

Tabell 13: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for skogbrann og lyng- og gressbrann 

Tjeneste Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Skogbrann generelt Grunnleggende opplæring inngår i 
grunnkurs ved NBSK 

Varierende fra 1 time per år i 
områder med lav risiko til 3 timer 
per år i områder med høy risiko 

 

6.1.7 Snøskred 

Salten Brann IKS etablerte beredskap for snøskred i 2018, og tjenesten er etablert i Bodø. Det 

er 20 brannkonstabler som er godkjent for å delta i hendelser som er relatert til snøskred. 

Skredulykker håndteres i samarbeid med 330-skvadronen. Oppdragene løses ikke bare av en 

organisasjon, men er avhengig av samvirke mellom organisasjonene for å kunne yte bistand. 

Salten Brann IKS skal ved slike ulykker utgjøre førsteinnsatsen ved søkearbeidet. Opplæring, 

øvelser og trening på snøskredhendelser utføres i form av internopplæring og i samarbeid med 

330 skvadronen. 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 

 

Tabell 14: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for skred 

Tjeneste Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Snøskred  Grunnopplæring 
 Helikoptertrening 
 Sesongvis trening/øving 

1 time per år for deltidsmannskap 

Stein,- jord- og leirskred Grunnleggende opplæring  
Innsatsledelse 

1 time per år for deltidsmannskap 

 

 

6.1.8 Akutt helsehjelp 

Salten Brann IKS har de siste årene i økende grad rykket ut på helseoppdrag. Slike oppdrag kan 

være hjertestans, slag og bære- og løfteoppdrag. Meløy kommune har definert dette som en del 

av oppdraget til brann- og redningstjenesten gjennom konseptet «Mens du venter på 

ambulansen». Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier konseptet som går ut på å gi 
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brannmannskaper opplæring i akutt helsehjelp. I de andre kommunene benyttes 

brannmannskaper som førstehjelpere ved helseoppdrag uten at denne oppgaven er definert som 

et oppdrag for brann- og redningsvesenet. Behovet for å bruke brann- og redningstjenesten til 

slike oppdrag er ofte begrunnet i at i distriktene er det lang ventetid på helseressurser og da kan 

brann- og redningstjenesten utgjøre en førsteinnsats til helseressursene er på hendelsesstedet. 

 

Tradisjonelt har brann- og redningsvesenet gitt opplæring i førstehjelp til egne mannskaper for 

at de skal ha evne til å ivareta egen og andres behov for behandling av personskader som kan 

oppstå under oppdragshåndteringen. Med tiden har brann- og redningsvesenet blitt en 

helseressurs som benyttes til håndtering av en rekke hendelsestyper som tradisjonelt har vært 

ivaretatt av helsepersonell. En grunn til denne utviklingen er at hjertestartere er enkle å bruke 

og de er mer tilgjengelige enn tidligere.  At hjertestartere potensielt kan redde liv er utvilsomt, 

men en av utfordringene til Salten Brann IKS er at praksisen har medført betydelige kostnader 

til utrykning, drift og vedlikehold av materiellet. 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 

 

Tabell 15: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for helsefunksjoner 

Tjeneste Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Akutt helsehjelp Opplæring hjertestarter 
 
Opplæring generell førstehjelp 

2 timer på hjertestarter 
 
3 timer generell førstehjelp 

 

6.1.9 PLIVO 

I forbindelse med terrorhendelsen 22. juli 2011 ble det i 2016 innført en felles prosedyre for 

nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). Prosedyren beskriver hvordan 

innsatspersonell fra brann, helse og politi sammen kan redde og begrense skade i situasjoner 

der det utøves livstruende vold mot flere personer. I en PLIVO-hendelse hvor politiet ikke er 

først på hendelsesstedet, kan det være aktuelt for innsatspersonell fra brann og helse å vurdere 

tiltak for å nøytralisere en eller flere gjerningspersoner for å hindre ytterligere vold og skade på 

publikum. Videre kan brann- og redningstjenesten gjennomføre evakuering og behandling av 

skadde. 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer en konstabel trenger til øvelse for å opprettholde 

kompetansen. 
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Tabell 16: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for PLIVO 

Tjeneste Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Pågående livstruende vold 
(PLIVO) 

Grunnkurs i PLIVO 
 
Diverse e-læringsprogram 

3-5 timer per år for alle 
heltidspersonell 
 
3-5 timer per år for 
utrykningsledere deltid  

 

6.1.10 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 

Salten IUA omfatter 10 kommuner10. Formålet med utvalget er å ivareta deltakerkommunenes 

lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Bodø kommune 

er vertskommune for samarbeidet og vertskommuneansvaret skal utøves av Salten Brann IKS 

som har ansvaret for den daglige driften av Salten IUA. 

 

Det følger av forurensningsloven at kommunen skal sørge for nødvendig beredskap for innsats 

mot akutt forurensning og denne oppgaven er tillagt brann- og redningsvesenet. Denne tjenesten 

er organisert som et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (Salten IUA). Salten IUA 

skal ivareta beredskapen i tilfeller av akutt forurensning hvor forurenser og 

hendelseskommunens beredskap og ressurser ikke strekker til. Salten IUA er også en 

rådgivende aktør i mindre tilfeller av forurensning. 

 

Tabell 17: Estimert antall timer årlig til trening/øvelser for IUA 

Tjeneste Opplæringsbehov Trenings- og øvingsbehov 

Interkommunalt utvalg mot akutt 
forurensning 

Grunnopplæring som 
brannkonstabel fra NBSK 

3 timer per år for 
deltidsmannskap. For 
medarbeidere i innsatsstyrkens 
heltidsstyrke legges disse 
aktivitetene i stillingen til den 
enkelte 

                                                 
10 Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Bodø, Værøy, Rødøy og Røst. Hamarøy 

kommune er knyttet til Ofoten IUA. 
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6.1.11 Redningsinnsats til sjøs 

Redningsinnsats til sjøs (RITS) er en nasjonal oppgave som er lagt til syv brann- og 

redningsvesen i Norge. Etter ulykken på Scandinavian Star i 1990 ble det ved lov innført 

bistandsplikt for alle landets brann- og redningstjeneste til å bistå ved branner og andre 

ulykkessituasjoner til sjøs, jf. «Redningsinnsats til sjøs» (2018).. Salten Brann IKS er et av 

brann- og redningsvesen som har denne rollen og den ble etablert i Bodø i 2010. Det er 20 

brannkonstabler som er godkjent for å delta i RITS-hendelser. RITS-beredskapen består av 

innsatsgrupper som skal ha kompetanse og kapasitet til å bistå med slokkeinnsats om bord i 

skip. Innsatspersonell skal kunne entre havarister via helikopter eller fra et annet fartøy. Salten 

Brann IKS har avtale med DSB om å ha minimum ett RITS-lag bestående av fem personer på 

vakt døgnet rundt. RITS-beredskapen er regulert gjennom formelle avtaler med staten, og derfor 

er Salten Brann IKS forpliktet til å yte bistand ved branner og andre ulykkessituasjoner i 

sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen (JD, 2015). 

Den nærmeste RITS-beredskapen er Tromsø brann- og redningstjeneste og Ålesund brannvesen 

KF. Dette innebærer at det er flere hundre kilometer med kystlinje som anses som Salten brann 

sitt ansvarsområde. 

6.1.12 Restverdiredning 

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brann- og redningsvesen og 

forsikringsnæringen for å redde mest mulig av verdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. 

Tjenesten organiseres gjennom Finansorganisasjonens Hovedorganisasjon som finansierer bil, 

utstyr og drift. Salten Brann IKS er vertsbrannvesenet for RVR-tjenesten og denne tjenesten er 

lokalisert på Bodø brannstasjon. 

 

6.1.13 Tau- og høyderedning 

Brann- og redningsvesen må kunne benytte teknisk redning ved bruk av tausikring for å komme 

personer som sitter fast eller er falt ned på utilgjengelige steder i terrenget til unnsetning. I 

tillegg kan tilsvarende teknikk kunne ta seg inn eller ned i sjakter og lignende der personer sitter 

fast. 
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6.2 Kompetanse 

Med hele det spekteret av oppgaver som Salten Brann IKS har og alle de hendelsene som kan 

oppstå, må innsatspersonell ha et bredt repertoar av kunnskap og ferdigheter. Den store bredden 

i oppgaver krever ansatte med ulik kompetanse. 

 

Når det gjelder skolering må alle brannkonstabler gjennomføre grunnkurs på Norges brannskole 

i Tjeldsund. I tillegg må utrykningslederne og befal ta egen utdanning ved Norges brannskole 

for å gå i funksjonene. Det er viktig at brannmannskapene og utrykningsledere har nødvendig 

kompetanse og er godt trent.  Kartleggingen indikerer at kompetansen er ujevn og i noen tilfeller 

er kompetansen ikke godt nok ivaretatt på brannstasjonene for å håndtere fremtidige oppgaver 

og utfordringer (Multiconsult 2019b). Innholdet i dagens utdanning er i hovedsak begrenset til 

brannvesenets primæroppgaver, men brannmannskapene bør kunne håndtere en utvidet og mer 

sentral rolle i beredskap og forebyggende arbeid i kommunen. Rollen og kompetansen til 

brannvesen bør derfor være mer omfattende og bredere enn det dagens utdanning gir. En 

sentralisering og spesialisering av arbeidsoppgavene gjør det lettere å gjennomføre en målrettet 

kompetanseheving. Et annet alternativ for å øke kompetansen og profesjonalisere rollen som 

brannkonstabel, er å øke stillingsbrøken til deltidsansatte. I dag har de fleste brannkonstabler 

en stillingsbrøk på 0,95 prosent. Det vil si at de har 20 timer i året til trening og øvelser. Et 

gjennomgående inntrykk fra dialogmøtene er at det muligens vil være mer formålstjenlig å 

redusere antall deltidspersonell og heller øke stillingsandelen på de gjenværende. Dette gjør at 

deltidspersonell kan øve mer og få opparbeidet kompetanse på fagområdet. Brigadeledere 

påpeker også at for små stillingsandeler på deltidsmannskaper er en utfordring for å få 

tilstrekkelig med trening og øvelser, samt kompetansebygging.  

 

Det bør vurderes større kompetansemiljøer, der det må legges opp til at Salten Brann kan løse 

oppgaver for hele regionen når det gir bedre og mer effektive tjenester (vanndykking og RITS). 

Salten Brann må fordele oppgaver og ansvar i spesialistmiljøene på en slik måte at Salten Brann 

IKS samlede kapasitet og kompetanse optimaliseres, og ressursene utnyttes best mulig. 
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Dublering av kompetansemiljø ut over det som er nødvendig for å få til god styring og 

oppfølging må unngås. 

 

Salten Brann er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere for å kunne yte tjenester 

med høy kvalitet. Den enkelte medarbeider må selv ta ansvar for egen kompetanse er relevant 

og oppdatert. Samtidig må det legges til rette for kompetanse for medarbeiderne. Ledere og 

medarbeidere har et felles ansvar for å sikre arenaer og møteplasser for kompetanseoverføring 

og dialog og skape kultur der kunnskapsdeling oppmuntres og belønnes. 

 

Hvilke tjenester en innsatstyrke i brann- og redningstjenesten skal ha er regulert i brann- og 

eksplosjonsvernloven og kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. En vurdering av risiko og 

sårbarhet i den enkelte kommune skal ligge til grunn for hvilke beredskapstjenester kommunen 

har behov for å dekke. Tjenestene kan enten ivaretas lokalt i den enkelte kommune, eller de kan 

være felles for flere kommuner. Flere faktorer påvirker vurderingen av hvordan tjenestebehovet 

kan organiseres på en best mulig måte. Kravene til innsatstid, oppgavens kompleksitet og 

kompetansekrav er noen av faktorene som påvirker behovet for hvilke tjenester den enkelte 

brannstasjon (kommune) skal ha. Ut i fra en helhetsvurdering vil det være hensiktsmessig at 

heltidsstyrken i Bodø ivaretar de mest komplekse og kompetansekrevende tjenestene. Slike 

tjenester kan være redningsdykking, uhell med farlig gods og togulykker. Mindre komplekse 

og hyppigere hendelser, slik som for eksempel bygningsbranner og trafikkulykker, må alle 

kommuner ha en beredskap for å håndtere. 

 

Krav til kompetanse og nødvendig tid og ressurser for å erverve og vedlikeholde kompetansen, 

kan både være regulert gjennom lov, forskrift og veiledning, samt gjennom skjønnsmessige 

vurderinger. Utgangspunktet for den grunnleggende kompetansen alle innsatspersonell skal ha 

er: 

 Nettbasert kurs ved Norges brannskole (NBSK) 

 Intern fagopplæring i eget brannvesen («opplæringsboka») 

 Grunnkurs ved NBSK for henholdsvis del- og heltidspersonell 

 

For noen tjenester, som røyk- og redningsdykking og håndtering av pågående livstruende vold 

(PLIVO) foreligger det konkrete krav til sertifisering ag regelmessig trening/øving. For andre 
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tjenester som skogbrann og håndtering av ulykker i tunnel er behovet for opplæring og øving 

basert på en skjønnsmessig vurdering.  

 

Tabell 18: Oversikt over dagens kompetansekrav: 

Funksjon Utdanning 

Vakthavende brannsjef 
(0.9) 

 

Utrykningsleder Yrkesutdanning for brannkonstabler og beredskapsutdanning trinn I og II 
(Norges brannskole) 

Utrykningsleder deltid Utdanning konstabel i deltidsbrannvesen og beredskapsutdanning trinn I (Norges 
brannskole) 

Røykdykker Yrkesutdanning som brannkonstabel og kurs i røykdykking 
Brannkonstabel Grunnkurs for brannkonstabel og 2-års systematisk internopplæring i brannvesen 
Brannkonstabel deltid Grunnkurs for deltidspersonell 
Sjåfør mannskapsbil Førerkort klasse 2 og utrykningsbevis (kode 160) 

 

6.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi redegjort for hvilke oppgaver og kompetanse innsatspersonell må og 

bør ha for å håndtere oppgavene på en effektiv og kvalitativ god måte.  

Tabell 19: Oversikt over nasjonale, regionale og lokale oppgaver (tjenester) 

Nasjonal Regional Lokal 

RITS Vanndykking Brannhendelser 
 Snøskred Trafikkulykker 
 Kjemikaliedykking Akutt helsehjelp 
 RVR Naturhendelser (vind, flom o.l.) 
 PLIVO Røykdykking 
 Tau- og høyderedning Overflateredning 
 IUA  
   

 

Tabell 20: Oversikt over lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver 

Tjeneste Lovpålagt Ikke lovpålagt 

RITS x  
Vanndykking  x 
Snøskred  x 
Kjemikaliedykking  x 
RVR  x 
PLIVO x  
Tau- og høyderedning  x 
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IUA x  
Brannhendelser x  
Trafikkulykker  x 
Akutt helsehjelp  x 
Naturhendelser (vind, flom o.l.)  x 
Røykdykking  x 
Overflateredning  x 
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7. Innspill fra eierkommunene 

Dette kapittelet er i sin helhet viet til å beskrive og analysere hovedfunnene fra dialogmøtene. 

I dette kapittelet diskuteres innspillene fra dialogmøtene, rådmannsutvalget, utvidet 

ledersamling og rapportene fra Multiconsult som er relevante for å belyse problemstillingen. 

 

7.1 Diskusjon 

Brannstasjoner, dekningsgrad, innsatstid og fremskutt enhet 

Som nevnt i kapittel 2 er terskelverdiene 10 minutter og 20 minutter «må krav», mens 30 

minutter er «bør krav». Det er viktig å påpeke at «må kravene» kan fravikes hvis det 

implementeres kompenserende forebyggende tiltak. Eksempler på slike tiltak: utarbeide ROS-

analyser og beredskapsplaner, føre tilsyn, institusjoner har egenberedskap, samarbeid med 

eksterne aktører, sprinkelanlegg, direktekobling til 110-sentralen ol. Et annet tiltak er fremskutt 

enhet 

  

I de fleste ulykker er tidsaspektet helt sentralt. For å kunne gjøre en effektiv og livreddende 

innsats er det avgjørende å komme til skadestedet så tidlig som mulig. En felles forståelse blant 

norske brannvesen er at «en fremskutt enhet er en enhet som kan komme tidligere frem på 

skadestedet enn et helt vaktlag med mannskapsbil» (Storesund et.al, 2017). Hovedpoenget er at 

enheten er mindre enn en vanlig brannbil, og dermed raskere og mer fleksibel i trafikken. 

Kjøretøyet bemannes med 2-5 mannskaper og er utstyrt med det mest nødvendige utstyret for 

å håndtere en tidligfase i et bredt utvalg ulykkeshendelser som blant annet er definert i «Brann 

ROS-2020». Hvordan brann- og redningsvesen velger å organisere innsatsen med fremskutt 

enhet kan variere ut ifra risikobildet og hvilken vaktordning (kasernert vakt, dreiende vakt og 

uten vakt) brannstasjonen har. 

 

Tilbakemelding fra dialogmøtene er at eierkommunene synes det er interessant at Salten Brann 

IKS ser på muligheten til å bruke fremskutt enhet som førsteinnsats inntil en støttestyrke 
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kommer til hendelsen. En fremskutt enhet er en lett enhet som rykker ut i tillegg til en 

hovedstyrke, men grunnet sin plassering og mobilitet vil være den første til ulykkesstedet. Den 

fremskutte enhetens formål er å begrense konsekvenser av ulykker ved å ankomme 

ulykkesstedet på et tidligere tidspunkt enn hva eksempelvis en mannskapsbil. Tidligere 

ankomst gjør at brannvesen kan iverksette redningsarbeidet tidligere. Ved utrykning med 

fremskutt enhet er det normalt at støttestyrke også rykker ut (Hveem et.al, 2018). 

 

Nøkkelen til å lykkes er at innsatsen utføres med bakgrunn i en grundig risikovurdering. Det er 

på forhånd bestemt hvilke oppgaver den fremskutte enheten skal utføre i ulike 

ulykkessituasjoner. Situasjonsbestemt innsats står sentralt, der den fremskutte enheten enten 

håndterer en begrenset hendelse selv, eller klargjør for en større innsats sammen med 

støttemannskaper. Det er også viktig at mannskapene på en fremskutt enhet har god 

kompetanse. 

 

Fagbladet Brannmannen har publisert flere artikler (2009, 2012, 2014 og 2017) om fremskutte 

enheter, og det generelle inntrykket er at samtlige brann- og redningsvesen som har fremskutte 

enheter er positive til dens formål. Sveio brannvesen trekker fram muligheten for raskere innsats 

og at bilen kun krever førerkort for klasse B. Utrykningsleder i Østfold brann trekker fram 

fordelen med fremskutt enhet med at han kommer raskere fram og kan gi støttestyrken en 

OBBO før de ankommer skadestedet, samt at de kan klargjøre for innsats og gjennomføre tiltak 

før støttestyrken kommer. Gaular brann- og redningsvesen (Vestlandet) har fremskutt enhet 

knyttet til trafikkulykker og hevder de oppnår stor gevinst både i forhold til livreddende innsats 

og skadebegrensning.  

 

Det å benytte fremskutt enhet er et tiltak for å redusere innsatstiden i kommuner med spredte 

avstander og er derfor potensielt en god måte å øke brannvesenets evne til å respondere ulykker 

i tide. Det er sannsynlig at fremskutte enheter har potensial å redusere innsatstiden i 

desentraliserte strøk.  

 

Avhengig av ulykken, er det sannsynlig at en fremskutt enhet kan påvirke alle de fire 

komponentene i brannvesenets innsats: 

 Forspenningstid: Forspenningstiden kan reduseres ved bruk av fremskutt enhet i de 

tilfellene der mannskapsbil tidligere ville blitt brukt 
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 Kjøretid: Kjøretid kan påvirkes både gjennom muligheten for å tilbakelegge en gitt 

distanse raskere og strategisk plassering av den fremskutte enheten 

 Riggetid: Riggetid for hovedstyrken kan reduseres ved at den tidligere ankomne 

fremskutte enheten har forberedt redningsarbeidet på ulykkesstedet 

 Redningsarbeid: Konsekvent raskere innsatstid kan muliggjøre endrede rutiner for 

redningsarbeid, og vil derfor kunne påvirke redningsarbeidet brannvesenet utfører 

 

Som nevnt er formålet med fremskutt enhet å redusere konsekvensene av ulykker. Det mest 

interessante effektmålet, sett fra et samfunnsperspektiv, er derfor effekten de fremskutte 

enhetene har på utfallet av ulykker i form av redusert tap av helse, liv og materiell. 

 

Hendelsene som Salten Brann IKS kan benytte fremskutt enhet i førsteinnsats er: 

 Førstehjelp og assistanse til helse 

 Trafikkhendelser 

 Bilbranner og andre mindre branner 

 Utvendig slokking/brannbegrensning 

 Forberede normalutlegg på større hendelser 

Utstyr som Salten Brann IKS definerer som viktig å ha på en fremskutt enhet: 

 Førstehjelpsutstyr (hjertestarter og oksygen) 

 Slokkeutstyr med kapasitet på 2-5 min, skjærslokker og CAFS 

 Pulverapparat 

 Slangemateriell (arbeidsslanger, grenrør, stender, kumkobling, spett og strålerør) 

 Frigjøringsverktøy for trafikkulykker 

 Overtrykksvifte 

 Røykdykkersett og/eller ånderettsutstyr 

 Lyskastere/arbeidslamper 

 Utstyr for å sikre skadested (varseltrekant, markeringslys, sperrebånd etc.) 

 Kart 

 IR-kamera 
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Hveem gjennomførte en spørreundersøkelse i 20 brann- og redningsvesen i landet som hadde 

innført fremskutt enhet (Hveem et.al, 2018). Analysen av effektene av den fremskutte enheten 

peker i tydelig retning av at den har en positiv effekt i de brannvesen som har tatt den i bruk. 

Spørreundersøkelsen viser at 80 prosent av de spurte mener responstiden har gått ned som en 

følge av bruk av fremskutt enhet og halvparten mener redningsarbeidet og sikkerheten for 

mannskapene har blitt bedre. Videre sier 94 prosent av de spurte at fremskutt enhet bidrar til 

redusert responstid som igjen reduserer materielle skadeomfang og redusert personskader. 

Samlet viser analysen god effekt og særlig er responstiden påvirket, noe som igjen påvirker 

utfallet. 

 

Det å ta i bruk fremskutt enhet versus mannskapsbil kan også bidra til å endre vaktordningen. 

Dette innebærer at det er mulig å redusere antall innsatspersonell med å ha færre mannskaper 

på vakt.  Dette kan for eksempel være der brannstasjoner har store utfordringer til å opprettholde 

beredskapen i tråd med normale retningslinjer, som bygger på en førsteinnsats på minimum 4 

personer og at 12-14 innsatspersonell er i arbeid på skadestedet 10-15 minutter etter 

førsteinnsats er igangsatt. En fremskutt enhet har primært 2-5 personer som rykker ut i 

førsteinnsatsen og som begynner oppgavehåndteringen til støttestyrken kommer. 

 

E6 er den lengste veistrekningen i Salten med 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. Det er viktig å påpeke at enkelte av tunnelene ikke oppfyller dagens krav til 

tunnelsikkerhetsforskriften. Potensialet for trafikkulykker i Saltdal, Fauske, Sørfold og 

Hamarøy er stor. Trafikkulykker med fastklemte personer krever rask utrykning, egnet 

frigjøringsutstyr (redningsutstyr), spesialkompetanse og kunnskap om livreddende innsats. 

Salten Brann IKS er ofte første beredskapsressurs på ulykkesstedet og får derfor en sentral rolle 

i tidlig livreddende innsats. Den viktigste egenskapen til en fremskutt enhet, sammenlignet med 

en tradisjonell brannbil, er at den er hurtigere ute på skadestedet. Erfaringer fra Danmark er at 

den fremskutte enheten er framme på skadestedet 60-90 sekunder før brannbiler i sentrale strøk, 

og opp til fem minutter i distriktet (Simonsen et.al, 2001).  

 

Sjåførkompetanse er en sentral del av Salten Brann IKS sin beredskap. Mange av brannbilene 

til Salten Brann IKS har en totalvekt på over 7,5 tonn og krever derfor førerkort klasse C. På 
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brannstasjonene som ikke har sjåfør i vaktordning, kan man derfor risikere at det ikke møter 

opp mannskap i hendelser som har førerkort klasse C. For å garantere at det kommer minst en 

sjåfør i forbindelse med utrykning, kan det være tre alternativer: 

1. Det ene alternativet er å opprettholde ordningen med sjåfører på dreiende vakt. 

2. Det andre alternativet er å sikre at tilstrekkelig av mannskapene har førerkort klasse C. 

Et økonomisk estimat er at det koster ca. 90 000 kroner å ta førerkort klasse C (kostnader 

for førerkortet og tapt arbeidstid hos primær arbeidsgiver). Videre koster det ca. 490 000 

kroner per år å ha en sjåfør i vaktordning kontra 20 000 kroner å ha en sjåfør som ikke 

er i en vaktordning. 

3. Det tredje alternativet er å implementere fremskutte enheter.  

 

En utfordring med å ha mange sjåfører er at sjåførene får lite praktisk trening i å kjøre tung bil. 

Videre er det en utfordring å vedlikeholde den formelle kompetansen og det er en kostbar 

vaktordning. Det kan være hensiktsmessig og et rimeligere alternativ å implementere fremskutt 

enhet der det er naturlig. I et lengre tidsperspektiv vil dette lønne seg økonomisk for Salten 

Brann IKS.  

 

Det kan også trekkes fram at mange i et vaktlag ikke har førerkort klasse C (stor mannskapsbil) 

og utgiftene til førerkort klasse C er ganske høye. Da er en fremskutt enhet mer anvendbar siden 

den krever førerkort klasse B. Et annet argument som er viktig å trekke fram er at alle med 

førerkort klasse B kan kjøre fremskutt enhet og dette innebærer større fleksibilitet, ettersom 

man ikke er avhengig av at sjåfører med førerkort klasse C må komme. Dette øker også indirekte 

beredskapen. Det har vært tilfeller der mannskaper har møtt opp på brannstasjonen i hendelser 

uten at en sjøfør med klasse C har møtt opp, og på enkelte brannstasjoner er det usikkert om 

man klarer å mobilisere sjåfører med førerkort klasse C på dagtid. Mange brann- og 

redningsvesen mener at en fremskutt enhet passer godt på stasjoner der få mannskaper har 

førerkort klasse C (Brannmannen, 2014, 2016). Det er viktig å påpeke at mannskapene må ha 

godkjent 160-kode (kompetansebevis utrykningskjøretøy) for å kjøre utrykning med blålys, og 

dette gjelder også fremskutt enhet. 
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Brann- og redningsvesen trekker også fram at den fremskutte enheten har andre positive 

virkninger, særlig på effektiviteten i brann- og redningsvesenet ressursbruk. Spesielt trekkes 

det fram at i stedet for å slå «full alarm» og rykke ut med mannskapsbil på automatiske 

brannalarmer (ABA), trafikkuhell (ikke ulykke), mindre naturhendelser, bistand politi og ulike 

typer helseoppdrag, er det mer effektivt å rykke ut med en fremskutt enhet.  

 

Et annet moment som er viktig å trekke fram er at vaktkostnadene for den enkelte kommune 

utgjør en stor prosentandel av totale kostnader for den kommunale brannordningen. Det ble i 

dialogmøtene diskutert hvorvidt dagens vaktordning er nødvendig sett ut i fra et 

samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv opp mot innsatstid, dekningsgrad og utkalling av 

ressurser. Det ble besluttet å evaluere vaktordningene. 

 

Utfordringer med rekruttering og turnover kan være en utfordring som rammer 

utkantkommuner, samt arbeidsmarkedet er begrenset og enkelte tettsteder består gjerne av 

pendlere (Bøhm, 2011). Videre trekker Bøhm (2011) fram at brannvesen har størst problem 

med tilgang på mannskaper på dagtid på hverdagene, mens kvelds- og nattestid på hverdagene 

er det enkelt å få bemanning. I Salten Brann IKS er blant annet Sulitjelma, Helligvær og Værøy 

slike tettsteder der store deler av brannkonstablene arbeider utenfor bostedet. 

 

Det er også noen ulemper ved konseptet fremskutt enhet. Kommer kun to brannkonstabler alene 

fram til en husbrann eller alvorlig trafikkulykke med minimum med utstyr, vil presset på de to 

brannkonstablene være høy. Flere brann- og redningsvesen fremhever at fremskutt enhet er et 

hjelpemiddel for den allerede eksisterende beredskapen og ikke en erstatning (Brannmannen, 

2014). Det er viktig å ha en støttestyrke som skal bistå førsteinnsatsen som fremskutt enhet gjør. 

 

Forebyggende arbeid og demografisk utvikling 

I dialogmøtene kom det fram at kommunene ønsker at forebyggende avdeling og 

beredskapsavdelingen i større grad utnytter hverandres ressurser og kompetanse. Et godt 

samarbeid mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen anses som viktig for å 

kunne jobbe helhetlig mot forebygging og håndtering av hendelser, samt økt samarbeid mellom 

avdelingene vil kunne øke effektiviteten for både forebyggende arbeidet og 

hendelseshåndteringen (Winge, 2018). Et forsterket samarbeid mellom de to avdelingene vil 
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medføre større innsyn i hverandres informasjonsbehov. Økt informasjonsutveksling mellom de 

to avdelingene vil bidra til at det skapes et felles risikobilde for de to avdelingene som jevnlig 

oppdateres, eksempelvis etter tilsyn eller hendelser, og det å bruke BRIS på en effektiv måte. 

BRIS anses til å være et nyttig verktøy for å øke informasjonsutvekslingen mellom 

forebyggende- og beredskapsavdelingen. 

 

Tilbakemeldingen fra dialogmøtene med eierkommunene var at Salten Brann IKS må se 

nærmere på problemstillingen om hvordan ressursene mellom disse to avdelingene kan utnyttes 

bedre. Formålet med et sterkt samarbeid mellom avdelingene er å skape et felles risikobilde for 

avdelingene som jevnlig oppdateres, eksempelvis etter tilsyn eller håndtering av reelle 

hendelser. Økt felles forståelse og prioriteringer mellom avdelingene bidrar til å kunne skape 

en felles forståelse av Salten Brann IKS sin helhetlige rolle i samfunnet. For å oppnå dette 

kreves det at alle ansatte jobber ut ifra et sett felles verdier og jobber opp mot samme visjoner 

og mål, fordi hvis de har ulike verdier, mål og visjoner kan det oppstå to sub-kulturer. Oppstår 

det to sub-kulturer vil det bli utfordrende for avdelingene å dra i samme retning for å nå fastsatte 

felles overordnede strategiske og tekniske målsetninger (Multiconsult, 2019a). 

 

Som tidligere nevnt ønsket samtlige av eierkommunene at kommunene og Salten Brann IKS 

må ha økt fokus på samarbeid om forebyggende arbeid. Dette påvirker også hvordan Salten 

Brann IKS skal organisere og dimensjonere beredskapen. Det vil være viktig å finne en god 

balanse mellom det forebyggende arbeidet og det risikoreduserende arbeidet. Dette med hensyn 

til effektiv risikoredusering, samt hensiktsmessig bruk av ressurser. Dette innebærer at en 

overdreven fokus på etablering av beredskap medfører svekkelse i det forebyggende arbeidet. 

I dialogmøtene med eierkommunene fikk vi tydelig tilbakemelding på at Salten Brann IKS må 

investere mer i det forebyggende arbeidet enn i dag. Som en deltaker sa: «Den beste 

beredskapen er å gjøre et godt forebyggende arbeid». De ønsker at Salten Brann IKS i dialog 

med eierkommunene har fokus på det forebyggende arbeidet. Tilbakemelding fra dialogmøtene 

er at det er en utfordring å finne en god balanse mellom det proaktive forebyggende arbeidet og 

det reaktive beredskapsarbeidet.  
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Salten Brann IKS har til en viss grad mulighet å påvirke sannsynligheten for at hendelser skjer. 

Noen av de viktigste tiltakene er blant annet tilsyn av særskilte brannobjekter og boliger, samt 

ulike former for samarbeidsmøter med andre organisasjoner som blant annet Statens vegvesen, 

Bane NOR, Torghatten og Norges bondelag. Erfaringer viser at informasjon og kommunikasjon 

med ulike instanser, virksomheter, organisasjoner og personer er veldig viktig i forebygging av 

brann (Winge, 2018). Det å starte tidlig med ulike informasjonskampanjer er viktig og i dag 

gjennomfører Salten Brann IKS blant annet holdningsskapende informasjon på skolen, 

arrangerer julekalender på skolen, tar imot besøk av barnehager og skoler på brannstasjonene 

og har åpen brannstasjon en gang i året der publikum kan besøke brannstasjonen. Andre tiltak 

er den årlige nasjonale kampanjen «Aksjon boligbrann», påskekampanjen, studentkampanjen, 

brannvernuke og røykvarslernes dag. Det å øke bevisstheten om brannsikkerhet blant 

innbyggerne og være synlig i samfunnet er av stor preventiv betydning. 

 

Et annet moment som kan trekkes fram, er at det er knyttet stor usikkerhet til hvilken type arbeid 

som vil medføre størst risikoreduserende effekt. Noen forebyggende tiltak som ble trukket fram 

av majoriteten av eierkommunene er å bruke hjemmehjelpen i det forebyggende arbeidet. De 

kan blant annet sjekke røykvarsleren, vedovn og panelovner. Videre var samtlige av 

kommunene positive til «Trygg hjemme» prosjektet og at de måtte implementere det omgående.  

Et utvalg av tiltak som ble lansert i workshopene: 

 Målrettede tiltak mot risikogrupper 

 Bruk hjemmehjelp i det forebyggende arbeidet 

 Automatisk brannanlegg 

 Automatisk slokkeanlegg 

 Passiv brannbeskyttelse (overflatebehandling, kledning, gipsplater o.l.) 

 Direktekobling av §13 bygg til 110-sentralen 

 

En viktig faktor å ta hensyn til når Salten Brann IKS skal organisere fremtidig beredskap, er å 

vurdere den demografiske utviklingen. Som tidligere nevnt utgjør eldre hjemmeboende 

innbyggere en større brannrisiko enn den generelle befolkningen. Frem mot 2040 vil Salten 

oppleve en 50% vekst av innbyggere i aldersgruppen over 64 år. Denne aldersgruppen er trukket 

frem ettersom det er en sterk korrelasjon mellom økende alder og risikoen for at personen er 

involvert i eksempelvis brannhendelse eller trafikkulykke. Den kommende eldrebølgen vil 
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skjerpe kravene til Salten Brann IKS sitt brannforebyggende arbeid og etablering av nødvendig 

beredskap.  Det jobbes i dag målrettet mot risikoutsatte grupper og dette arbeidet blir viktig i 

fremtiden da antall personer som defineres som risikoutsatt vil øke jevnt fremover. Inntrykket 

fra dialogmøtene er at kommunene har fokus på den demografiske utviklingen og de 

utfordringene dette medfører. 

 

Samordne planverk 

En tilbakemelding fra eierkommunene er at kommunene og Salten Brann IKS må ha et tettere 

samarbeid når det gjelde utarbeidelse av planverk som blant annet ROS-analyser og 

beredskapsplaner. Et forslag er at alle kommuner og Salten Brann IKS reviderer og oppdaterer 

ROS-analysen samtidig hvert 4. år.  Det å samarbeide om felles planverk er med på å skape en 

felles forståelse for risikoområder, forebyggende arbeid og beredskapsarbeid.  

 

Spesialisering, større lokasjoner og oppgavehåndtering 

En gjennomgående observasjon fra dialogmøtene er at eierkommunene ønsker at Salten Brann 

IKS undersøker om det er mulig å endre dagens brannstasjonsstruktur, vaktordning og 

spesialisere arbeidsoppgavene. I de siste årene har vi sett at brannvesenet i Norge har beveget 

seg fra å være det tradisjonelle brannvesenet til å bli et brann- og redningsvesen. Vi observerer 

at i de siste årene har Salten Brann IKS sin oppdragsportefølje vokst, og omhandler i dag mange 

flere hendelsestyper enn konvensjonelle brannhendelser.  Når man forventer en større variasjon 

av hendelser vil det naturligvis medføre at kompetansekravene til brannkonstablene blir høyere. 

Det stilles da spørsmål ved om det er rimelig å forvente at alle brannkonstablene, inkludert 

deltidskonstabler, skal kunne håndtere hendelser som inkluderer helsebistand, røykdykking, 

trafikkulykker, tunnelbranner, skogbrann, snøskred, vanndykking, tungbilberging etc.  

 

Et alternativ kan være at personell med spesialkompetanse for å løse en spesifikk type hendelse 

sentraliseres ved en eller flere brannstasjoner. Dette vil generelt øke utrykningstiden til disse 

type hendelser, men vil redusere krav til kompetanse og øvelser for deltidsansatte. Videre vil 

dette også redusere kostnadene til kjøretøy, materiell og utstyr. En slik løsning har vi allerede 
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implementert i Salten Brann IKS, der personell med kompetanse innen kjemikaliedykking, 

redningsdykking, snøskred og RITS er sentralisert ved Bodø brannstasjon.   

 

I kapittel 2 skisserte vi de lovpålagte og ikke-lovpålagte arbeidsoppgavene som Salten Brann 

IKS skal håndtere. En tilbakemelding vi fikk fra eierkommunene er at Salten Brann IKS ikke 

skal påta seg flere statlige oppgaver hvis det ikke følger med finansiering. Dette er primært 

oppdrag som er relatert til helse og politi. Tendensen de siste årene er at ambulanse og politi 

blir mer og mer sentralisert og dermed distansert fra distriktene. Eierkommunene påpeker at 

Salten Brann IKS ikke skal håndtere arbeidsoppgaver som egentlig helse eller politi skal 

håndtere, men som de ikke gjør på grunn av manglende tilstedeværelse. 

 

Som nevnt i kapittel 6 utfører Salten Brann IKS noen tjenester som ikke er lovpålagt utenfor 

sitt ansvarsområde, og dermed følger det ikke med ekstra finansiering fra staten. De tre 

oppdragstypene redningsdykkertjenesten, snøskred og RITS er tjenester som det ikke er avklart 

med tanke på hvordan slike oppdrag skal finansieres. Riktignok får Salten Brann IKS en årlig 

sum fra staten for å ha RITS-tjenesten. Når det gjelder snøskred er det riktignok mange frivillige 

organisasjoner som har god kompetanse og gjør en formidabel jobb i forbindelse med snøskred. 

Fordelen med Salten Brann IKS er at de drar sammen med 330-skvadronen til ulykkesstedet og 

skal gjøre førsteinnsats til lokale redningsaktører som blant annet Røde Kors og Norske 

Redningshunder kommer til hendelsesstedet.  

 

Legger vi til grunn at flere av eierkommunene har definert drukningsulykker (drukning i sjø, 

vann og elver) som risikoområder, samt at vi forventer at antall drukningsulykker øker i 

framtiden (Salten Brann IKS, 2019), kan det være fornuftig å opprettholde denne tjenesten. Den 

nærmeste vanndykkertjenesten er i Tromsø og innsatstiden vil være relativ lang. Tromsø har 

heller ikke 330-skvadronen som vanndykkertjenesten i Bodø kan benytte seg av.  

 

Et annet argument er at staten har ytret et ønske om at Salten Brann IKS som er et av landets 

største brann- og redningsvesen tar et ansvar når det gjelder å påta seg ulike tjenester. Riktignok 

innebærer det økonomiske besparelser for Salten Brann IKS å avskaffer disse tjenestene, men 

Salten Brann IKS anbefaler heller å vurdere hvilken finansieringsmodell som kan innføres for 

å dekke kostnadene ved hendelsene. Tilbakemelding fra dialogmøtene er at dette må undersøkes 

nærmere.  
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Tilbakemelding fra eierkommunene er at Salten Brann IKS er en sentral samfunnsinstitusjon 

som har stor betydning for befolkningens trygghetsfølelse og høy tilstedeværelse er et viktig 

signal til lokalbefolkningen. Dette henger trolig sammen med at det i enkelte kommuner har 

politi og helse blitt mer fraværende i de siste årene. Salten Brann IKS har en sterk posisjon i 

lokalmiljøet og eierkommunene påpeker at det er viktig å beholde dette fremover og ikke rive 

det ned det som er bygd opp over flere år. Den høye tilstedeværelsen trekkes frem som positivt 

fra eierkommunene fordi Salten Brann IKS ofte er først på skadestedet og ofte må ivareta 

skadeledelse ut over eget ansvarsområde. 

 

Eksterne ressurser 

Eierkommunene ga uttrykk for at det må være mulig å bruke eksterne ressurser på en annen 

måte enn det gjøres i dag. Slike ressurser som ble trukket fram var båter som oppdrettsnæringen 

bruker, utstyr som landbruksnæringen har og industrivern. Ut i fra kartleggingen er det mye 

som tyder på at det er svært ulikt samarbeidsmønster mellom industrivern og Salten Brann IKS, 

og det er i liten grad et formalisert samarbeid i form av avtaler, ROS-analyser og 

beredskapsplaner. Det er viktig at Salten Brann IKS har et godt samarbeid og oversikt over 

industrivern, siden Salten Brann IKS kan med hjemmel i lov rekvirere utstyr og personell fra 

industrivern ved behov (Forskrift om industrivern §13). Et resultat av et tettere samarbeid 

mellom industrivern og Salten Brann IKS er at ressursene blir bedre utnyttet og at kostnadene 

blir flyttet over på bedriften. 

Det at Salten Brann IKS søker samarbeid med andre beredskaps- og samfunnsaktører er både 

ønskelig og viktig da dette reduserer Salten Brann IKS behov for spesialisert utstyr og 

mannskap ved større hendelser, samt det styrker Saltenregionens samlede beredskap. 

Viktigheten for å ha et tverrsektorielt samfunnssikkerhetsarbeid og etterleve samvirkeprinsippet 

beskrives godt i Stortingsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn-samfunnssikkerhet» 

(Stortingsmelding nr. 10 (2016-2017)).  
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Økonomistyring-Salten Brann IKS 

I 2019 og 2020 fikk Salten Brann IKS krav fra eierkommunene om nedtrekk av driftskostnadene 

på 5 prosent. For 2020 var ikke det økonomiske nedtrekket kommunisert på forhånd, noe som 

medførte en viss grad av uforutsigbarhet og utfordringer vedrørende kostnadsreduserende tiltak 

som Salten Brann IKS må iverksette. I denne forbindelsen ønsker Salten Brann IKS å diskutere 

med den enkelte kommune hvilket ambisjonsnivå og behov den enkelte kommune fremover har 

til brann- og redningsvesenet lokalt og sett i en helhetlig sammenheng. Videre hvilke eventuelle 

konsekvenser fremtidig nedtrekk og krav om kostnadsreduksjoner vil få for Salten Brann IKS. 

I dialogmøtene understreket kommunene generelt at kostnader og tjenestenivå i Salten Brann 

IKS må følge kommunens økonomiske rammer. Det forventes at Salten Brann IKS driver 

effektivt og økonomisk bærekraftig når det gjelder blant annet organisering, prosjekter, 

oppgavehåndtering, ledelse og administrasjon. 

 

Flere av eierkommunene uttalte i dialogmøtene at det er en kontinuerlig utfordring med stadig 

synkende antall innbyggere og en aldrende befolkning kombinert med reduserte statlige 

rammeoverføringer. Kommunale kostnader og tjenester er dermed under stort press, og derfor 

ønsker kommunene økt kunnskap om hvilke konsekvenser eventuelle reduksjoner av dagens 

struktur (brannstasjoner, personell og materiell) får for Salten Brann IKS. Dette gjelder blant 

annet hvilke muligheter som fremkommer ved å se på samarbeid ut over kommunegrensene, 

noe som flere av kommunene ønsket å få belyst. Samtidig påpekte enkelte kommuner at dette 

ikke må gå på bekostning av lokal beredskap, samt at ressurser, kapasitet og kompetanse må 

reflektere ulike nivå og minimumsbehov. 

 

Vaktkostnadene utgjør en stor del av totale kommunale kostnader for brannordningen. Det ble 

i dialogmøtene diskutert hvorvidt dagens vaktordning er nødvendig sett ut i fra et 

samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv opp mot innsatstid og antall personer. Et 

gjennomgående inntrykk er at eierkommunene ønsket å få belyst om det er mulig og hva blir 

konsekvensene hvis man endrer vaktordningene. Dette gjelder også vaktordningen 

«vakthavende brannsjef», der man ønsker å få belyst og definert hvilke hendelser de skal rykke 

ut på. Salten Brann IKS må avdekke årsakssammenhenger for hvorfor de har et overforbruk. 
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Salten Brann IKS – organisasjonsformen IKS 

Dimensjoneringsforskriften skisserer ulike former for samarbeid med ulike 

dokumentasjonskrav: «Samarbeidsformen kan være alt fra felles interkommunale selskaper til 

løse koplinger kjennetegnet ved mellommenneskelig kontakt og utveksling av informasjon om 

hverandres ressurser» (DSB, 2002). Brannstudien (DSB, 2013) anbefaler kommunene å søke å 

opprette så mange heltidsstillinger eller store stillingsandeler som mulig, enten i eget 

brannvesen, samarbeid med andre kommuner eller gjennom samarbeid i en brannregion. 

Saltenkommunene (og Værøy) valgte i 2006 å etablere Salten Brann IKS.  

 

En gjennomgående observasjon fra dialogmøtene er at eierkommunene er fornøyd med arbeidet 

som Salten Brann IKS gjør og at de helt klart ser fordeler med å være organisert i et IKS. 

Kommunene er også tydelige på at de ønsker å bygge videre på og videreutvikle denne 

organisasjonsformen (IKS), samt ingen av kommuner ga signaler om at de ønsker å trekke seg 

fra samarbeidet, men tvert imot ga de uttrykk for å styrke samarbeidet. Videre mener mange 

kommuner at Salten Brann oppfattes som svært dyktige og mange kommuner trekker fram at 

det er viktig at man framover ikke river ned det som er bygd opp over flere års innsats.  

 

Mange av kommunene som vi har snakket med ser for seg at framtidige beredskapshendelser 

kommer til å bli flere, mer komplekse og til dels langvarige oppgaver. Dette vil kreve 

spesialisering av utstyr, materiell og personell.. Da mener mange kommuner at dagens 

organisering (IKS) er den modellen som vil kunne bidra til å løse slike utfordringer på en god 

måte. I forlengelse av dette er det et inntrykk fra dialogmøtene at kommunene ser en av 

fordelene med et IKS, er at man kan investere i materiell og utstyr som kommunene ikke kunne 

ha gjort alene. Allikevel trekker flere kommuner fram spørsmålet; Er det mulig å få større 

synergieffekter ut av å være et IKS? En rådmann peker på at Salten Brann IKS ikke får effekten 

ut av stordriftsfordelene og uttaler: «Salten Brann er en fabelaktig konstruksjon, men vi ser ikke 

stordriftsfordelene. Dette burde alle kommunene ha fokus på». 
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En generell tilbakemelding fra kommunene er at de ønsker å få vurdert og se på hvilke 

muligheter som framkommer ved å se på samarbeid blant annet mellom brannstasjonene ut over 

kommunegrensene. Med andre ord; se på Salten Brann som en enhet når det gjelder 

organisering og dimensjonering. 

Alle kommunene ga uttrykk for at Salten Brann er en sentral samfunnsinstitusjon som har stor 

betydning for befolkningens trygghetsfølelse. Publikum, nærings- og samfunnsliv har tiltro og 

forventninger til at brannvesenet er til stede ved akutte hendelser.  

 

De fleste kommunene vi pratet med mener at Salten Brann må vurdere lokale behov for 

beredskap og kapasitet ut i fra geografi, demografi og spesielle kommunale særtrekk, samt 

Salten Brann må ha løpende risikovurdering på samfunnsutviklingen og mulige konsekvenser 

dette medfører i tjenester, ressursbehov, kompetanse, materiell og utstyr. Videre er det noen 

kommuner som gir uttrykk for at det kan være en utfordring at kommunene har ulike 

tilnærminger til beredskap ut i fra kommunens ståsted.  

 

Eierkommunene ga uttrykk for å se på Salten Brann som en helhet. Det er stort sprang mellom 

kommunene med hensyn til størrelse, befolkning, bosetningsmønster, næringsliv og industri. 

Det er dermed stor variasjon i ulike hendelser og scenario som kan inntreffe i kommunene, og 

derigjennom både fellestrekk og ulikheter i hvilke behov kommunene har til sitt brann- og 

redningsvesen.  

 

Samtlige av eierkommunene uttalte at de synes det hadde vært en lærerik og innholdsrik dag 

(dialogmøte) og de hadde fått økt kunnskap, innsikt og forståelse om organisasjonen Salten 

Brann. «Dette burde Salten Brann gjøre oftere» var et utsagn som gikk igjen i dialogmøtene. 

Ut i fra responsen på dialogmøtene, er at informasjonen fra Salten Brann til kommunene bør 

bli bedre. Det å ha fokus på å ha god dialog med kommunene og komme ut til kommunene for 

å informere om Salten Brann, er av flere kommuner trukket fram som en viktig faktor for et 

godt samarbeid. 

 

Flere av kommunene peker på den økonomiske situasjonen som er i kommunen, og uttaler at 

dette er en stor utfordring. Flere ordførere og rådmenn uttalte at de må prioritere innen mange 

områder som blant annet skole-, helse og sosialetaten, og det er naturlig at brann- og 

redningstjenesten også blir vurdert. Et generelt inntrykk fra dialogmøtene er at kommunene 
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ønsker å opprettholde dagens beredskap, men kommunene ønsker ikke å finansiere for andre 

kommuner. Som en deltaker uttalte og gir et representativt bilde: «Vi ønsker fortsatt å bidra til 

Salten Brann, men ikke å dekke opp for andre kommuner». 
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        Del 2 

 Brannordning Fauske kommune 

8. Brann- og redningsberedskap i Fauske kommune 

Som tidligere nevnt ble det utarbeidet en sektoranalyse i Salten Brann IKS i 2019 for å få mer 

kunnskap om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars- og virkeområdet til Salten 

Brann IKS. Risiko- og sårbarhetsanalysen er et dokument som er styrende for hvilke typer 

hendelser beredskapen til Salten Brann IKS skal være dimensjonert for. ROS-analysen skal 

også bidra til å danne et beslutningsgrunnlag for at ledelsen kan fatte gode kvalitative- og 

rasjonelle beslutninger for god planlegging og organisering av forebyggende- og 

beredskapsarbeidet (Salten Brann IKS, 2019). 

 

Risiko og sårbarheter kan håndteres gjennom forebyggende tiltak som både skal redusere 

sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe, og gjennom forhåndstiltak redusere 

konsekvensen av hendelsen hvis den likevel skulle oppstå. For å håndtere de konsekvensene av 

hendelser som forebyggende tiltak ikke forhindrer, skal det etableres en beredskap som har til 

hensikt å redde liv og helse, miljø og materielle verdier. 

 

Som nevnt i kapittel 2 kan brann- og redningstjenesten inngå i kommunens innsatstyrke ved 

hendelser der dette er identifisert gjennom den kommunale ROS-analysen (Brann- og 

eksplosjonsvernloven §11-f). Den enkelte kommune står altså fritt til å pålegge brannvesenets 

andre oppgaver enn de som er nevnt i brann- og eksplosjonsvernloven. Forutsetningen er –som 

det påpekes i lovteksten- at dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i 

brann- og eksplosjonsvernloven §11. Et beredskapsoppsett vil medføre konsekvenser for hvilke 

oppgaver (tjenester) som kan ivaretas og inngå i brann- og redningsvesenets oppgaveportefølje. 

Det er viktig å kunne levere tjenester som samsvarer med lovpålagte oppgaver og definerte 

risikoområder. Brannordningen for Fauske kommune skal vurderes ut ifra lov og 

forskriftsmessige krav, Brann ROS-2020 og Fauske ROS (2013). 
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I denne delen av rapporten som omhandler brannordningen i Fauske kommune gis det en 

vurdering av hvilke beredskapstjenester, antall innsatspersonell, vaktordning, materiell, utstyr 

og kjøretøy Fauske kommune har behov for. Grunnlaget for å fremme forslag til brannordning 

er basert på analyse, faglige innspill fra Salten Brann IKS og innspill fra Fauske kommune. 

   

8.1 Fauske kommune og antall oppdrag 

Tabellene nedenfor beskriver innbyggertall, tettsteder og kjøretid fra Fauske brannstasjon til 

ulike tettsteder. 

 

Tabell 21: Dekningsområde og dimensjonerende befolkningsgrunnlag (SSB, 1. kvartal 2020) 

Kommune Areal (km2) Innbyggere Innbyggere per 2030/2040 Eneboliger Hytter 

Fauske 1210 9 715 9 847/9 784 3 283 322 

 

Tabell 22: Tettsted i Fauske kommune (SSB, 2019). 

Kommune Tettsteder Innbyggere  

Fauske Fauske 6 314 

Fauske Sulitjelma 395 

Fauske Strømsnes 488 

 

Det er totalt 7 197 innbyggere i tettstedene Fauske, Sulitjelma og Strømsnes og 2518 

innbyggere i spredtbygde strøk som Valnesfjord, Finneid, Kvitblik, Røvik og Nordvika. 

 

Tabell 23: Estimert kjøretid fra Fauske til tettsteder (SSB, NAF, 2020). 

Fra brannstasjon Til tettsteder Antall minutter Antall kilometer 

Fauske Sulitjelma Fjellandsby 46 45,5 kilometer 

Fauske  Strømsnes 12 11,5 kilometer 

Fauske  Rognan 30 30,3 kilometer 

Fauske Sørfold 14  15,5 kilometer 

Fauske  Bodø 49 51,7 kilometer 
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Data fra BRIS viser at brann- og redningstjenesten i Fauske kommune hadde totalt 254 antall 

oppdrag som de rykket ut på i perioden 1. mai 2016 til 4. oktober 202011. Oppdragene er fordelt 

på 35 ulike hendelsestyper 

 

Figur 6: Oversikt over antall oppdrag i Fauske kommune fra 1. mai 2016 til 4. oktober 2020 

(DSB, 2020). 

 

 

Figur 6 viser at det er flest trafikkulykker som brann- og redningsvesenet rykker ut på i Fauske 

kommune. Ser vi på den prosentvise fordelingen utgjør trafikkulykker 19 prosent av 

oppdragene.  Dernest følger brannhendelser i bygning (12 prosent), andre oppdrag (10 prosent) 

og naturhendelser vind (5 prosent). Videre ser vi at det er mindre variasjoner mellom de andre 

hendelsestypene. 

 

                                                 
11 Se vedlegg 2 for en nærmere beskrivelse av hendelsestypene. 
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Bryter vi ned antall oppdrag i Fauske kommune til hendelsestypene «brannhendelser» viser 

figur 2 at brann- og redningsvesen hadde 103 oppdrag av totalt 254 oppdrag i perioden 1. mai 

2016 til 4. oktober 2020 som er knyttet til hendelsestypene brannhendelser. Ser vi på den 

prosentvise fordelingen utgjør dette 41 prosent av alle oppdragene. Hendelsene brann i bygning 

utgjør 30 prosent, brann annet 12 prosent, brann i personbil 10 prosent, brann i skorstein 10 

prosent og branntilløp bygg annet 10 prosent av alle oppdrag knyttet til brannhendelser. Videre 

ser vi at det er mindre variasjoner mellom de øvrige oppdragene. 

 

Figur 7: Oversikt over antall oppdrag relatert til brann i Fauske kommune fra 1. mai 2016 til 4. 

oktober 2020 (DSB, 2020). 
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Ser vi på antall hendelser knyttet til «ulykker og «andre typer oppdrag» viser figur 8 at brann- 

og redningsvesen hadde 151 oppdrag av totalt 254 oppdrag i perioden 1. mai 2016 til 4. oktober 

2020 som er knyttet til denne kategorien. Ser vi på den prosentvise fordelingen utgjør dette 59 

prosent av alle oppdragene. Hendelsen trafikkulykke utgjør 32 prosent, andre oppdrag 10 

prosent, helseoppdrag 13 prosent, naturhendelse vind 5 prosent og bistand politi 3 prosent av 

alle oppdrag knyttet til «ulykker» og «andre typer oppdrag». Videre ser vi at det er mindre 

variasjoner mellom de øvrige hendelsestypene. 

 

Figur 8: Oversikt over antall oppdrag som ikke er brannrelaterte i Fauske kommune fra 1. mai 

2016 til 4. oktober 2020 (DSB, 2020). 

 

8.2 Beredskapsmessige utfordringer - risikoområder 

De største beredskapsmessige utfordringene i Fauske kommune er knyttet til brannhendelser og 

trafikkulykker. Når det gjelder brannhendelser er det særlig knyttet til Fauske helsetun 

(sykehjem), konsentrert tettbebyggelse i Fauske sentrum med butikklokaler og hotell, samt 

utbredt næringsvirksomhet på Søbbesva/Vestmyra.  
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Tabell24: Oversikt over helsebygg i Fauske kommune

Navn Antall

sengeplasser

Antall

boenheter

Brannanlegg Sprinkel-

anlegg

Direktevarsling

110-sentral

Etablert

vaktordning

Moveien

sykehjem

11 10 Ja Nei Ja Ja

Helsetunet 1 30 30 Ja Nei Ja Ja

Helsetunet 2 40 40 Ja Nei Ja Ja

Helsetunet

borettslag

33 Ja Nei Ja Nei

I risikodiagrammet nedenfor er risiko forbundet med hvert av scenarioene som er beskrevet i

Brann ROS-2020 vurdert for Fauske kommune.

Figur 9: Risikodiagram for Fauske kommune

Ekstremvær er hendelser som har størst risiko for å inntreffe i Fauske kommune. Brann i tett

bebyggelse, områder med konsentrert næringsvirksomhet, overnattingssteder og sykehjem er

risikoområder som beredskapen må være dimensjonert for å håndtere. Andre risikoområder

som må hensynstas og bør vektlegges særskilt ved dimensjonering og organisering av brann-

og redningstjenesten er ulike typer transportulykker knyttet til vei og jernbane, veitunnelene

mellom Finneid og Sulitjelmaog E6.
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Den viktigste transportåren i Fauske kommune er E6 og Nordlandsbanen. Trafikkulykker langs 

E6 er definert som et risikoområde; dette gjelder personbil, tungtrafikk, transport av farlig gods 

(stoff), busstrafikk (turistbusser i sommerhalvåret) ol. Som figur 1 viser er det forholdsvis 

mange trafikkulykker i kommunen. Det er RV80, FV830 og E6 som det hovedsakelig skjer 

trafikkulykker på, men det er særlig E6 som er risikoområdet. Det har skjedd 48 trafikkulykker 

i kommunen siden 1. mai 2016, men det er viktig å påpeke at statistikken fra BRIS ikke viser 

alvorlighetsgraden i hendelsene. Imidlertid viser tall fra Statens vegvesen at på E6-strekningen 

Saltfjellet-Fauske var det 39 ulykker med totalt 4 omkomne, 11 alvorlige skadde og 34 lettere 

skadde i tidsperioden 2015-2019 (Statens vegvesen, 2020). På E6-strekningen Fauske-Bognes 

var det 76 ulykker med totalt 6 omkomne, 16 alvorlige skadde og 83 lettere skade i tidsperioden 

2015 til juni 2020 (Statens vegvesen, 2020).  

 

Kjernfjelltunnelen ligger på RV77 som er en sidevei fra E6, og veien går fra Saltdal kommune 

til riksgrensen i Sverige. Tunnelen går gjennom Kjernfjellet i Junkerdalen og ble åpnet 17. 

oktober 2019. Før tunnelen åpnet måtte tyngre kjøretøy kjøre ned en smal og bratt nedstigning 

i Junkerdalen. Etter at tunnelen åpnet, er det registrert (estimert) en økning av tyngre kjøretøy 

på 30 prosent.   

 

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 

skjer i forbindelse med transport på vei. Siden Fauske er et knutepunkt langs E6, transporteres 

det daglig store mengder farlige stoffer.  

 

Tabell 25: Oversikt over tunneler i Fauske kommune 

Navn Veg nr. Lengde (m) Byggeår Kommune Særskilt objekt 

Grønnlifjelltunnelen Fv830 2811 1956/ 1975 Fauske  

Hårskolttunnelen Fv830 2425 1956/ 1975 Fauske  

Kvænflågtunnelen E6 1747 1970 Fauske  

Røviktunnelen Rv80 2000 2011 Fauske  

Sjønståfjelltunnelen Fv830 2827 1956/ 1972 Fauske  

Stokkviknakken tunnel Fv830 568 1956/ 1975 Fauske  
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Nordlansbanen går gjennom Fauske kommune. Jernbanestrekningen i Fauske kommune går 

flere steder langs sjø og ras- og skredutsatte områder (ROS Salten 2017), og jernbanen går 

gjennom flere områder i Fauske kommune der det er krevende å få inn redningsmannskaper og 

materiell. 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. 

Spesielt for Fauske er risiko for jord- og leirskred i utsatte områder. Innsatsstyrken bør ha 

tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere risiko og iverksette umiddelbare konsekvens-

reduserende tiltak i initialfasen av en rashendelse.  

Det er 3 bedrifter som er definert som storulykkebedrift i Fauske kommune og det er Boreal 

sjødrift AS, Hammerfall Dolomitt AS og Orica Norway AS. 

Øvrige bedrifter av større karakter: SKS, Wenberg fiskeoppdrett og ulike bedrifter tilknyttet 

marmorforekomnster og dolomittutvinning. 

 

Estimert boligbrann i Fauske kommune 

Tallmaterialet som er hentet fra SSB og bearbeidet av forebyggende avdeling, viser at det er 

sannsynlig at det skal oppstå 4 boligbranner i Fauske kommune per år, og 7 branner per år i 

annen bygning (garasje, lager, driftsbygning etc.). Naturligvis er det store variasjoner i 

kommunen. I Fauske er det predikert at det vil være 3,5 boligbranner per år, mens i Sulitjelma 

er det predikert 1 boligbrann hvert fjerde år.  

 

Tabell 26: Oversikt over estimert bygningsbrann og boligbrann per år (SSB, 2020) 

Geografisk område Bygningsbrann Boligbrann 

Fauske m/omegn 1 brann hver 2. måned 1 brann hver 3. måned 

Valnesfjord m/omegn 1 brann hvert år 1 brann hvert 2. år 

Sjønstådal-Fagerli (Sulis) 1 brann hvert 3. år 1 brann hvert 4. år 

 

I Sulitjelma er det ingen store næringsvirksomheter, men det er en del mindre virksomheter som 

er knyttet til turisme. Av offentlig tjenestetilbud er det primært Sulitjelma barne- og 
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ungdomsskole og Sulitjelma barnehage. Det er ikke sykehjem eller omsorgsboliger i Sulitjelma. 

I Sulitjelma er det stort antall fritidsboliger. Fritidsboligene ligger spredt, men i hovedsak er de 

sentrert rundt området i Daja. I Daja ligger også Sulitjelma Fjellandsby som er et forholdsvis 

stort hyttefelt som består av private hytter og utleiehytter. 

Det er 5 kraftverk i Sulis: Sjønstå, Lomi, Fagerli og Daja. 

 

Slokkevann: 

Slokkevannforsyningen vurderes som mangelfull og ikke dekkende for brannsituasjoner som 

kan inntreffe i store deler av kommunen (Fauske med omegn og i Sulitjelma). Innsatstiden er 

for lang til sentrale bygg i kommunen. For å kompensere for innsatstiden bør det implementeres 

forebyggende tiltak. Det anbefales at det gjøres en nærmere vurdering vedrørende nødvendige 

risikoreduserende forebyggende tiltak. Innsatstiden oppfyller ikke forskriftens krav til 

innsatstid på 30 minutter for områdene. 

8.3 Forslag til brannordning ut i fra et brann- og redningsperspektiv 

I vurderingen av en god og hensiktsmessig brann- og redningstjeneste som imøtekommer 

behovene avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen, er det vektlagt en helhetlig og optimal 

løsning for hele kommunen. Dimensjonering av brann- og redningstjenesten er regulert i 

dimensjoneringsforskriften. Dimensjoneringsforskriften setter krav til enhver kommune om å 

ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og 

forskrifter blir utført tilfredsstillende. Dette skal sikres gjennom et systematisk 

beredskapsoppsett basert på prosedyrer, forebygging og operativ ledelse som muliggjør optimal 

samspill mellom førsteinnsats og andreinnsats. Det er viktig å presisere at brannordningen for 

Fauske kommune må sees i sammenheng med at Salten Brann IKS er definert som en 

brannvernregion.  

Ut i fra en totalvurdering anbefales det at innsatsstyrken i Fauske kommune skal levere følgende 

brann- og redningsrelaterte tjenester. 
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Tabell 27: Oversikt over anbefalte tjenester med timeantall til trening og øvelser. 

Tjeneste Årlig behov for trening og 
øvelser 

Årlig ledertrening for 
utrykningsledere 

Brann- og redningstjeneste 
generelt 

10 +1 

Brannbekjempelse 8 +1 

Røykdykking 12 +1 (+3 når utrykningsleder ikke er 
røykdykker) 

Brann i vegetasjon 1 +1 

Trafikkhendelser generelt 3 +1 

Tungbilredning 3 for brigade øst +1 (for brigade øst) 

Tunnelulykker 3+0,5 +2 

Overflateredning 3 +1 

Klimarelaterte hendelser 3 +2 

Nasjonale instrukser, PLIVO 1 +2 

Møteaktivitet 2 +2 

Akutt forurensning 2 +1 

AK/ NLA 0 0 

Totalt antall timer 51 16/18 

 

Tabellene nedenfor viser kostnadene ved å ha de ulike tjenestene i Fauske kommune. 

Tabell 28: Oversikt over kostnadene for røykdykkertjeneste  

Tjeneste Etableringskostnad/ 
engangssum 

Årlig kostnad for å ivareta 
materiellet mv. 

Røykdykkertjeneste: 
To komplette sett ut over de to 
som er på stasjonen per d.d., samt 
personlig maske. Videre vil 
behovet for ekstra luftflaske øke. 
Grunnopplæringen gjennomføres i 
yrkesutdanningen for konstabler. 

Røykdykkermeiser x 2 + masker 
og flasker. 
 
(16500x2) + (4500x8) + (4900x4) 
= 33000+36000+19600=88 600 kr 

Vedlikeholdskostnader, service og 
kontroll ca. 6200 kr.  
 
Helsesjekk for røykdykker. 
Testene utføres i hyppighet i h.h.t 
medarbeidernes alder. Det 
estimeres 0,5 helsesjekk per år. 
 
(2200x8)/2= 8800 kr. 
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Tabell 29: Oversikt over kostnadene for overflateredning 

Tjeneste Etableringskostnad/ 
engangssum 

Årlig kostnad for å ivareta 
materiellet mv. 

Overflateredning: 
Tørrdrakter med egnet 
underbekledning, vester, tauutstyr 
og lysutstyr. Det regnes utstyr til 
tre medarbeidere og egnet «båt» 
for håndtering av oppdrag.  
Grunnopplæringen gjennomføres 
ikke i yrkesutdanningen for 
konstabler og må tilføres. 

Utstyrspakke i tråd med 
«brannløftets» vurderinger. Pris 
ca. 80 000 kr. 
 
Opplæring i gruppe. 6-15 
medarbeidere. Kostnader ca. 
20 000 kr. 

Vedlikeholdskostnad, service og 
kontroll ca. 5600 kr.  

Tabell 30: Oversikt over kostnadene for tungbilberging 

Tjenesten dekkes av brigade øst Etableringskostnad/ 
engangssum 

Årlig kostnad for å ivareta 
materiellet mv. 

Tungbilberging: 
Tjenesten dekkes av brigade øst. 
 
Noen av de største utfordringene 
ved trafikkulykker med 
store/tunge kjøretøy er den 
energien/kraften som må benyttes 
for frigjøring av passasjerer/sjåfør. 
Dette krever materiell og utstyr 
som er beregnet på disse 
oppgavene hva angår trekkraft, 
mothold og stabilisering. 
 

Her tenker vi en kapasitet per 
brigade som dekker opp behovet i 
h.h.t kompleksitet og tiden som 
beregnes til nødstilte får hjelp. Ut 
over det generelle tenkes det at 
heltidsstyrken fra Bodø kan være 
en støtteressurs for hele området 
hvor det skulle være behov.  
 
Brigade øst og Bodø ca. 150000 
kr. 
 
De tre andre brigadene ca. 
75 000x3= 225 000 kr. 

Vedlikeholdskostnad, service og 
kontroll ca. 3,5% av engangssum. 
 
Brigade nord, øst og sør ca. 2700 
kr. 
 
Brigade vest og Bodø ca. 5400 kr. 
 
Sertifiseringskrav vil være ulikt ut 
fra om materiellet er tiltenkt 
løfting, eller om det har vært 
benyttet til det. 

 

Fauske brannstasjon: 

Ut i fra en totalvurdering anbefales det at Fauske brannstasjon viderefører dagens ordning.  

I henhold til dimensjoneringsforskriften §5-3 er det krav til vaktordning-vaktlag i dreiende vakt- 

i Fauske kommune, siden Fauske er definert som et tettsted med 3000-8000 innbyggere. Et 

vaktlag består av fire personer og en støttestyrke som består av en person. Totalt er det fem 

personer i vaktlaget på Fauske brannstasjon. 

 

Brannstyrkene i kommunen må ha en betydelig evne til å håndtere både bygningsbranner og 

trafikkhendelser. Med tanke på typen bygninger i Fauske sentrum er røykdykkertjeneste ansett 

som påkrevd. Videre kan det vurderes hvor stor prosentandel av innsatspersonellet som kan/må 

inngå i røykdykkertjenesten. Normalt vil antall røykdykkere utgjøre 50 prosent av 

medarbeiderne når den totale styrken i kommunen utgjør 15-20 brannkonstabler/ 

utrykningsledere. Per dags dato er 17 personer av totalt 30 personer i innsatsstyrken utdannet 

røykdykkere. 
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Ut i fra risikobildet bør brann- og redningstjenesten på Fauske bygge opp god kompetanse på 

trafikkulykker. Beredskapen i forhold til hendelser i tunneler på vei og ulykker vurderes som 

mangelfull, både når det gjelder kompetanse og materiell/utstyr. Videre bør Fauske kommune 

vurdere å etablere tungbilberging.  

 

Det forslås også at stillingsbrøken økes fra 0,96 % slik at mannskapene får flere timer årlig til 

kompetanseheving gjennom øvelser. 

 

Beredskapen i forhold til ulykker på Nordlandsbanen bør styrkes, både når det gjelder 

kompetanse og materiell/utstyr. 

 

Med bakgrunn i faglig analyse, ROS-analyse og innspill fra Fauske kommune foreslåes 

følgende brannordning for Fauske brannstasjon: 

 

Tabell 31: Oppsummering av eksisterende brannordning og forslag til ny brannordning for 

Fauske brannstasjon 

Fauske brannstasjon Dagens brannordning Forslag ny 
brannordning 

Kommentar 

Innsatsstyrke 
(personer) 
 

20 20 Økt stillingsbrøk 
til 
kompetanseheving 

Vaktordning Vaktlag med dreiende 
vakt 

Vaktlag med dreiende 
vakt 

 

Røykdykkere 
 

15 15  

Tjenesteleveranse Brannhendelser 
Trafikkhendelser 
Røykdykkertjeneste 

Brannhendelser 
Trafikkhendelser 
Røykdykkertjeneste 
Overflateredning 
Tungbilredning 

Til vurdering: 
Overflateredning 
Tungbilredning 

Kjøretøy 
 

Støttebil 1 
Støttebil 2 
Mannskapsbil 
Tankbil 
Båt 

Støttebil 1 
Støttebil 2 
Mannskapsbil 
Tankbil 
Båt 
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Sulitjelma brannstasjon: 

I henhold til dimensjoneringsforskriften §5-3 er det kun tettsteder med mer enn 3000 

innbyggere at det er krav om at beredskapen skal være organisert i vaktlag av deltidspersonell 

med dreiende vakt. I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere kan 

beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Videre står det i 

dimensjoneringsforskriften §5-3 at der det er tvil om at brannvesenet til enhver tid får 

tilstrekkelig oppmøte uten fast vaktordning, kan det opprettes dreiende vakt slik at 

«vaktordningen skal sikre at tilstrekkelig mannskaper møter opp». Ut i fra en risikovurdering 

vil det være fornuftig å videreføre dagens vaktordning. Dette må også sees i sammenheng med 

forslaget om å etablere fremskutt enhet i Sulitjelma.  

 

Når det gjelder innsatspersonell på 8 personer er dette tilstrekkelig for å håndtere en 

førsteinnsats, og dette er innenfor dimensjoneringsforskriften §5-1 som omhandler 

dimensjonering. Dette må sees i sammenheng med at innsatstyrken i Sulitjelma skal være 

førsteinnsatsen til andreinnsatsen fra Fauske brannstasjon kommer til hendelsen. 

 

I dag har Sulitjelma røykdykkertjeneste, men i henhold til lovverket stilles det ikke krav om at 

Sulitjelma skal ha røykdykkertjeneste. En vanlig praksis har vært å etablere røykdykkertjeneste 

der det er sykehjem eller omsorgsboliger. Det er hverken sykehjem eller omsorgsboliger i 

Sulitjelma, samt som vist i tabell 26 er det estimert 1 boligbrann i Sulitjelma hvert 4. år. 

Historisk sett har det også vært utfordrende å ha en operativ røykdykkertjeneste i Sulitjelma. 

Årsakene til dette er ikke entydige, men noen årsaker er utfordringen knyttet til rekrutteringen 

og den demografiske utviklingen. Basert på en totalvurdering er det ikke rasjonelt å videreføre 

røykdykkertjenesten i Sulitjelma.  

 

Fauske brannstasjon kan ivareta røykdykkertjenesten på en tilfredsstillende måte. Det foreslås 

heller å styrke kompetansen på innsatspersonell i Sulitjelma når det gjelder røykdykkernivå 0.  

 

Når det gjelder kjøretøy i Sulitjelma vil det være mer hensiktsmessig å ha et mindre kjøretøy, 

ala fremskutt enhet, framfor dagens mannskapsbil. Grunnen til dette er at en fremskutt enhet 

kommer tidligere på skadestedet for å iverksette førsteinnsats.  Hovedpoenget er at enheten er 

mindre enn mannskapsbilen, og dermed raskere og mer fleksibel i trafikken. En fremskutt enhet 

i Sulitjelma skal ha tilstrekkelig og riktig utstyr til å håndtere en førsteinnsats i brannhendelser 
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og akutt førstehjelp. Videre kan flere kjøre fremskutt enhet enn mannskapsbilen, siden det 

kreves førerkort klasse B å kjøre fremskutt enhet kontra førerkort klasse C for å kjøre dagens 

mannskapsbil. Se kapittel 7.1 for nærmere informasjon. 

 

Det forslås også at stillingsbrøken økes fra 0,96 % slik at mannskapene får flere timer årlig til 

kompetanseheving gjennom øvelser. 

 

Ut ifra det totale risikobildet er det tilfredsstillende å ha den foreslåtte brannordningen, der 

innsatsstyrken i Sulitjelma er førsteinnsatsen og Fauske brannstasjon er andreinnsatsen 

(støttestyrken). Denne løsningen for Sulitjelma imøtekommer de oppgaver og 

beredskapsmessige utfordringer som er påkrevd i henhold til lovverket og definerte 

risikoområder. Innsatsstyrken skal være robust nok til å håndtere oppgavene som en 

førsteinnsats. Bistand fra Fauske brannstasjon vil i hovedsak være en mannskapsbil med totalt 

4-5 personer som kan bidra med brannslokking, trafikkulykker og øvrige redningsarbeid. 

Støttestyrken fra Fauske brannstasjon vil kunne være i Sulitjelma innen cirka 40 minutter. 

 

Med hensyn til oppdragene som mannskapene kalles ut på i tilknytning til fritidsbebyggelsen 

og skiheisanlegget i Sulitjelma bør det vurderes å formalisere og øke fokuset på helsetjenester 

betydelig i dette området.  

 

Med bakgrunn i faglig analyse, ROS-analyse og innspill fra Fauske kommune foreslåes 

følgende brannordning for Sulitjelma brannstasjon: 
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Tabell 32: Oppsummering av eksisterende brannordning og forslag til ny brannordning for 

Sulitjelma brannstasjon 

Sulitjelma 
brannstasjon 

Dagens brannordning Forslag ny 
brannordning 

Kommentar 

Innsatsstyrke 
(personer) 

10 8 Økt stillingsbrøk 
til 
kompetanseheving 

Vaktordning Dreiende vakt 
(1 på vakt) 

Dreiende vakt 
(1 på vakt) 

 

Røykdykkere 2 0  

Tjenesteleveranse Brannhendelser Brannhendelser 
Akutt helsehjelp 

 

Kjøretøy Mannskapsbil Fremskutt enhet Mannskapsbilen 
erstattes av 
fremskutt enhet. 
Dette vil øke 
fleksibiliteten til 
styrken. FE er 
rustet til 
førsteinnsats til 
brannhendelser og 
akutt helsehjelp. 
Fauske 
brannstasjon er 
støttestyrke. 

 

8.3.1 Estimerte effekter av tiltakene  

Effekter er de tiltakene som forventes å bli realisert i forbindelse med den nye brannordningen. 

Forventete gevinster (økonomiske og kvalitative) av de ulike tiltakene forventes ikke å bli 

realisert før om 3-5 år. Formålet med å revidere brannordningen er å: 

 Analysere og identifisere optimal beredskapsstruktur, slik at brann- og 

redningstjenesten i Fauske og Salten Brann blir mer kostnadseffektiv og leverer gode 

kvalitative tjenester til innbyggerne (2023) 

 Bedre utnyttelse av materiell og utstyr (2023) 

 Riktigere prioriteringer av materiell og utstyr, og riktigere valg av ressurstype og mer 

effektiv bruk av ressursene enn dagens praksis (2023) 

 Raskere responstid med nærmeste rette ressurs til hendelsen enn dagens praksis (2023) 
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9. Fremtidig arbeid 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra representantskapet og styret til Salten Brann IKS. 

Bestillingen fra eierkommunene og styret er å evaluere eksisterende kommunale 

brannordninger. Bakgrunnen er at dagens brannordning ikke har vært evaluert siden 2006, og 

dagens brannordning ikke samsvarer med dagens og fremtidens risiko- og sårbarhetsbilde. 

Parallelt med dette skal kravene om et framtidig økonomisk bærekraftig brann- og 

redningsvesen belyses. Rapporten har som formål å utforme en ny brannordning for Fauske 

kommune.  

 

Ut i fra oppdragets karakter har vi utledet følgende overordnede problemstilling: 

«Salten Brann IKS skal være et økonomisk bærekraftig brann- og redningstjeneste som 

er operativ og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge å håndtere 

uønskede hendelser, samt sikre innbyggernes trygghet ved å ha et brann- og 

redningsvesen der befolkningen bor». 

 

Når vi diskuterer ny brannordning må den sees i sammenheng med ROS-analyser. Eksisterende 

brannordning er historisk betinget. Det vil si at brannordningen som eksisterte i den enkelte 

kommune ble videreført da Salten Brann IKS ble etablert i 2007. Derfor er det nødvendig å 

oppdatere og revidere eksisterende brannordning ettersom blant annet risiko- og trusselbildet, 

demografien og økonomiske forutsetninger har endret seg siden 2007.  

 

Dimensjonering av brann- og redningstjenesten er regulert i dimensjoneringsforskriften. 

Dimensjoneringsforskriften setter krav til enhver kommune om å ha et brannvesen som er 

organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført 

tilfredsstillende. Videre stiller forskriften krav til at brannvesenet er organisert og dimensjonert 

på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.  
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En stor utfordring er imidlertid å ha et brann- og redningsvesen som har høy tilstedeværelse og 

nærhet til innbyggerne, samtidig som det skal være et kvalitativt og effektivt brann- og 

redningsvesen. Denne balansegangen er krevende å håndtere for Salten Brann IKS. 

 

9.1 Hovedtrekkene i brannordning Fauske kommune 

I vurderingen av en god og hensiktsmessig brann- og redningstjeneste som imøtekommer 

behovene avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen, er det vektlagt en helhetlig og optimal 

løsning for hele kommunen. Dimensjonering av brann- og redningstjenesten er regulert i 

dimensjoneringsforskriften. Dimensjoneringsforskriften setter krav til enhver kommune om å 

ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og 

forskrifter blir utført tilfredsstillende. Dette skal sikres gjennom et systematisk 

beredskapsoppsett basert på prosedyrer, forebygging og operativ ledelse som muliggjør 

optimalt samspill mellom innsatslag og støttestyrker. Det er viktig å presisere at brannordningen 

for Fauske kommune må sees i sammenheng med at Salten Brann IKS er definert som en 

brannvernregion. Ut ifra det faktagrunnlaget vi har, kan vi foreslå følgende brannordning for 

Fauske kommune. 

 

Fauske brannstasjon 

Tabell 33: Fauske brannstasjon 

Fauske brannstasjon Dagens brannordning Forslag ny 
brannordning 

Kommentar 

Innsatsstyrke 
(personer) 
 

20 20 Økt stillingsbrøk 
til 
kompetanseheving 

Vaktordning Vaktlag med dreiende 
vakt 

Vaktlag med dreiende 
vakt 

 

Røykdykkere 
 

15 15  

Tjenesteleveranse Brannhendelser 
Trafikkhendelser 
Røykdykkertjeneste 

Brannhendelser 
Trafikkhendelser 
Røykdykkertjeneste 
Overflateredning 
Tungbilredning 

Til vurdering: 
Overflateredning 
Tungbilredning 

Kjøretøy 
 

Støttebil 1 
Støttebil 2 
Mannskapsbil 
Tankbil 
Båt 

Støttebil 1 
Støttebil 2 
Mannskapsbil 
Tankbil 
Båt 
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Sulitjelma brannstasjon 

Tabell 34: Sulitjelma brannstasjon 

Sulitjelma 
brannstasjon 

Dagens brannordning Forslag ny 
brannordning 

Kommentar 

Innsatsstyrke 
(personer) 

10 8 Økt stillingsbrøk 
til 
kompetanseheving 

Vaktordning Dreiende vakt 
(1 på vakt) 

Dreiende vakt 
(1 på vakt) 

 

Røykdykkere 2 0  

Tjenesteleveranse Brannhendelser Brannhendelser 
Akutt helsehjelp 

 

Kjøretøy Mannskapsbil Fremskutt enhet Mannskapsbilen 
erstattes av 
fremskutt enhet. 
Dette vil øke 
fleksibiliteten til 
styrken. FE er 
rustet til 
førsteinnsats til 
brannhendelser og 
akutt helsehjelp. 
Fauske 
brannstasjon er 
støttestyrke. 
 

 

 

9.2 Veien videre 

I denne rapporten har vi belyst brannordningen for Fauske kommune. Rapporten skal gi et 

beslutningsgrunnlag til styremøtet i desember 2021 og representantskapsmøtet i februar 2021. 

Den endelige modellen skal legges fram for kommunestyrene april 2021. Det er den enkelte 

kommune som skal beslutte den kommunale brannordningen. 
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Større strukturelle endringer eller omorganiseringer utgjør tunge og omfattende 

endringsprosesser, og derfor er det helt nødvendig at Salten Brann IKS har en god plan for 

hvordan dette skal gjennomføres. 
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Innspill fra Fauske og Sørfold kommune angående ny tilbudsstruktur for 
videregående opplæring i Nordland  
  
 
  
Fauske kommune og Sørfold kommune ønsker å komme med innspill vedrørende 
tilbudsstruktur for 2021 – 2024 for videregående opplæring i Nordland. Det har også 
vært kontakt med Saltdal kommune som har sendt inn et selvstendig innspill som 
kommunene i dette innspillet stiller seg bak. Vi er glade for å bli involvert i dette 
viktige arbeidet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer. 
  
 
 
Generelt:   
 
Salten har et sterkt næringsliv innenfor mange ulike næringer. Fauske kommune er 
et transportknutepunkt for industri, og er en kommune som har store muligheter med 
voksende industri. Det etableres ny Safirglassfabrikk i Sulitjelma og nytt bakeri i 
sentrum. Det er store bedrifter innen transport og logistikk etablert på Fauske, både 
av gods langs vei, til bane og til havs. Fauske kommune har flere store 
entreprenørfirma innen bygg og anlegg. Det er også mange naturbaserte næringer 
som er viktig å ta med, Saltens største melkeprodusent og største eggprodusent, 
samt flere gårdsbruk av verdi med gris, sau og storfe, store verdier i hogstmoden 
skog, havbruk og reindrift. Det jobbes også for å etablere gruvedrift, kraftkrevende 
industri og Sjunkhatten folkehøgskole på lengre sikt. Fauske har forutsetninger for 
kraftkrevende industri slik som datalagringssenter eller batterifabrikk med å være 
knutepunkt for transport, kraft og datatrafikk. Sørfold har et velutviklet industrimiljø 
med Elkem Salten som hovedmotor. Sammen med gruvedrift i Hammerfall, to 
internasjonale havner og 7 kraftverk danner det et stort behov for kompetent 
arbeidskraft innen tungtransport, drift og vedlikehold av disse komplekse 
industrivirksomhetene. Havbruksnæringen er lokalisert med 3 store landanlegg med 
avansert teknologi samt flere sjøanlegg med høy aktivitet. Reiselivet har godt 
potensiale knyttet til 2 nasjonalparker og tilstøtende fjellområder, utvalgt 
kulturlandskap i landbruket samt tradisjonelt landbruk, bær og reindrift. 
 
Det er altså stor positivisme i Salten. Men fremtidens næringsliv i Salten vil være helt 
avhengig av videregående skoletilbud, der det er relevans mellom studietilbudene 
som gis, og hva som er næringslivets nødvendigheter. Fremtidens skolestruktur må 
derfor legge mer vekt på nærings- og samfunnslivets grunnleggende behov. Vi må 
skape skoletilbud som stimulerer til vekst, selv om fødselstallene og søkertall går 
ned. Tilbudsstrukturen skal utgjøre gode fagmiljøer, ha en tydelig utdanningsprofil og 
være basert på regional samordning og utstrakt samarbeid med lokalt og regionalt 
arbeidsliv. Skolestrukturen må derfor ha ambisjoner og visjoner om tiltak som snur 
fraflyttingen fra distriktene, og stimulerer til vekst i hele (!) regionen og landsdelen.  
 
 
 
 



På bakgrunn av dette vil kommunene sammen med næringslivet i indre Salten, 
be om følgende i arbeidet med fremtidig skolestruktur for 2021 – 2025 i 
Nordland fylkeskommune:  
  
 
De videregående skolene i Salten må bestå, med et godt mangfold med attraktive 
fagtilbud som svarer på næringslivets behov der næringslivet er. Dette er helt kritisk 
avgjørende for at næringslivet kan skape nye, samt sikre fremtidens arbeidsplasser. 
De videregående skolene har en meget viktig rolle og betydning som 
kompetansesenter for lokalsamfunnene. Skolene bør bestå med en selvstendig 
ledelse med muligheter for samarbeid med tanke på administrative oppgaver der det 
er mulig og hensiktsmessig. Vi vil også dra frem viktigheten av å ha karrieresenteret, 
og voksenopplæring på Fauske med gode resultater.  

 

• Vi vil fremheve enkelte linjer ved disse skolene vi ser av spesiell betydning å 
få beholde:  

o IKT. Fauske VGS har i dag VG2, men man er avhengig av et VG1-løp 
for å sikre rekrutteringen til VG2. Vi frykter at IKT VG2 etter hvert vil 
forsvinne dersom vi ikke får en VG1-klasse. Det er behov for lærlinger 
innen IKT faget. Vi ber derfor om at dette skoletilbudet opprettes. 

o Idrettslinja ved Fauske VGS. bidrar til studiespesialisering til mange 
ungdom som også holder på med idrett. For de fleste representerer 
idrettsfag en viktig motivasjonsfaktor, og fullføringsgrad og karaktersnitt 
ved linjen har vært god. Dette fører til at vi får utdannet lærere og 
sykepleiere blant annet. Den stadig økende kompetanse flukten 
sørover er en av de største truslene vi står overfor som region, og 
utfordrer de kommunale tjenesteapparatene på alle nivå. 
Studiestrukturen må tilpasses et ønske og behov for opprettelse av 
høy-kompetanse arbeidsplasser i årene fremover slik at vi kan endre 
den demografiske utviklingen vi står overfor. Det er gjort undersøkelser 
blant søkere til idrettsfag hvor 50% av søkerne ville valgt yrkesfag om 
de ikke fikk innfridd ønsket om å gå idrettsfag. Det er altså ingen stor 
sammenheng med at elevene ville valgt studiespesialisering hvis 
idrettsfag ikke var et alternativ.   

o Elektro ved Saltdal vgs. Det er svært viktig for næringslivet i indre 
Salten at denne linjen opprettholdes som en del av tilbudet i Indre 
Salten.  

o I Salten er det stor entreprenørvirksomhet. Det planlegges en storstilt 
vei- utbygging av E6 fra Fauske til Bognes, Fauske mot Bodø og flere 
andre strekninger i Salten. Det jobbes også for mineralutvinning i 
Beiarn og Fauske, det er stor byggevirksomhet innen både industri og 
servicenæring og stor optimisme. Det er og kommer til å være et stort 
behov for å utdanne gode maskinførere og mekanikere som skal gjøre 
denne jobben. Det er derfor svært viktig at VG1 TIP, VG2 
anleggsmaskinfører (landslinje) fortsatt består. Byggfag er også svært 
viktig for næringen i alle kommuner og det må utdannes tømrere og 
KEM ved både Knut Hamsund og Fauske vgs.  

o Det støttes at alle skoler skal ha et løp med Helse- og oppvekstfag for 
å sikre den store etterspørselen i det offentlige etter helsefagarbeidere 



og barne- og ungdomsarbeidere. Vi opplever i dag stor suksess med 
voksenklasser ved helsefag på Fauske videregående skole, og er 
svært takknemlige for dette tilbudet. 

o Det er samtidig viktig at hver skole har tilbud som kan appellere til 
begge kjønn, slik at det er reelle valgmuligheter i nærhet av sitt 
hjemsted. Det vil være viktig for å hindre utenforskap og sikre 
næringslivet kompetansen det er behov for.  

o Kjemi og prosessfaget bør reetableres som studietilbud ved en av 
skolene i Saltdal, Fauske eller Hamarøy. Det er mye industri i disse 
kommunene som har behov for denne fagkompetansen.   

o Det etableres et stort bakeri på Fauske, samtidig er interessen for det 
spesielle innen bakverk og konfektori økende. VG2 baker og konditori 
skulle vært startet opp ved Fauske vgs for å gi tilførsel av fagfolk til 
dette yrket og det nye bakeriet. Denne linjen eksisterer ikke i Nordland i 
dag og det bør som et minimum utredes behovet for å etablere denne 
linjen i Nordland. Søke tilgangen vil naturlig bli større hvis et tilbud 
etableres som en reell mulighet, uten å måtte flytte og bo utenfor fylket 
for å gjennomføre utdanningen.  

• Alle videregående skoler bør ha studiespesialiserende tilbud. Dette for å sikre 
framtidig rekruttering av deriblant lærere og sykepleiere, men ikke minst også 
annen type arbeidskraft som er viktig for arbeids- og næringslivet i Nordland. 
Studiespesialiserende tilbud vil bidra til å øke utdanningsnivået. 

• Fremtidens skolestruktur i Salten og Nordland må legge mer vekt på nærings- 
og samfunnslivets grunnleggende behov. I dette arbeidet må det også bli 
tettere samhandling mellom de videregående skolene og næringslivet i 
Salten, med mål om sterkere relevans for fagtilbudene som gjennomføres i 
skolene som møter næringslivets behov. Vi ber også NFK merke seg at 
Salten er en region med både storbyutfordringer og utfordringer i distriktene. 
Vi ber om at dette ses i sammenheng slik at vi unngår å sette by og land opp 
mot hverandre når ny tilbudsstruktur skal vurderes og besluttes.  

• Det er et viktig poeng at så mange som mulig skal kunne bo hjemme gjennom 
videregående-tiden. Erfaringer fra oppvekstsiden i kommunene er at det øker 
risikofaktorene ved å flytte på hybel som 16-åring. Hjelpeapparatet ser stadig 
flere unge voksne uten den nødvendige kompetansen for å kunne bo for seg 
selv og fungere slik samfunnet krever og forventer, og for mange vil de ekstra 
årene hjemme være avgjørende for å lykkes. 

• Vi vil foreslå, der det er nødvendig med supplerende undervisning, at man i 
ytterligere grad tar i bruk teknologien. Der det finnes kompetanse som bør 
deles med andre skoler i regionen, kan dette løses ved nettløsninger. I denne 
sammenheng ser vi ingen grunn til at det ikke kan være distriktene som 
sender nødvendig internettundervisning til andre distrikter og byene. 

• Vi ber om at det ses nærmere på mulighetene for kombinerte løsninger. 
Distriktenes behov for variert arbeidskraft er viktig. Det er derfor et ønske om 
opprettelse av kombinasjonsklasser for å få på plass den fagkunnskapen som 
trenges.  

• Vi ber om at det ses nærmere på ytterligere utstrakt bruk av Steigenmodellen 
eller tilsvarende løsninger. Nordland fylkesting vedtok i 2018 i forbindelse med 
strategi om gjennomføring av videregående skole, at Nordland skal benytte 
seg av flere alternative læringsmodeller, som for eksempel Steigenmodellen 
ved Knut Hamsun vgs. avd Steigen. NFK er godt kjent med de mange positive 



sidene ved denne modellen. I den forbindelse ber vi om at NFK utarbeider et 
kunnskapsgrunnlag som evaluerer Steigenmodellen, slik at man kan vurdere 
om dette er en hensiktsmessig modell for noen av våre ungdommer og for 
arbeids- og næringslivet i respektive kommuner / regioner.  

• Vi ser viktigheten av fylkesrådets læreplassgaranti, men opplever samtidig at 
denne læreplass garantien ikke er tilstrekkelig markedsført av 
fylkeskommunen. Vi tror at vi har stort potensiale til at flere i næringslivet i 
våre områder underskriver denne, og kommer til å arbeide for dette.   

  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Marlen Rendall Berg     Gisle E. Hansen 
Ordfører, Fauske kommune    Ordfører, Sørfold kommune 
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Tildeling - skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet 

Viser til brev fra KMD datert 22.06.2020 samt vårt brev til kommunene i Nordland 29.06.2020. 
 
Stortinget har vedtatt å øke kommunenes skjønnsmidler med 400 millioner kroner for å dekke utgifter til 
smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. beløpet er fordelt i kroner per innbygger med differensierte 
satser etter smittesituasjonen i fylket per uke 23. 
Nordland er etter denne fordelingen tildelt 16,4 millioner kroner. 
 
Fylkesmannen i Nordland har i brev til kommunene bedt dem om å melde tilbake innen 28. august 2020 
dokumenterte utgifter til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. Dokumentasjonen ansees å være 
tilstrekkelig med en utskrift fra kommunens regnskap.  
 
Samtlige kommuner har meldt inn sine utgifter, samt har dokumentert dette tilfredsstillende.  
 
Kommunene har til sammen pr. august hatt utgifter på 189,27 millioner kroner. Lavest innmeldte utgifter 
har Sørfold kommune med 457,87 tusen kroner, og høyest innmeldte utgifter har Bodø kommune med 
26,85 millioner kroner.  
 
Fylkesmannen finner det derfor naturlig å fordele den tildelte rammen etter innbyggertall, siden samtlige 
kommuner har meldt inn utgifter som overstiger en fordeling etter innbyggertall. 
 
Fylkesmannen legger derfor til grunn at denne anmodningen om utbetaling av skjønnsmidler også ansees 
som vår enkle rapportering til departementet. 
 
Det vises til vedlegget på neste side som viser tildelt beløp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
Egil Johansen 
avdelingsdirektør 
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Mandat for styringsgruppe - Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Planene for videre framdrift i prosjektet, markerer en tydelig overgang fra forprosjekt til 
hovedprosjekt. Med bakgrunn i dette er det naturlig at Fauske kommune, som prosjekteier, sikrer 
en god prosess for å etablere stiftelsen i nær framtid og overføre prosjektet i sin helhet til 
stiftelsen. Dette fordrer transparente prosesser, med avklarte og definert ansvar og mandat. 
Formannskapet tydeliggjør og definerer styringsgruppa sitt mandat gjennom å vedta framlagt 
mandat, i sin helhet. 
 

 
Vedlegg: 
13.10.2020 Mandat Styringsgruppe Sjunkhatten Folkehøyskole 1455510 
 
Sammendrag: 
Siden 2012 har Fauske kommune vært prosjekteier og aktivt støttet opp om og lagt til rette for arbeidet 
med å etablere Sjunkhatten folkehøgskole.  

 
Prosjektet har i de siste årene hatt en strategi for at en finansieringspakke skulle være på plass før 
stiftelsen ble opprettet. I juni 2020 fattet Nordland fylkeskommune vedtak om å støtte prosjektet med 4 
millioner kroner. Av vedtaksgrunnlaget fremgår det at «Foreslåtte bevilgning vil gå til detaljprosjektering 
og ferdigstilling til byggestart og bidra til realiseringen av folkehøgskolen i 2024». I sommer har 
prosjektet gjennomført anbudskonkurranse for utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
De videre arbeidspakkene for framdrift i prosjektet, markerer en tydelig overgang fra forprosjekt til 
hovedprosjekt.  
 
Saksopplysninger: 
Siden 2012 har Fauske kommune vært prosjekteier og aktivt støttet opp om og lagt til rette for arbeidet 
med å etablere Sjunkhatten folkehøgskole (FHS). Med sin velbegrunnede prosjektidé sentrert rundt 
naturgitte kvaliteter, faglige nettverk, et udekket tilbud i folkehøgskolefloraen samt samfunnsutvikling i 
Saltenregionen, har kommunen opprettholdt sitt engasjement og støtte som prosjekteier. Prosjektet har 
siden 2012 ligget i Fauna KF sin prosjektportefølje. Arbeidet med etableringen har pågått i åtte år og 
omhandlet blant annet utredning av eierstruktur, organisering og driftsmodell, verdigrunnlag og formål, 
utarbeidelse av linjetilbud, skoleplaner som presenterer det pedagogiske opplegget, 
undervisningsplaner, mulighetsskisser av bygg og anlegg, grunnundersøkelser tomt, byggebeskrivelse og 
kostnadsoverslag, driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansieringsplan. Utover det har 
nettverksbygging og arbeidet med å skape begeistring og å sikre prosjektet bred politisk forankring 
lokalt, fylkalt og nasjonalt, vært en sentral oppgave. 

 
Prosjektet har siden 2012 hatt tre ulike prosjektledere, mellom 30 og 40 frivillige som på ulike stadier i 



prosjektet har bidratt med en betydelig, frivillig innsats gjennom styringsgruppe og arbeidsgrupper. 
Fauske kommune har gjennom hele prosjektet hatt en representant i styringsgruppa og prosjektleder 
har årlig orientert kommunestyret om status i prosjektet. I den daglige drifta av prosjektet har det vært 
jevnlig kontakt mellom Fauna KF og kommunens ledelse. Ordfører er p.t. leder av styringsgruppa. 

 
I 2019 og 2020 har prosjektet mottatt 750 000 kr årlig, i øremerket midler over statsbudsjettet, til 
planlegging av oppstart av skolen. I statsbudsjettet for 2020 fulgte også en merknad fra en samlet 
utdanningskomitè; ««Komitéen viser til forslaget i proposisjonen om at Sjunkhatten Folkehøgskole får 
videreført oppstarttilskudd i 2020 på samme nivå som i 2019, og vil oppfordre regjeringen til å bidra til 
realisering av prosjektet.». I forslag til statsbudsjett for 2021 ligger det inne en videreføring av disse 
midlene. Prosjektet vil fram til desember jobbe opp mot Stortinget for å få på plass et vedtak om første 
del av den omsøkte statlige finansieringspakken på 100 millioner kroner. 

 
Utfordringen for Sjunkhatten folkehøgskole har vært og er fortsatt å få på plass en statlig 
finansieringspakke med et bidrag på 100 millioner kroner for å bygge skolen. Prosjektet har satt seg fore 
å framskaffe 40 millioner i egenkapital, resterende skal finansieres av låneopptak.  

 
I juni 2020 fattet Nordland fylkeskommune vedtak om å støtte prosjektet med 4 millioner kroner. Av 
vedtaksgrunnlaget fremgår det at «Foreslåtte bevilgning vil gå til detaljprosjektering og ferdigstilling til 
byggestart og bidra til realiseringen av folkehøgskolen i 2024». I sommer har prosjektet gjennomført 
anbudskonkurranse for utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
Videre framdriftsplan for etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole er som følge: 
Q3-Q4 2020: Utlysning av konkurranse reguleringsplan (utført) – igangsetting av reguleringsarbeid, 
risikoanalyse og vurdering KU  
Q1/Q2/Q3 2021: Regulerings teknisk arbeid fortsetter frem til ferdig vedtatt reguleringsplan 
Q1 2021: Utlysning av prosjektlederstilling til prosjektet Sjunkhatten folkehøyskole. 
Q2/Q3 2021: Skisseprosjekt med endelig brukermedvirkning, fastsettelse av foreløpig romprogram. 
Q2/Q3 2021: Valg av entreprisemodell 
Q3/Q4 2021: Konkurranseutsetting av PGL gruppe – detaljprosjektering/prosjekteringsunderlag for 
entreprise/beskrivelser (avhenger av valg entrepriseform) 
Q1-Q3 2022: Detaljprosjektering/beskrivelse for konkurranseutsetting, klargjøring for utlysning av 
prosjektet. 
Q3 - Q4 2022: Valg av entreprenør(er), igangsetting av prosjekt. 
Q4 2022 – Q2/Q3 2024: Gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet Sjunkhatten Folkehøyskole. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Med de utløste fylkeskommunale midler øremerket ferdigstilling av prosjektet til byggestart, gis 
prosjektet muligheter for å gjennomføre planlagt framdrift som fører etableringen videre fram mot ei 
realisering. Saksbehandler sin vurdering er at prosjektet nå og videre fram mot etableringen av 
stiftelsen, ser det som vesentlig at Fauske kommune, som prosjekteier, avklarer og definerer 
styringsgruppa sitt mandat. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

MANDAT STYRINGSGRUPPE 

SJUNKHATTEN FOLKEHØYSKOLE 

Prosjektnavn: Forarbeid til realisering av barrierefri, universelt utforma 

folkehøyskole, Sjunkhatten Folkehøyskole 

PROSJEKTEIER 

Prosjekteier Sjunkhatten Folkehøgskole er Fauske kommune. Prosjektansvarlig 

institusjon er FAUNA KF, Postboks 326, 8201 Fauske. Daglig leder Fauna KF er 

Kristian Amundsen. Styreleder: Ståle Indregård.  

Fauna KF Organisasjonsnr:  989497340. 

FORMÅL OG OPPGAVER 

 

Styringsgruppa skal være et dialogforum for prosjektets samarbeidspartnere der det 
tas prinsipielle avgjørelser. Styringsgruppas oppgave er å ha et strategisk blikk på 
prosjektet og at prosjektet holder seg til mål, oppgaver og progresjon. Videre skal 
styringsgruppa sikre at det blir en klar ansvarsfordeling mellom styringsgruppa, og en 
fremtidig stiftelse. Styringsgruppa skal bidra til, og være en initiativtaker, for å skaffe 
økonomiske midler til prosjektet. Styringsgruppa skal fordele og godkjenne 
eventuelle midler til delprosjekter, der det kan bli aktuelt. Styringsgruppa skal 
godkjenne prosjektets årlige aktivitetsplaner og delmål. 

STYRINGSGRUPPA 

Styringsgruppa skal bestå av minst 8 personer, men antallet kan variere etter behov 
for kompletterende kompetanse inn i prosjektet. Ved utskifting av medlemmer i 
gruppa, eller komplettering av nødvendig kompetanse i prosjektet, skal dette anføres 
i møtereferat. 
 

Mathilde Winther, Prosjektleder Fauna KF 
Marlen Rendall Berg, Ordfører Fauske kommune og styringsgruppeleder 
Anne Fagerthun Stenhammer, medlem styringsgruppe 
Geir Mosti, medlem styringsgruppe 
Trond Heimtun, Kommunalsjef Fauske kommune, medlem styringsgruppe 
Jørn Helge Sørensen, medlem styringsgruppe 
Leif Klæboe, medlem styringsgruppe 
Roger Henriksen, medlem styringsgruppe 
Anika Aakerøy Jordbru, medlem styringsgruppe 
Kristian Amundsen, DL Fauna KF, medlem styringsgruppe 

 

Andre aktiviteter: 
Prosjektleder er sekretær for styringsgruppe. 

 



 

 

 

 

Mandater økonomi: 
 
Styringsgruppa har kun mandat og bestillingsfullmakt på faktisk tildelte midler. 
Bestillingsfullmakt kan kun effektueres av prosjektleder i styringsgruppa på bakgrunn 
av et enstemmig vedtak i styringsgruppen. 
Prosjektleder skal avgi økonomisk status til hvert styringsgruppemøte. 
Rapporteringen skal inneholde status på prosjektet fra starten av prosjektet, basert 
på tildelte midler. 
 
 
 
Andre mandater: 
Alle medlemmer i styringsgruppa har en stemme ved avstemminger, 2/3 flertall 
kreves for positivt utfall. 
For avstemminger kreves det at minst 50% av styringsgruppas medlemmer er til 
stede. 
 
 
Habilitet: 
 
Alle medlemmer i styringsgruppa skal alltid vurdere habilitet opp mot de pågående 
aktiviteter. I dette tilligger forhold til prosjektets økonomi, personlige forhold, eller 
andre mulige forhold som kan stilles i inhabilitet eller grenser til det. 
 
Annet/rapportering: 
 
Styringsgruppa, ved prosjektleder, skal to ganger i året, lage orienteringssak til 
prosjekteier Fauske kommune. Orienteringssaken fremlegges formannskap og 
kommunestyre. Orienteringen skal fremlegges som sak i samme møte som 
tertialmelding for Fauske kommune. 
 
Orienteringen skal inneholde følgende: 
Fremdrift i forhold til prosess- og strategiplan. 
Tidslinje i videre arbeid, herunder fremdriftsplan. 
Økonomi, forbruk og status på midler. 
Oversikt og status på forpliktende tildelte midler i finansiering av Sjunkhatten 
folkehøyskole. 
 
Opphør av mandat – videreføring 
 
Styringsgruppe Sjunkhatten Folkehøyskole skal overlevere mandat videre når 
stiftelsen Sjunkhatten Folkehøyskole er etablert. Stiftelsen skal være behandlet og 
vedtatt politisk i Fauske kommune. Styringsgruppas mandat opphører på dato for 
konstituering av styret i stiftelsen. 
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Destinasjon Salten - Forlengelse av samarbeidsavtale med Visit Bodø 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet og den økonomiske situasjonen som Fauske 
kommune befinner seg i, forutsettes det at det søkes om interkommunale midler til 
prosjektet for de neste to årene for å begrense de kommunale utgiftene til prosjektet.  
 
Vedtaket forutsetter at det gjøres endringer som sikrer involvering, forankring og tydelighet 
til Destinasjon Salten som merkevare. Det forutsetter også en styresammensetning slik at 
kommunene i destinasjonssamarbeidet har minst én felles representant i styret til Visit 
Bodø. 
 
På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret å benytte seg av retten til videreføring av 
avtalen med Visit Bodø på 2 (to) år. 
 
Midler til videreføring av avtalen hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
 
Vedlegg: 
13.10.2020 Signert avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø 1455264 

13.10.2020 Evaluering Destinasjon Salten 1455265 
 
Saksopplysninger: 
24/07/2018 ble det inngått en avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø med formål om å utvikle 
en felles Destinasjon Salten med fokus på de bærekraftige reiselivsmerkevarene i Salten og på 
spydspissene i regionen. «Kapittel 1 – Formålet med avtalen» beskriver videre hensikter med og andre 
forutsetninger til samarbeidet. Videre ble avtalen inngått på bakgrunn av følgende vedtak i 
kommunestyret 13/12/2016:  
 

«Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar Fauske 
kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer.» 

· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region. 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele prosessen. 
· Det søkes irisfondet og andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 og 3. 

 
Visit Bodø har inngått tilsvarende avtaler med de andre kommunene i Salten, derunder Steigen, 
Hamarøy, Sørfold, Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, samt Rødøy.  
Det har ikke blitt søkt om tilskudd fra Irisfondet til prosjektet for år 3.  
 



Selve målsettingen med samarbeidet og leveransene er å øke sysselsetting, omsetning og resultat i 
reiselivsnæringen i de gjeldende kommuner som har inngått avtale med Visit Bodø. Videre definerer 
avtalen hvordan kommunens deltakelse og leveranse ovenfor Visit Bodø skal være, samt oppgaver Visit 
Bodø har ovenfor kommunene.  
 
Jfr. avtalen plikter Fauske kommune seg til å betale kr. 294 734,- per år til Visit Bodø i vederlag for 
tjenstene som Visit Bodø utfører på vegne av kommunen under denne avtalen, noe som tilsvarer en 
Grunnpakke – nivå 1.  
 
Avtalen går ut 31/12/2020 med opsjon på to år. Fristen for å benytte seg av opsjonen var tre måneder 
før avtalens utløp, men der har blitt søkt om og innvilget en utvidelse av fristen til 09/11/2020.  
 
Bakgrunnen for søknaden har vært et ønske om å foreta en nøye evaluering av rammeavtalen, samt 
leveransen over tid.  
 
Evalueringen er foretatt med en gjennomgang av ulike leveranser knyttet til avtalen, samt 
tilbakemeldinger fra deler av reiselivsnæringen. Denne evalueringen er tatt i grunn for saksbehandlers 
vurdering.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
For en optimal reiselivsutvikling er vi avhengige av et felles sterkt destinasjonsselskap og har et ønske 
om å prioritere dette. Derfor stiller man seg positiv til et interkommunalt samarbeid knyttet til reiseliv. 
 
Videre vurderes det som uheldig at næringsaktører i kommunen ikke benytter seg av tilbudet i særlig 
stor grad, og at aktørene selv kommer med tilbakemelding på at nytteverdien av samarbeidet per dags 
dato er liten.  
 
Evalueringen viser at samarbeidet ikke er med på å skape et tilstrekkelig samhold mellom aktørene og 
kommunene i regionen. Det framkommer gjennom evalueringsprosessen helt tydelige sprik til 
forventningene av avtalen. Vi opplever en næring som ikke føler tilhørighet til et felles 
destinasjonsselskap, samt ikke greier å få et tilfredsstillende eierskap til prosjektet i perioden. Dette er 
ikke forenlig med hvordan Fauske kommune ønsker å ivareta og forvalte besøksnæringen i Fauske.  
 
Fremover bør det være konkret innhold i satsingene, der det settes fokus på en bærekraftig utvikling 
med et forent reiseliv som drar i samme retning. 
 
For å lykkes med dette vil det være nødvendig med en prosess som sikrer involvering, forankring og 
forventningsavklaring. Det er tydelig at samarbeidet har forbedringspotensialet og er betimelig å ta opp 
diskusjonen rundt den administrative organiseringen og styresammensetning. Dette må gjøres med 
merkevaren Salten som bakgrunn. Et tiltak for å forsterke prosessen, er å innlemme kommunene i 
styresammensetningen i destinasjonsselskapet.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Destinasjon Salten

Avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø

Denne avlalen ble inngått den 24.07.2018 mellom

(1) Fauske kommune, org nr 912 418 021, Torggata 21, 8200  Fauske og

(2) Vlslt Bodl, org. 992 518 715. postboks 514. 8001 Bodø

1.

1.1
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1

Formålet med avtalen

Del skal utvikles en felles Destinasjon Salten med fokus pa de bærekraftige
relsellvsmerkevarene  I  Salten og på spydsplssene  l  regionen. Disse merkevarene og
spydspissene skal ulvlkles og legges til grunn  l  kommunikasjonsarbeidet.
Markedsførings'fokus legges på disse, Ikke på kommunene i Salten.

Del forutseltes at det ularbeldes en" pronlerlngsstralegl' for Desfinasjon Salten som
lydeliggiør hvilke spydspisser og innhold som skal ha pliorllel i pmlllerlngen av'
merkevarene" i Salten.

Vlsit Bodø er et selskap sum representerer releelivsektører l Salten. inkludert
kommunene. Relsellvsbedrlfler  I  Salten skal være knyllel tll Vlslt Bodø gennom
egne samarbeldsavlaler.

Vlsil Bodø skal gjennom målrettet markedsførIng, kompetanse- og produktutvikling
bidra til økt omselnlng for reiselivsaklører i Salten og arbelde med ulvlkllng av
Salten som reisemål.

-  Denne avtalen regulerer innholdet i samarbeidet mellom Visit Bodø ogFauske
kommune om markedsføring og utvikling av Salten som reisemål.

Vlsll Bodø vil inngå tilsvarende avlaler som denne avtalen med andre kommuner i
Salten. hvor det er relsellvsaktører. samt med eventuell omkringliggende kommuner
som ønsker å kjøpe og motta tjenester knyttet til reiselivet.

Det er  inngått  en overliggende rammeavtale med Visit Bodø og kommunene
giennom Rådmannsutvalget I Salten som sammen med denne avtale definerer
leveransen av tjenesmer lll kommunene og hva hver enkelt kommune skal belale for
leveransen.

Avtalen lnngås videre på bakgrunn av følgende vedtak i kommuneslyrel 13.12.16:

Avtalen mellom desänasjonssolskapet og kommunen skel ha en utforming som

ivaretar Fauske kommunes mål/stmtsgler for utvikling av relsellv/oppleveæesnæringer

- Hovedmålseltlngen skal være  å  selge Salten som region.

- En slyn'ngsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgilænde I
hele prosessen. .

-  Det søkes Idsfondet og andre virkemidler om  å  få tilskudd til prosjektet også for år
2  og 3.
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2  'Z  Deltagelsn

Kmnmunen må være en  akiivt  deltakende pail inn mot Vinn Bodø (5g Endra mad
in'ilbnn-a  .or ‘flylnmllom reiselivsbedriflene i Salten og V" it Bodø.  Della  ska! gi cm gud
kommunikasjon  og; bedre mulighet for å la ul vekslpotensialei im" lwlrinene  i  knmnmnm.

   

2.3  Næringsapparal

  
Kc-mnmnen kan {after nærmere avlzalc  stifle  sin næringfmppaam ail c‘iiisp  ..icn  for å mmimkn
sanmmeidel mellm'n bedrilueno i kommunen 0g Visit .Bndø

2L4 Simtegiske planer

 

  

 

Mm planer kw reisa!iwuiwizlmg I kcmmlman iii ”ufisii

ne ønska 0g behm; ii! Visii Hodge,
Knmmnnan shah Mmmm
BMW og le‘apam‘ie Molde

2 5 Evaluering

Visui Bodø vil ia  initiativ  til (:9 ällig evalueringsmøle i'm gjmennumgung mr oppgavene  denne
avlalen dekker

26 Målseltinglhensikten med  anskaffelsen

Måääfei'äingr

   

 

2mm  .  umaelnimg og resultat  &

Jlér  mt—zni Visil Bodø.
Mälswlingen med samavbeidel ug leveransene el å øke syssul
B*eäsaiivsnæiingen i de gjeldende kommuner som har iamgfnit m.

2,7 Hemslkfien med  leveransen  av tienester..

kal arbeid  2 Earå *ynåäggiwu
mm! gfienn‘sum :71.

Ha men mud awtaicn  m  a!  Visit  Bodø sin leveranse av Rjenesir '
Salma ng :smimkmmnunenes: opplevelser 0g zinmmivitei mm

    

& Hidra  iil å skape innhold i, og utvikie, merkevaren Dastinasiem Saiian.
»  Bidra til økning i besøk'snæringen & Salten.

m  B' m til  wiki. turisme og forlenget opphuldslid i  Sauen

«» Bidra til å  utvikie  området til et tydelig, lllgiengelig og iwlheilig reisemål med
helårsperspektiv..

Bidra til  kompetanseutvikling i  reiselivsnæringen  I Salten.

 

.

»  Elablere og være et felles talerør for reiselivsnæringen i Semen.

»  Etablere  koordineringsledd regionalt og nasjonalt  for Tellesoppgaver  i  Salten,

-  Sikre implementering og iverksetting av  lokal  ng regional  reiselivsstrategi  i  Sauen,

w  Sikre  aku‘v  deltagelse i  samarbeid  med Visit Nomay.

-  Veilede reiselivsaktørene l valg av mulige  system  for nasjonal og regional booking.
m Utvikle hærekraflige meTkevarer som  styrker merkevaren  Destinasjon Saltes'u 50m

nfzissemål.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11.

3.12

4.

Leveranse av tjenester l:ll kommunene. Visit Bodøs oppgaver

Visit Bodø skal aktivt og målrettet markedsføre Destinasjon Salten som reisemål for
turister og styrke Destinasjon Saltens konkurransekraft og markedsposisjon I norsk
relsellv.

\fisfl Bodø skal aktivt jobbe for at reiselivet i Salten er godt representert og synlig inn
I relevante politiske  fora,  pä relevante møter, konferanser og andre møteplasser
som er riktige.

Visit Bodø skal være et nalurlig konlaklpunkl mellom gjester og kommunene og
bedriftene og må kunne koordinere henvendelser videre ut i riktige ledd i forhold til
gjestenes ønsker om opphold og opplevelser.

Visit Bodø skal bidra til å utvikle en bærakrallig og konkurransadykfig
reiselivsnæring  I  Salten. og skal ved  å  initiere og gjennomføre nærlngsfremmende
tiltak arbeide for økt og bedre næn'ngsvirksomhet i an langsiktig utvikling for
relselivsbedflfiene i regionen.

Visll Bodø skal være en kreativ partner for nyskaping og vekst, samt å bidra til  å
skape økt samarbeid mellom reiselivsaklørenei kommunen og Saltenreglonen.

Visit Bodø skal sørge for god oppfølging mol bedrifter og kommuner, gjennom
kommunikasjon. og tilrettelegging av møteplasser som temamøter, fagkonferanse:
o.l

Visit Bodø skal la initiau'v til og bidra lil kompetanseutvikling for relselvsaktørene og
deres samarbeidspaflnere i kommunen.

Visll Bodø ma, og skal være, et kompetansesenter for relsellvsbedrlltene i
kommunen og Salten. Visit Bodø må ha kompetanse på hvor man bør være synlig i
markede! og i hvilke dislribusjonskanaler som til enhver tid er besl.

Visit Bodø skal til en hver tid ha tilgang tll riktig markedskunnskap som kan bmkes
både til forbedring av eksisterende og utvikling av nye tilbud.

Visit Bodø skal være et kompetansesenter for relsellvet. bidra med råd og veiledning
irelsellvsfagliga spørsmål og kunne kobles n'klig kompetanse inn mol aktører med
utviklingsønsker.

Wait Bodø har ansvar for a produsere og fremlegge olfentlig tilgjengelig statistikk for
reiselivsakliviheten for Destinasjon Salten.

Vlsll Bodø skal la initiativ til et årlig evalueringsmøte mellom parlene I hver av
kommunene for gjennomgang av leveransen av oppgavene avtalen dekker.

Tllleggstjenelter

Visit Bodø kan utføre andre Uenesler for kommunen og relselivsaktørene I kommunen mol
avtalt vederlag utover del vederlag som er besleml for leveransen av gmnnpakken.

Eksempler på sllke tjenester og oppgave, koordineringsansvar. deltakelse eller
gjennomlørlng kan være: "

4.1

3

Destlnasjonsmamedsfaflng gjennom kommunikasjons— og markedslillak, nemnder  i
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

9.

5

Komm unens vederlag til Visit Bodø

Kommunen skal betale Visit Bodø NOK 294  734,- pr. år eks. mva. ivederlag for
tjenestene som \fislt Bodø utfører pa vegne av Kommunen under denne avtalen.
Grunnpakke— nivå 1.

For Ijenesler utover det som inngår  i  grunnbeløpet i avtalen (punkt 4.1) avtales
ljenester og priser tor disse I vedlegg 1, til denne avtalen.

Tjenester definert under punkt 42 kan prises og avtales  i  denne avtalen eller
gjennom separate vedlegg som omfaller pris og leveranse med denne avtale som
hovedavtale.

Dersom det ønskes en samlet leveranse av filleggsljenestena i nivå 2. kan det avtales
en samlet godtgiørelse for disse tjenestene.

Andre tjenester for kommunen

Avtalen dekker ikke kjøp av rene markedsføringsljenesler aller synlighet i felles
kampanjer for kommunen og heller ikke koordinering av konkrete prosjekter. Dette
må avlales og prises i tillegg iht. punk1 5.2 og 5.3.

Visit Bodø skal i tillegg til punktene defined i denne avtalen kunne levere  tjenester
nærmere beskrevet i vedlegg til avtalen. Kommunen skal betale for disse tjenestene
slik det er nærmere presisert i vedlegget.

Visit Bodø skal kunne la på seg prosjektoppdrag for Kommunen til en avtalt pris.
Silke oppdrag seiles inn l egne avtaler for det enkelte oppdrag og faktureres utenom
denne Avtalen.

Varighet og oppsigelse

Avtalen løper i  3  år, fra 01.01, 2018 til 31.12.  2020.  Kommunen har rett Iil a si opp
Avtalen tidligere ved  å  gi Visit Bodø tre måneders skrifllig varsel.

Kommunen kan forlenge Avtalen med to år ved  å  gi skrifllig varsel til Visit Bodø senest
tre måneder før Avtalens utløp eller punkt 7.1.

Partene har  rett  til  å  heve Avtalen med øyebllkkelig virkning dersom den annen Part
vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. vedlegg eller senere
lilleggsavlalsr.

Diverse

Partene er hver for seg ansvarllge for sin egen  skatlaposisjon,  og innkjøp iht. offentlige
innkjøpsregler.

Standard avtalevilkår. enkelhnskaffelse, konsulem—(ienester.

Vedlagt følger dokument om standard avtalevilkår. enkeltanskaffelse.
konsulenlljenester. (vedlegg 2) som regulerer avtaleforholdet mellom hver enkelt
kommune 09 Visit Bodø som Visit Bodø.



10. Signatur

Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer. ett til hver av Partene.

For  Fauske  kommune  /  ; For Visit  Bodø

Dato: 'M/g' » (al , "  \g‘fi Dato:
x  '— )' . —  '  ,.

Signalur: Signatur: Mg! gi"; VP u AQ alm
.  '  ' k  staver:

  

Navn med  blokk , Navn med blok »  ,

J Anny Aakvik") IQ . rom””)

 

Åøw GEM E



Evaluering	Destinasjon	Salten	

Oppsummering	–	Fauske	kommune	

	

For	Fauske	kommune	har	mye	av	essensen	i	destinasjonssamarbeidet	vært	at	næringsaktører	skal	ha	
fått	en	utvidet	mulighet	til	å	knytte	seg	til	et	utvidet	kompetansenettverk	som	kan	være	nyttig	i	
utviklingsprosesser,	markedsposisjonering	og	eventuelle	andre	saker	der	spesiell	
markedskompetanse	er	nødvendig.	Visjonen	har	vært	at	vi	står	sterkere	sammen	i	et	krevende	
marked,	og	Fauske	er	positive	til	samarbeid	på	tvers	av	grenser.		

Fauske	kommune	har	vært	med	og	vedtatt	en	strategiplan	for	reiseliv	i	Salten	(2017-2027).	Der	er	
visjonen	«Salten	–	Opplevelser	som	setter	spor»	og	økt	verdiskaping	og	sysselsetting	i	
reiselivsnæringen	er	et	hovedmål.	Avtalen	som	er	signert	med	Visit	Bodø	er	i	all	hovedsak	formet	
med	denne	planen	i	bakgrunnen.		

I	avtalen	tolkes	det	dithen	at	Destinasjon	Salten	skal	være	et	reisemål	for	turister	som	det	aktivt	og	
målrettet	skal	markedsføre	for,	samt	styrke	konkurransekraften	og	markedsposisjonen	til.	Vi	
vurderer	at	Destinasjon	Salten	aldri	har	vært	en	tydelig	merkevare	i	dette	samarbeidet.	Derimot	
har	Visit	Bodø	lagt	ned	vesentlig	arbeid	på	sosiale	medier,	nett	og	i	brosjyrer	for	å	gjøre	Salten-
regionen	mer	synlig.	Vi	har	ikke	fått	tilstrekkelig	dokumentasjon	til	å	vurdere	om	Destinasjon	Salten	
har	kommet	styrket	ut	av	markedsposisjoneringen,	og	Salten-kommunene	bør	vurdere	hvilken	type	
statistikk	vi	har	behov	for.		

Vi	sitter	igjen	med	en	oppfatning	av	at	samarbeidet	har	bidratt	til	at	regionen	har	blitt	mer	synlig	for	
folk	flest,	og	at	det	er	nødvendig	med	et	helhetlig	samarbeid	for	å	komme	dit	man	ønsker.		

Rapporteringen	tilsier	at	Visit	Bodø	har	deltatt	tilstrekkelig	på	ulike	konferanser,	samt	fora	der	man	
har	truffet	på	både	sentrale	aktører	i	Norge,	men	også	jobbet	aktivt	med	rekruttering.	I	tillegg	har	
Visit	Bodø	vært	vertskap	for	delegasjoner	fra	større	aktører	og	turoperatører,	som	vurderes	til	å	
være	en	naturlig	rolle	for	et	destinasjonsselskap.	På	dette	stadiet	vurderer	man	at	Visit	Bodø	har	
vært	aktiv.	Når	det	gjelder	funksjonen	som	hub	mellom	gjester	og	bedrifter	så	er	tilbakemeldingen	
fra	lokale	aktører	at	gjestene	ikke	har	fattet	interesse	eller	funnet	veien	via	Visit	Bodø.	

En	av	verdiene	som	verdsettes	høyt	i	Fauske	er	fokus	på	bærekraftig	utvikling,	deriblant	miljømessige	
hensyn.	Det	vurderes	dithen	at	Visit	Bodø	gjør	en	innsats	for	å	posisjonere	Bodø	og	Salten	gjennom	
markedsføring.	Det	har	derimot	ikke	blitt	oppfattet	at	det	er	igangsatt	noen	direkte	tiltak	for	å	
klimamessig	bygge	opp	en	bærekraftig	destinasjon	for	hele	Salten.	Det	tolkes	derfor	dithen	at	fokuset	
først	og	fremst	har	vært	på	de	bærekraftige	tilbudene	i	form	av	attraktivitet	og	spydspisser	som	er	
med	på	å	danne	en	strategisk	retning	for	profilering,	framfor	miljømessige	tiltak.	Bærekraftig	
destinasjon	gjennom	fokus	på	miljø	bør	i	aller	høyeste	grad	tas	hensyn	til	da	enkelte	spydspisser	som	
fremheves	ofte	er	sårbare	naturfenomener	og	attraksjoner	som	kan	ha	tydelige	begrensninger	når	
det	kommer	til	kapasitet.	Det	vil	være	ønskelig	å	høre	hvordan	planen	er	og	tankene	rundt	
innlemmelse	av	hele	Salten-regionen	i	den	satsingen	som	allerede	er	i	gang	med	Bodø	som	
bærekraftig	destinasjon.		

Som	destinasjonsselskap	er	ønsket	at	Visit	Bodø	skal	inneha	det	fokuset	og	den	kompetansen	knyttet	
til	reiseliv	og	besøksforvaltning	der	de	fleste	Salten-kommuner	besitter	en	begrenset	ressurs.	Målet	
har	nok	også	vært	et	tydelig	samhold	mellom	aktørene	i	Salten,	bedre	kjentskap	til	regionen	og	
potensielt	flere	vellykkede	samarbeid	på	tvers	av	kommunegrensene.	Vurderingen	her	er	at	Visit	



Bodø	har	initiert	til	tiltak	som	har	hatt	som	hensikt	å	være	samarbeidsorientert	og	
kompetansehevende.	Gjennom	tilbakemeldinger	fra	lokale	aktørene	er	det	derimot	lite	som	tilsier	at	
arbeidet	som	har	vært	lagt	ned	har	hatt	vesentlig	effekt	for	samholdet	blant	bedrifter.	Noe	
tilbakemelding	går	også	på	at	tiltakene	knyttet	til	kompetanseheving	ikke	har	vært	tilstrekkelig	
relevante	for	at	bedriftene	har	ønsket	å	prioritere	dette.	

For	kommunens	del	så	har	vi	vært	tilstede	på	flere	orienteringsmøter	gjennom	en	arbeidsgruppe,	i	
tillegg	til	å	motta	jevnlig	«siste	nytt»	per	epost.	I	starten	av	året	fikk	vi	også	besøk	av	flere	
representanter	fra	Visit	Bodø	for	å	arbeide	fram	en	tiltaksplan	som	var	formet	til	det	arbeidet	Visit	
Bodø	gjorde	for	Destinasjon	Salten.	I	denne	planen	er	det	fokus	på	informasjon	vi	må	bidra	med	
underveis	i	prosessene	knyttet	til	nettsiden,	innholdsproduksjon,	destinasjonsguide,	konferanse,	kurs	
og	kommunebesøk.	Slike	møter	og	gjennomganger	er	nyttig,	allikevel	føler	man	at	planen	ikke	har	
vært	tilstrekkelig	fulgt	opp	av	begge	parter.		

	

Konklusjon:	

Fauske	kommune	er	positive	til	et	interkommunalt	samarbeid	knyttet	til	reiseliv.	Vi	er	avhengige	av	
et	felles	sterkt	destinasjonsselskap	og	har	et	ønske	om	å	prioritere	dette,	og	er	villige	til	å	bidra	i	
utviklingsprosessen.	Det	er	uheldig	at	næringsaktørene	i	kommunen	ikke	benytter	seg	av	tilbudet	i	
særlig	stor	grad,	og	at	aktørene	selv	kommer	med	tilbakemelding	på	at	nytteverdien	av	samarbeidet	
er	liten.	Evalueringen	viser	at	at	samarbeidet	ikke	er	med	på	å	skape	et	tilstrekkelig	samhold	mellom	
aktørene	og	kommunene	i	regionen.	Det	framkommer	gjennom	evalueringsprosessen	helt	tydelige	
sprik	til	forventningene	av	avtalen	og	vi	opplever	en	næring	som	ikke	føler	tilhørighet,	samt	ikke	
greier	å	få	et	tilfredsstillende	eierskap	til	prosjektet.	Dette	er	ikke	forenlig	med	hvordan	vi	ønsker	å	ta	
vare	på	besøksnæringen	i	Fauske.	Fremover	ønsker	vi	å	ta	vare	på	satsingene,	legge	fokus	på	en	
bærekraftig	utvikling	og	i	stor	grad	ha	fokus	på	et	forent	reiseliv	som	drar	i	samme	retning.	

For	å	lykkes	med	dette	vil	det	utifra	vår	oppfatning	være	nødvendig	med	en	prosess	som	sikrer	
involvering,	forankring	og	forventningsavklaring.	Vi	er	tydelige	på	at	samarbeidet	har	
forbedringspotensialet	og	at	det	er	betimelig	å	ta	opp	diskusjonen	rundt	den	administrative	
organiseringen	og	styresammensetning,	samt	sterkere	fokus	på	merkevaren	Salten.	
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Saltenstrategier 2024-2025 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -Salten mot 
2035 – et ønsket fremtidsbilde 
 

 
Vedlegg: 
13.10.2020 Saltenstrategier 2020-2024 1455238 
 
Sammendrag: 
Salten Regionråd gjorde vedtak i møte 19.november 2019, om å rullere Saltenstrategiene for perioden 
2020-2024. Styret i regionrådet ble etablert som styringsgruppe for arbeidet.  
Saltenstrategiene er regionrådets plattform og felles arbeidsgrunnlag for de deltagende kommunene i 
Salten Regionråd, og rulleres i hver valgperiode og formelt tilsluttes av kommunestyrene i samarbeidet. 
Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunktet hvert 
fjerde år, når nytt regionråd settes. Essensi AS bistår som prosessleder. 
 
Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt prioritere 
regionrådets oppgaver for perioden 2020-2024. Strategiene peker også på ønsket fremtidsbilde for 
Salten mot år 2035. Strategidokumentet er oversiktlig og inneholder visjon, hovedmål og fokusområder 
med delstrategier som beskriver hvordan vi skal gjennomføre planen. 
 
På grunn av korona-situasjonen har prosessen blitt noe forskjøvet. Vi ønsker derfor at regionrådet skal 
foreta en behandling av utkast til Saltenstrategier i sitt møte i september 2020, og at de deretter sendes 
til kommunene for innspill og.  
Det er bakgrunnen for saken.  
 
 
Saksopplysninger: 
Saltenstrategiene 2020-2024 har vært tema på regionrådsmøtene i nov-19, februar-20 og juni-20.  
 
Det har vært nedsatt en referansegruppe bestående av Ungdomsrådene i Hamarøy og Saltdal, NHO 
Nordland, Meløy Næringsforum, Visit Bodø, Nord universitet, Bodø 2024, kulturavdelingen i Bodø 
kommune, næringsnettverket i Salten og Rådmanns-/kommunedirektørutvalget. Det har vært 
gjennomført til sammen tre møter i referansegruppen. 
 
Saltenstrategiene 2020-2024 inneholder fremtidsbilde mot 2035, visjon, hovedmål, fokusområder og 
perspektiver med delstrategier som beskriver hvordan planen skal gjennomføres. 
Det skal utarbeides en handlingsplan som skal tydeliggjøre hvordan Saltenstrategiene skal 



gjennomføres, med konkrete prosjekter og handlinger. Handlingsplanen skal ha hovedfokus på initiativ 
som Salten Regionråd har ansvaret for, men kan også omfatte viktige regionale prosjekter hvor 
regionrådet er en støttespiller.  
 
Visjon  
Sammen skaper vi ei spennende framtid i en attraktiv region. 
 
Felleskapets verdigrunnlag:   

· Framtidsrettet. Inkluderende. Naturlig. 
Hovedmål  

· Vi skal stimulere til bolyst, bærekraftig verdiskaping og velferd i Salten. 
 

Fokusområder med delstrategier 
a. Attraktive Salten – bolyst og identitet  

• Øke bolyst, trivsel og livskvalitet  
• Styrke satsing på barn og unge  

• Salten skal være en attraktiv region å besøke  
• Styrke fellesskapskultur og identitet i Salten 
b.  Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling  

• Styrke næringssamarbeidet i Salten  
• Øke samarbeidet om utdanning og forskning  
• Nyskaping og bærekraft  

• Videreutvikle internasjonale allianser 
 
c.  Infrastruktur og kommunikasjon  

• Videreutvikle infrastruktur og smarte kommunikasjonsløsninger  
• Forsterke naturlige bo- og arbeidsområder i Salten  
• Utvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske  
• Videreutvikle Bodø som regionsenter 

 
Salten Regionråd er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av Saltenstrategiene.  
Arbeidet vil skje i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre viktige samarbeidspartnere.  
Det skal utvikles en egen handlingsplan med konkrete tiltak for å iverksette strategiene. 
Implementering og resultater av Saltenstrategiene blir fulgt opp gjennom: 

· Årlig utvikling av handlingsplan, med allokering av ressurser. 
· Årlig rapportering om status fra administrasjon til Styret i Salten Regionråd. 
· Årlig måling av relevante indikatorer for å følge samfunnsutvikling i Salten. 
· Ved behov rulleres innholdet i Saltenstrategiene i løpet av perioden. 

  
Regionrådet fattet i sitt møte 17.-18. september 2020 (sak 28/20) følgende enstemmige vedtak om 
«Saltenstrategier 2020-2024»:   
 

1.  Salten Regionråd godkjenner utkastet til strategidokumentet “Saltenstrategier 
2020-2024” og anbefaler kommunene å slutte seg til dette. 

2. Salten Regionråd foretar endelig behandling av «Saltenstrategier 2020-2024» i sitt 
møte i november 2020, etter behandling i kommunene.  

3. Styret gis fullmakt til å vedta handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt 
aktuelle måleindikatorer. 

4. Det settes av kr 250.000 til videre arbeid med Saltenstrategiene. Midlene hentes 



fra Styrets disposisjonsfond. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Innholdet i «Saltenstrategier 2020-2024» vil ikke være i strid med kommunens øvrige planverk. 
Strategien understøtter i stor utstrekning de strategiske målsetningene i eget planverk. I arbeidet med 
rulleringen av den nye samfunnsplanen for Fauske vil dette være et grunnlagsdokument.  
 
Fauske er med sin beliggenhet et naturlig knutepunkt i Salten, og det vil være en fordel for oss å være 
del av en sterk og vekstkraftig region der alle kommunene trekker i samme retning og arbeider sammen 
mot felles overordnede mål. Det er derfor rådmannens vurdering at Fauske kommune bør slutte seg til 
og arbeide for realisering av «Saltenstrategier 2020-2024». 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innhold Forord

Å skape et samfunn hvor mulighetene er store for alle, er en av vår tids 
viktigste oppgaver. Da må vi fremme bolyst og skape spennende arbeids-
plasser, samtidig som vi forvalter ressursene bærekraftig og sørger for at 
generasjonene etter oss får flere og større muligheter enn det vi har. Dette 
er en stor oppgave som vi løser aller best i fellesskap, og derfor er også 
samarbeid vår inspirasjon når vi har gått sammen om Salten Regionråds 
strategier for perioden 2020–2024. 

Saltenstrategiene gir retning for det regionale samarbeidet og regionrådets 
oppgaver i denne perioden. I strategiplanen har vi samarbeidet om et ønsket 
framtidsbilde for Salten mot år 2035, og vi har meislet ut hvilke verdier 
som skal ligge til grunn for regionrådets arbeid for å nå dette. 

Samtidig som vi har arbeidet med strategiene har vi stått midt i en verdens- 
omspennende pandemi og erfart hvor sårbare vi er som samfunn. Når kriser 
rammer oss, krever det enda mer av vår evne til å arbeide i fellesskap og 
dra i samme retning. Vi vet enda ikke hvordan pandemien vil påvirke oss 
i Salten på sikt, men vi vet allerede nå at den vil utfordre oss i årene som 
kommer. Derfor er Saltenstrategiene og våre felles målsettinger og evne 
til å arbeide sammen kanskje enda viktigere nå enn tidligere. 

Saltenstrategiene er utviklet med bidrag fra en bredt sammensatt 
referansegruppe, en åpen innspillskonferanse med bred deltakelse, styret, 
kommunene og regionrådet. Det er Salten Regionråd som har det over-
ordnede ansvaret for utvikling og implementering av Saltenstrategiene, i 
nært samarbeid med kommunene i Salten og andre samarbeidspartnere 
i samfunns- og næringsliv.

Vi vil takke alle som har bidratt til planen, og ser fram til å samarbeide om 
å realisere Saltenstrategiene. Det er et arbeid som vi håper vil motivere 
og engasjere slik at vi når målsettingen om samarbeid for ei spennende 
framtid for alle i Salten.

Ida Pinnerød
Leder

Kjersti Bye Pedersen
Daglig leder
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Fram ti d sb i l d e og
u tgan gsp u n kt
I arbeidet med saltenstrategiene har vi tatt utgangspunkt i et ønsket
framtidsbilde for Salten, og sammenholdt det med en felles oppfatning
av hva som er ståstedet for regionen per i dag. Målet er å gi et overordnet
perspektiv for hvordan vi ønsker at Salten skal framstå innen 2035.

Saltdal kommune
Foto: Gøran Kristensen

Attraktive Salten – bolyst og identitet

I 2035 er Salten en av Nord-Norges mest folkerike regioner og et
godt sted å bo og virke i, hvor det er etablert trygge og utviklende
oppvekstmiljø. Vi har en balansert demografi, andelen barn og
unge er høyere enn nasjonalt og de unge ønsker å bosette seg i
regionen etter endt utdanning.

Saltens åpenhet og kulturelle mangfold er i sterk utvikling.
En viktig årsak er Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024,
som har bidratt til å posisjonere Bodø som en nasjonal og interna-
sjonal kulturby, og Salten som en kreativ, skapende og pulserende
region – med naturbane kvaliteter og som arena for opplevelser
i verdensklasse. Det jobbes målrettet med styrking og utvikling
av samisk språk og kultur, og Nord universitet, Árran Julevsáme
guovdásj/lulesamisk senter og Duoddara Ráfe/pitesamisk senter
har en viktig rolle i dette arbeidet. Alle kommunene har vedtatt og
godkjent samiske parallellnavn og etablert samiske veiskilt.

Merkevaren «Salten» står sterkt i 2035, og vi opplever stor interesse
fra unge mennesker fra ulike deler av verden som ønsker å bosette
seg i Salten. Som en konsekvens av kulturhovedstadsåret 2024, og
som følge av en spennende reiseliv- og opplevelsesnæring i Salten,
er kultur, opplevelser og mangfold blant våre største styrker.
Dette har blant annet bidratt til 1.000 nye arbeidsplasser innenfor
reiseliv- og opplevelsesnæringen og kreative næringer.

Salten har et sterkt fokus på friluftsliv og folkehelse, som igjen
bidrar til høy livskvalitet i befolkningen. Vi har tatt en ledende
posisjon innenfor helse og oppvekst og er blant de beste i landet
på å gi utdanning, trygghet og muligheter for alle. Det er
etablert en nullvisjon i forebygging av utenforskap og vi har flere
kompetansemiljøer innenfor området som også har bidratt til null
frafall i skolen. Barn og unge opplever en god overgang fra barne-

hage til videregående skole, og skoletilbudet i Salten er blant de
beste i landet. Strukturen i videregående opplæring er tilpasset
nærings- og arbeidslivets behov, både når det gjelder yrkes-
rettede utdanninger og overgangen til høyere utdanning. Det er
et godt utviklet tilbud innenfor videregående opplæring i relativ
nærhet til der ungdommen bor. Knut Hamsun videregående skole
er nasjonalt ledende innenfor friluftsfag, og Sjunkhatten Folke-
høgskole er etablert i Valnesfjord som den eneste folkehøgskolen
som gir et universelt tilbud til unge mennesker fra hele landet.
Nord universitet har stor tilsøkning fra studenter i både inn- og
utland, og er et førstevalg blant unge i Salten.

Økt fokus på kompetanseheving og endringsvilje har bidratt til at
kommunene lykkes med den digitale transformasjonen, demokrati-
utvikling og innbyggerinvolvering. Digitalisering er etablert som
en del av kommunenes kjernevirksomhet, og vi har et fullverdig
bredbåndstilbud i hele regionen. Som et resultat av flere mål-
rettede regionale satsinger, er det regionale samarbeidet ytterligere
styrket og det er etablert et felles ungdomsråd for hele Salten.
Vi er i front når det gjelder samarbeid med frivillig sektor.

Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling

Som et resultat av et mangfoldig og bærekraftig nærings- og
arbeidsliv, er Salten blant de regionene i landet med høyest
verdiskaping og en viktig bidragsyter inn i den nasjonale økonomien.
Regionen har en sterk og konkurransedyktig industri hvor det
«grønne skiftet» har stort fokus. Kraftforedlende industri, mineraler,
marine næringer, og skog- og landbruksnæringer, samt reiseliv og
kreative næringer, er våre fremste eksportnæringer, basert på en
bærekraftig og høyteknologisk utvikling. Salten er et utstillings-
vindu for bærekraftige byer og samfunn, for framtidens energiløs-
ninger og eksport av grønn energi, og grønn luftfart.

Salten mot 2035 – et ønsket framtidsbilde
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Gjennom økt fokus på bio- og sirkulærøkonomi er verdikjedene
innenfor flere sektorer utvidet. Som en konsekvens av dette er det
etablert flere tjenesteytende næringer hvor gjenbruk og resirku-
lering er viktige fokusområder. Næringslivet preges av nytenking
og god samhandling, med etablering av nye fremtidsrettede
næringsklynger. Arbeidslivet er preget av et høyt innslag av arbeids-
takere fra Norge og andre nasjoner, særlig innenfor forskning og
nyetableringer.

Nord universitet besitter høy kompetanse og sterke fagmiljøer
innenfor akvakultur og økologisk økonomi. Dette har i stor grad
bidratt til å videreutvikle Saltens rolle som leverandør til marine
og andre næringer. Nord universitet tilbyr relevante utdanninger til
nærings- og arbeidslivets behov, og er en viktig samarbeidspart-
ner for økt innovasjon i Salten.

Infrastruktur og kommunikasjon

Saltens naturlige bo- og arbeidsregioner er forsterket gjennom ny
og forbedret infrastruktur. Det er gjort betydelige oppgraderinger
langs vei, sjø og jernbane, og flere nye investeringer har gitt vel-
fungerende transportkorridorer som har åpnet for nye markeder
og muligheter. «Kystriksveien» fra Bodø til Namsos er anerkjent

Gildeskål kommune
Foto: Katrine Sørgård

som en viktig transportåre og en av verdens vakreste turistveier,
og forsterker et sammensatt næringsliv og levende kystsamfunn.

Bodø Internasjonale Lufthavn er etablert og byggingen av
«Ny by – Ny flyplass» er kommet godt i gang med de ringvirkning-
ene dette gir for hele regionen. Den nye lufthavnen bidrar til at
landsdelen, Europa og verden forøvrig er lett tilgjengelig. En tydelig
effekt er økt internasjonalisering i næringsliv og befolkning.

Bodø har styrket sin rolle som intermodalt transportknutepunkt og
det er lagt til rette for økt transportvirksomhet via fly, sjø og bane.
Fauske er videreutviklet som logistikknutepunkt for omlasting av
gods, med ny og moderne godsterminal. Den nye «Nord-Norge-
linjen» har flyttet mye av godstrafikken til sjø og bane. Kommu-
nene rundt byene er lett tilgjengelig og videreutviklet til levende
steder med gode tilbud til befolkning og næringsliv.

Som følge av økt fokus på smarte transportløsninger er det
utviklet miljøvennlige og førerløse løsninger i regionen. I tillegg
er den digitale infrastrukturen videreutviklet med full fiber- og bred-
båndsdekning i hele Salten, noe som bidrar til gode og attraktive
bo- og arbeidssteder i alle kommunene. Nordlandsbanen er
oppgradert og etablert som en null-utslippsbane, og Nord-Norge-
banen er under planlegging og etablering fra Fauske og nordover.

1.2 Nåsituasjon for Salten

Salten består av 10 kommuner, hvorav tre av disse har samisk
parallellnavn; Beiarn, Bodø-Bådåddjo, Fauske-Fuosko, Gildeskål,
Hábmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Regionen er på 25 088,22 km² (kilde: Kartverket), hvorav 12 947,70
km² er landareal (fastland og øyer). Avstanden mellom Fauske –
Oslo er den samme som Fauske – Nordkapp.

Regionen har pr. 1. januar 2020 om lag 84.500 innbyggere, hvorav
74 prosent er bosatt i Saltens to bykommuner, med 62 prosent
i fylkeshovedstaden Bodø og 12 prosent i Fauske. Den øvrige
bosettingen er spredt rundt i de åtte distriktskommunene i Salten,
og mer enn hundre ulike nasjonaliteter er representert i regionen.

Salten kan by på fem nasjonalparker, lang og vakker kystlinje,
Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og øyrike,
grotter, mektige fjell og et godt og variert kulturtilbud. Her kan
du både ta del i et pulserende kultur- og byliv, og ha unike na-
turopplevelser.

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk
og konkurransedyktig industri med et stort potensial for videre
vekst. Viktige næringer er eksportrettet og kraftforedlende
industri, vannkraft, bygg og anlegg, marine næringer og skog- og
landbruksnæringer, reiseliv og tjenesteytende næringer, i tillegg
til offentlig sektor.

Salten har et godt utviklet interkommunalt samarbeid og et godt
utgangspunkt for å realisere nye muligheter og møte utfordringe-
ne i årene framover.

Salten har noen sentrale
fortrinn som bør utnyttes
i større grad:

• Viktige natur- og kulturressurser, herunder lang
kystlinje og store arealer.

• Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024.
• «Grønne» og sterke næringsmiljø som for eksempel

industri, kraftoverskudd, skog- og landbruk, reiseliv/ kultur
og marine næringer.

• Sterke kompetansemiljø innen ulike sektorer.
• Universitetsby og –region.
• Bredt og godt interkommunalt/regionalt samarbeid
• Fylkeshovedstad med storflyplass, og satsing på

«Ny By – Ny flyplass».

Salten har også noen
sentrale utfordringer som
bør ha særlig fokus:

• Demografi, herunder svak befolkningsutvikling,
lave fødselstall og færre unge.

• Mange unge flytter ut av regionen.
• Tilgang på arbeidskraft, både i privat og offentlig sektor
• Samferdsel med til dels nedbygging av tilbud,

spesielt i distriktene og langs kysten.
• Dårligere kollektivløsninger og manglende utbygging

av bredbånd vanskeliggjør nærings- og samfunnsutvikling.
• Usikker kommuneøkonomi.
• Ringvirkninger som følge av Covid-19 pandemien,

som økt arbeidsledighet, konkurser, etc.
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M ål og foku som råder

Hábmera suohkan
Hamarøy kommune
Foto: Andreas Ellingsen

Strategier 2020-2024

8

Sammenhengen og helheten i Saltenstrategiene er illustrert
nedenfor, med visjon, verdier og mål for perioden, samt tre
fokusområder med delstrategier som viser hvordan vi vil
satse for å nå våre mål i perioden.

Visjon

Sammen skaper vi ei spennende framtid
i en attraktiv region.

Våre verdier

Framtidsrettet. Inkluderende. Naturlig.

Hovedmål

Vi skal stimulere til bolyst, bærekraftig
verdiskaping og velferd i Salten.

Fokusområder med delstrategier

a
Attraktive Salten – bolyst og identitet

• Øke bolyst, trivsel og livskvalitet
• Styrke satsing på barn og unge
• Salten skal være en attraktiv

region å besøke
• Styrke fellesskapskultur og

identitet i Salten

b
Bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling

• Styrke næringssamarbeidet i Salten
• Øke samarbeidet om utdanning

og forskning
• Nyskaping og bærekraft
• Videreutvikle internasjonale allianser

c
Infrastruktur og kommunikasjon

• Videreutvikle infrastruktur og smarte
kommunikasjonsløsninger

• Forsterke naturlige bo- og
arbeidsområder i Salten

• Utvikle transportknutepunktene
Bodø og Fauske

• Videreutvikle Bodø som regionsenter

Helhet
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Sam m en skap er
vi ei sp en n en d e fram ti d i
en attrakti v regi on .

Ved valget av begrepene sammen og vi vektlegger vi at samar-
beid skal stå i fokus. Dette betinger et forpliktende samarbeid
mellom Salten Regionråd og kommunene i Salten, men også at
samarbeid med andre aktører, utviklingsmiljøer og regionale og
nasjonale myndigheter skal ha fokus.

Med skapermener vi at vi skal skape verdier i næring og samfunn
på en bærekraftig måte. Vi har et nyskapende nærings- og
arbeidsliv som bidrar til utvikling og verdiskaping. Vi er fremover-
lente og skapende innenfor kunst, kultur og kreative næringer.

Ei spennende framtid i en attraktiv regionbygger på at Salten
skal være et godt sted å bo og virke i, og besøke. Regionen besitter
store naturressurser som gir gode muligheter for rekreasjon
og næringsutvikling. Salten skal være en attraktiv og levende
region med muligheter for alle, med et spennende og mangfoldig
nærings- og arbeidsliv.

Fauske kommune
Foto: Frida Xiang

Visjon

10

Verdigrunnlag

For å oppnå vår visjon og våre mål skal vårt samarbeid basere
seg på et sett av felles verdier. Disse holdningene skal prege
samarbeidet i vår egen organisasjon og vårt samarbeid med
andre, både i og utenfor regionen.

Framtidsrettet

Vi ser muligheter og er kreative.
Vi søker kunnskap og er nysgjerrige.
Vi utvikler bærekraftige lokalsamfunn
og næringsliv.

Inkluderende

Vi unner hverandre å lykkes og
spiller hverandre gode.
Vi er gode på innbyggerinvolvering,
og er rause og åpne for hverandre
og andre.

Naturlig

Vi er ekte og tydelige.
Vi lever i et samspill og tar
vare på hverandre og naturen.
Vi er stolte av vår kultur og
identitet, og søker utvikling der
vi har naturlige fortrinn.

Foto: Jan Finnstad

Foto: Anders Bergkvist
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Sørfold kommune
Foto: Igor Kostin

Mål for Saltenstrategiene 2020–2024

Vi skal sti m u l ere ti l bol yst,
bærekrafti g verdi skapi n g
og vel ferd i Sal ten .

Foto: Elisa Nilsen Foto: Frank Dahl
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Fokusområder

For å realisere hovedmålet har vi
definert tre fokusområder med delmål
som vi skal satse ekstra på i Salten:

Attraktive Salten –
bolyst og identitet

Salten skal være en attraktiv region
å bo og arbeide i, og besøke.

Bærekraftig nærings-
og samfunnsutvikling

Øke kompetansen, verdiskaping
og sysselsetting i et framtidsrettet
næringsliv.

Infrastruktur og
kommunikasjon

Styrke naturlige bo- og
arbeidsområder, og Salten som et
helhetlig servicemarked.

a b c

14

Bærekraftig utvikling

FN har definert 17 bærekraftsmål gjennom FNs 2030 Agenda for
bærekraftig utvikling som reflekterer miljømessig, økonomisk
og sosial bærekraft. Gjennom bevisstgjøring av disse målene i
Saltenstrategiene ønsker vi å bidra til å fremme verdier og hold-
ninger for et mer bærekraftig samfunn.

Sosial bærekraft innebærer at vi vil jobbe for at alle mennesker
skal ha like sjanser til et godt liv gjennom tilgang til skole, ut-
danning og arbeid, og ved å forhindre diskriminering.

Det grønne skiftet setter fokus på at Norge skal bli et lavutslipps-
land, og gir oss muligheter for utvikling av nye produkter, tjenester
og teknologiske løsninger. Våre konkurransefortrinn kan forsterkes
blant annet innen industri basert på fornybar energi og produksjon
av lokale råvarer. Miljøvennlige og smarte transportløsninger
vil ha stor betydning for reduksjon av utslipp fra samferdsels-
sektoren i vår region.

Relevante bærekraftsmål er synliggjort under hvert fokusområde
i strategiplanen.

Samisk kultur, liv og virke

Salten er en region med innbyggere fra ulike samiske språk-
områder og hvor én av våre kommuner, Hábmer-Hamarøy er et
samisk forvaltningsområde med ansvar for lulesamisk språk.
Det bor samer i alle kommunene i Salten.

I Salten har vi et mål om å styrke og utvikle samisk språk og
kultur, hvor blant annet Nord universitet, Árran Julevsáme
guovdásj/lulesamisk senter og Duoddara Ráfe/pitesamisk
senter spiller en viktig rolle. I Salten gis det i dag et samisk
språktilbud fra barnehage til og med videregående skole, og
Bodø er også vertskapsby for samiske studenter.

Et aktivt forhold til den samiske delen av vår kulturarv er viktig,
og vi ønsker å jobbe målrettet for å fremme likeverd og forhindre
diskriminering.

Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024

Høsten 2019 ble Bodø utnevnt til å være Europeisk Kulturhovedstad
i 2024, med hele Nordland som arena. Dette er både et kunst-
og kulturprosjekt og et samfunnsutviklingsprosjekt som
gjennom sterk involvering og medvirkning, i utvikling og
gjennomføring av prosjektet, vil gi langsiktige ringvirkninger
til hele landsdelen.

Flere strategiske målområder for Bodø som Europeisk kultur-
hovedstad 2024 er sammenfallende med Saltenstrategiene:
• Å gjøre Nordland mer attraktiv med tanke på å besøke,

studere, bo og arbeide i regionen
• Å knytte oss tettere til befolkningsgrupper vi i dag ikke

når i tilstrekkelig grad
• Å styrke fasiliteter/infrastruktur i bygd og by,

og skape et sterkt nettverk av levende plasser
• Å styrke karrieremuligheter innen kreative næringer

Bodø som Europeisk kulturhovedstad vil gi grunnlag for betydelig
vekst innen kreative næringer både før, i og etter 2024. Selskapet
Bodø2024 skal ivareta videre planlegging og gjennomføring av
prosjektet, og Salten Kultursamarbeid vil ha en viktig rolle som
pådriver og tilrettelegger for utviklingen som skal skje i regionen.

Digitalisering

Norge ligger langt fremme i bruk av teknologi og har en veldreven
og effektiv offentlig sektor. På tross av dette opplever kommunene
utfordringer i oppgaveløsing og leveranse. Digitaliserings-
behovet er et resultat av de utfordringer Norge og offentlig sektor
står overfor, både innen effektivisering og for å kunne levere enda
bedre tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige organisa-
sjoner.

Salten Regionråd har i samarbeid med kommunene i Salten,
derfor valgt å etablere ei målrettet satsing gjennom prosjektet
«Ett digitalt Salten». Visjonen er å levere en «enklere hverdag
for innbyggere og næringsliv i Salten» gjennom økt fokus på
digitalisering, og forenklede prosesser og tjenestetilbud.

På tvers av de tre fokusområdene har
vi definert fire sentrale perspektiver som
alle innebærer en mulighet:

Bodø kommune
Foto: Cato Lauvli
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Fokusområde: Attraktive Salten – bolyst og identitet

Rødøy kommune
Foto: Lukas Loette

a
Sal ten skal være en
attrakti v regi on å bo og
arbei de i , og besøke.

Delstrategier

Øke bolyst, trivsel og livskvalitet

• Utvikle bostedskvalitet i by og bygd og etablere
regionalt samarbeid knyttet til profilering av det å
bo, studere og arbeide i Salten.

• Fremme Saltens fortrinn med hensyn til friluftsliv, norsk
og samisk historie og kultur, opplevelser og arbeidsliv.

• Tilby gode kommunale og digitale tjenester, og god
innbyggerinvolvering.

Styrke satsing på barn og unge

• Ta i bruk og utvikle de unges evner og ressurser
gjennom en null-visjon for utenforskap.

• Arbeide aktivt for at unge voksne vil bo og flytte til regionen.
• Etablere en god overgang fra barnehage til videregående

skole, uten frafall i skolen, og god overgang fra
videregående skole til nærings- og arbeidslivet
og til høyere utdanning.

• Økt satsing på flere lærere i skolen og på samisk språk.

Salten skal være en attraktiv region å besøke

• Tydelig mandat og forventning til Visit Bodø som
destinasjonsselskap for hele Salten, herunder proaktiv
bærekraftig reisemålsutvikling.

• Etablere felles masterplan for reiseliv i Salten som også
inkluderer opplevelser, blant annet tilknyttet Saltens fem
nasjonalparker, lokalmat og norsk og samisk kultur.

• Utvikle Salten som en attraktiv kulturregion med
langsiktige ringvirkninger av Bodø som Europeisk
kulturhovedstad 2024, herunder å samarbeide om å
dokumentere og følge opp samfunnseffekter av satsingen.

Styrke fellesskapskultur og identitet i Salten

• Bygge stolthet og felles identitet ved økt bevissthet
om vår historie og unike kvaliteter.

• Videreutvikle samarbeidet i og utenfor regionen,
og etablere flere møtesteder på tvers av
ulike miljø, kulturer, alder og geografi.

• Tale med én tydelig stemme gjennom felles budskap
på vegne av regionen.
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Fokusområde: Bærekraftig nærings – og samfunnsutvikling

b
Øke kom petan sen ,
verdi skapi n g og syssel setti n g
i et fram ti dsrettet n æri n gsl i v.

Meløy kommune
Foto: Pernille Frøskeland

Delstrategier

Styrke næringssamarbeidet i Salten

• Tydelig mandat og forventninger til Næringsnettverket
i Salten ved å understøtte vedtatte regionale planer for
utvikling, blant annet innen havbruk, mineral og reiseliv.

• Stimulere til nyetableringer, spesielt innen bio- og
sirkulærøkonomi og kreative næringer.

• Samarbeide om næringsvennlige og gode digitale
tjenester til næringslivet i Salten.

Nyskaping og bærekraft

• Stimulere til nyskaping i eksisterende og nytt
næringsliv innen områder som fremmer bærekraft og
sirkulærøkonomi. Herunder økt satsing på marine
næringer, lokale råvarer og industri basert på fornybar energi.

• Målrettet satsing på kulturopplevelser som gir varige
lokale arbeidsplasser i tilknytning til Bodø som
Europeisk kulturhovedstad 2024.

• Støtte opp under markedsføring av Salten som
etablerersted.

Videreutvikle internasjonale allianser

• Utnytte internasjonale samarbeidsmuligheter som
Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 og
«Ny by – Ny flyplass» gir.

• Videreutvikle samarbeidet mellom kommunene i
Salten og Nord-Norges Europakontor i Brussel.

• Forsterke samarbeidet øst-vest, mellom Salten og
Nordkalotten.

Øke samarbeidet om utdanning og forskning

• Samarbeide om å tilpasse strukturen i videregående
opplæring til nærings- og arbeidslivets behov,
og i relativ nærhet til ungdommens hjemkommune.

• Tydelig mandat og forventning til Nord universitet om
å ta en ledende rolle og posisjon som et attraktivt
forsknings- og studiested, både for lokale, nasjonale
og internasjonale studenter.

• Utvikle samarbeid og partnerskap mellom kommuner,
næringsliv og utdannings- og forskningsinstitusjoner
om relevante utdanningsbehov, studentoppgaver,
rekrutteringstiltak, forskning og innovasjon.
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Fokusområde: Infrastruktur og kommunikasjon

c
Styrke n atu rl i ge bo- og
arbei dsom råder, og Sal ten som
en h el h etl i g servi ceregi on

Beiarn kommune
Foto: Andreas Ellingsen

Delstrategier

Videreutvikle infrastruktur og smarte
kommunikasjonsløsninger

• Jobbe for at prioriterte veiprosjekter blir realisert,
både riksveier og fylkesveier.

• Støtte opp under utbyggingen av Nye Bodø lufthavn
og Bodø som kompetansesenter for grønn luftfart.

• Jobbe for en oppgradering av Nordlandsbanen og
styrking av tilbudet på Nordlandsbanen og Saltenpendelen.

• Støtte opp under planlegging og etablering av
Nord-Norgebanen fra Fauske og nordover.

• Jobbe for re-etablering av Nord-Norgelinjen.
• Utvikle smarte og bærekraftige kommunikasjons-

løsninger i regionen, og bringe inn miljøperspektivet i
sterkere grad.

• Jobbe for at innbyggere og næringsliv får et
fullverdig bredbåndstilbud i hele regionen.

Utvikle transportknutepunktene
Bodø og Fauske

• Styrke Bodøs rolle som intermodalt knutepunkt med
terminal for tog, sjø og bil, og legge til rette for økt
transportvirksomhet via fly, sjø og bane.

• Videreutvikle Fauske godsterminal for effektiv
håndtering av godstransport.

Forsterke naturlige bo- og
arbeidsområder i Salten

• Tilrettelegge for at folk kan bo og arbeide i distriktene
ved å videreutvikle gode og bærekraftige transporttilbud
med buss, båt og ferge, også for besøkende.

• Etablere samisk parallellnavn og skilting i kommunene.

Videreutvikle Bodø som
regionsenter

• Innlemme Bodø i byvekstavtale med Staten.
• Støtte opp under prosjektet «Ny by – Ny flyplass».
• Støtte opp under Bodø som Norges luftfartsby,

knutepunkt for luftfartsteknologi og inn-/ utflygninger
til og fra landsdelen.
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Oppføl gi n g av
Sal ten strategi en e

Steigen kommune
Foto: Kjell Stian Brunes

Salten Regionråd er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring
av Saltenstrategiene. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med kommunene i
Salten og andre viktige samarbeidspartnere.

Det skal utvikles en egen handlingsplan med konkrete tiltak for å
iverksette strategiene. Denne danner grunnlag for budsjettering,
ressursallokering og finansiering av prosjekter og tiltak.

Resultater av det strategiske arbeidet skal måles ved å følge både
kvalitative og kvantitative måleindikatorer for samfunnsutvikling i perioden.

Implementering og resultater av Saltenstrategiene blir fulgt opp gjennom:

• Årlig utvikling av handlingsplan med allokering av ressurser.
• Årlig rapportering om status fra administrasjon til styret i Salten Regionråd.
• Årlig måling av relevante indikatorer for å følge samfunnsutviklingen i Salten.
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Søknad om tilskudd - Fra Nord Norsk Finans AS - Til etablering av fiskemottak i 
småskala og produksjon-/ salgslokale, samt innkjøp av utstyr 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nord Norsk Finans AS innvilges et tilskudd på inntil 300 000 kr for etablering av fiskemottak og 
småskala produksjon. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – covid-19-
midler. 

 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 
nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en periode på tre 
regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om 
eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt 
inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  
 

 
Vedlegg: 
08.10.2020 Søknad fra Nord Norsk Finans AS 1455132 

08.10.2020 Forretningsplan Byfiskern 1455201 
 
Sammendrag: 
Norsk Finans AS søker om støtte på 827 000 kroner til etablering av fiskemottak samt produsksjons- og 
utsalgssted av fiskeprodukter av høy kvalitet. Total kostnadsramme på søknaden er 1.654.000.  
Søker viser til at råstoffet vil komme fra egen båt. I tillegg vil det gis mulighet til andre lokale fiskere å 
benytte mottaket og dermed sikre en stabil og forutsigbar produksjon. Målet er å komme i gang med 
produksjon og salg av fiskeprodukter i første kvartal 2021 og med to ansatte i oppstartsfasen. 
Kundegrunnlaget er eksisterende kunder hos Byfeskar´n samt nye kunder i regionen. Utsalg vil skje i 
eget lokale.  
 
Saksopplysninger: 
Byfeskar´n er kjent i bybildet som leverandør av fisk av lokalfangst. Pr i dag har alt salg foregått fra egen 
båt ved kai i Fauske eller på Rognan. Etterspørsel etter foredlet fiskemat har bidratt til ønske om å 
produsere og levere ferske kvalitetsprodukter via eget mottak og produksjonssted. For å skape en stabil 
produksjon og leveranse, vil det kjøpes råstoff fra andre lokale fiskere. I tillegg til eier av etableringen, 
skal det ansettes kokk med kunnskap om foredling av fisk. Det arbeides med ulike senarier for hvor 
etableringen vil legges. Det som er klart er at det vil bli i Fauske sentrum. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Byfeskar´n har bidratt til å gjøre innbyggere i Fauske mer oppmerksom på nærhet til fjorden og det den 



har å tilby av fisk. Bruk av kaiområdet  langs Strandpromenaden har også bidratt til å skape 
oppmerksomhet mot fjorden. Salg fra båt ved kai har vært et kjærkommet bidrag for alle som ønsker å 
kjøpe fersk fisk. Men det har også vært begrenset hva fiskeren kan tillate seg av salg. Mattilsynet gir kun 
tillatelse til å salg av fisk fra egen båt, i slike tilfeller. Derfor har ønsket om videreforedling og salg over 
disk bidratt til utvikling av prosjektet. For Fauske er Byfeskar´n et viktig bidrag til mangfoldet man ønsker 
i sentrum. For kunden er salg av lokalprodusert og kortreiste matprodukter en mulighet til å gjøre 
«grønne valg».  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1 Sammendrag 
 
Byfeskern har levert fersk fisk fra egen båt/ kai i Fauske og Rognan og ønsker nå å 
ekspandere. Har en visjon om å produsere og serverer ferske kvalitetsprodukter til 
kunder lokalt på Fauske, men også til større byer i Norge og Nord Sverige. Fisker 
Bård Larsen har fått med seg kokk Knut Tore Hansen og sammen har de tenkt å 
selge fiskeprodukter av høy kvalitet. 
Fiskeprodukter er et voksende marked og det oppfordres til å spise mere fisk. Dette 
har Byfeskern tenkt å dra nytte av. Det vil bli få utgifter til markedsføring da 
Byfeskern allerede er godt etablert med egen facebook gruppe og ofte omtale i 
media. Det planlegges kjøp av eget egnet sentralt bygg på Fauske til produksjon og 
utsalg, samt at han har kontakter både i Norge og Sverige.   
 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Jeg har drevet fiske i mange år og har sett at det er utfordringer rundt å få fersk fisk 
lokalt mange plasser. Det viser seg at det ofte blir gjort store avtaler i butikker som 
gjør at den fisken som fiskes lokalt blir pakket og sendt i stedet for å bli produsert og 
solgt lokalt. I en periode har vi prøvd å selge fisk direkte fra båt lokalt på Fauske og 
Rognan med godt resultat. Vi skal selge fersk fisk og fiskeprodukter til kunder i 
Salten, større byer i Norge og Nord Sverige. Ideen har kommet frem under testing av 
salg fra båt. 
  
 

2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell 

Bård Larsen 
Seljeveien 5  
8209 Fauske 
Tlf 91589417 
Mail:Bj-invest@outlook.com 
 
Bård Larsen står bak ideen, han har mange års erfaring fra fiske og kvalitetsarbeid 
for salg mot høykvalitets markeder.  Han har vært med og bygget opp BJ Invest AS     
( et fiskeriselskap) fra bunnen. I tillegg har han erfaring fra etableringer som 
overnatting, bilutleie, verktøyutleie og salg av forsikringer. Bredt kontaktnett av 
fiskekjøpere hvor vi kan kjøpe fersk fisk og ikke minst selge den fisken vi ikke har 
behov for selv i produksjonen. 
 
Knut Tore Hansen har kontaktet oss og ønsker å bidra for å gjennomføre ideen, han 
er kokk og har jobbet flere år på Fauske Hotell, han har også jobbet i overkant av 3 
år på Holstad sjømat som drev med fersk fisk og fiskeprodukter. Han blir en viktig 
person i denne etableringen. 
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2.3 Firma 

Nord Norsk Finans AS 
Seljeveien 5  
8209 Fauske 
Aksjeselskap 
 
Bård Larsen 100% 
 
 

 

3 Forretningsidé og visjon 

3.1 Visjon 

«Foretrukket selskap i Norge og Sverige på ferske og frosne sjømatprodukter» 
10 ansatte som produserer og serverer ferske kvalitetsprodukter til kunder i 
Norge og Sverige. Kundene skal få tilgang til de beste produktene 
Saltenfjorden/kysten i Norge har å by på.  
 
Produkter vi kommer til å produsere er fiskekaker, fiskegrateng, fiskeboller, 
fiskesuppe, fillet av diverse arter, reker/skaldyr, saltfisk og andre produkter som 
ligger herunder. 
Egen rolle blir markedsføring og fisker. 
 

3.2 Forretningsidé 

Nord Norsk Finans AS skal tilby kunder ferske og frosne fiskeprodukter og skaldyr av 
høykvalitet i Norge og Sverige. 
 

 

4 Markedsvurdering 

4.1 Bransje 

Fiskeprodukter er et voksende marked, og hele næringen jobber for at folk skal spise 
mere fisk. Det viser seg at nye markeder åpnes når man starter å jobbe mot dem.  

4.2 Kunder 

Vi vil være lokalisert på Fauske for selve produksjonen og ha utsalgssted her. Da vil 
vi nå kunder på Fauske og i Salten området. Utvider vi med «fiskebil» vil vi kunne 
levere til Oslo området, samt over grensen til Nord Sverige. Tilgangen på fersk fisk er 
begrenset i disse områdene. Fisken som selges her pr. nå kommer ofte fra store 
kvanta og har hatt lang reisetid fra den er tatt på land slik at kvaliteten forringes.  
Privat kunder som ønsker noe mere enn det tilbyes i en dagligvarebutikk, som er 
betalingsvillige og har god økonomi. Volum og regelmessighet vil være ca en gang i 
per uke.  
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4.3 Konkurrenter 

 

Ferskvaredisker 
I mange byer er det butikker med ferskvaredisker som tilbyes kundene, i disse 
butikkene stilles det store krav til personalet for at de skal lykkes. Svakheter er at de 
ofte er bundet av store avtaler og ikke får selge lokal fisk. Stor kundegruppe.  
 
Fiskebutikker 
Her gjelder det samme som ovenfor at det å ha gode ansatte og gode avtaler. Dette 
blir en nisje butikk og prisen blir derfor høy.  
  
Fiskebiler 
Henter varene selv og kan derfor velge produktene selv, lange avstander fra mottak 
til kundene. Prismessig lavere enn de ovenfor. Kundene må komme å handle hos 
bilen. 
 
Kaisalg 
Salg av helfisk til kunde direkte fra fisker, de fleste kundene ønsker å få fisken filetert 
eller lignende. Dette har ikke fiskeren lov til av mattilsynet. Kunden må komme ned 
på kaia. Fisken bli billigere. 
 
 
Froseneprodukter 
Alle butikker selger frosne produkter. Mange kunder velger disse produktene for at 
de er billigere en fersk. Det er også bedre holdbarhet, med du mister muligheten for å 
friste kundene med lukt av nystekte fiskekaker osv.  
 
 
 
  

5 Produkt-/ tjenestebeskrivelse 

5.1 Beskrivelse av produkt/tjeneste 

Produktene skal holde en høykvalitet. Produktene skal ikke inneholde kvitlaks eller 
lignende pelagiske fiskeslag. Fileskjæring gjøres for hånd, det samme gjøres 
produksjon av fiskeprodukter. De skal holde høykvalitet og gi en følelse av det 
hjemmelagde, bare bedre. Vi kommer til å fiske selv og levere fisken til mottaket, hvis 
det bli lite fisk vil vi kjøpe inn produkter fra andre mottak. 
 

 

6 SWOT 
 

Styrker Svakheter 

Fisker eget råstoff 
Erfaring 
Kontaktnett 
Kvalitet 
Råstoff tilgang 

Pris 
Lokasjon 
Råstoff tilgang 
Logistikk 
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Pris 
Hjemmelaget 

 
 
 
 
 

Muligheter Trusler  

Ubenyttede markeder 
Nasjonalt marked 
Regionalt marked 
Internasjonalt marked 
Ansatte 
 
 
 
 

Pandemi 
Råstoff tilgang 
Kvalitet 
Ansatte 
Konkurrenter 
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7 Forretningsmodell 
Foretningsmodellen er at vi tenker kvalitet i alle ledd!  

1. Fangstmetoden er linefanget fisk som er det beste som du kan få. Fisken er i live når 

den tas opp, den er uten skader og den har vært utsatt for lite ytre påkjenninger i 

motsetning til f.eks fisk fanget i garn eller snurrevad. 

2. Reisetid fra fangst til levering er kun noen timer.  Fisken er max 5 timer «gammel» 

når den kan leveres ut til kunden på kai her på Fauske. Den vil kunne legges på is 

innen samme tid hvis den skal transporteres. 

3. Fagfolk som tar seg av behandling av produktene. 

4. Vi selger ikke noe vi ikke ville ha spist selv. 

5. Vi er synlige på facebook slik at kundene ser hvordan fisken fanges og hvor lang tid 

det tar fra den er fanget til den er klar for salg til dem.  

6. Kunden kjøper et kvalitetsprodukt som de ønsker mer av og de er villige til å betale en 

relativt høy pris for å få disse kvalitetsproduktene.  

 

   

8 Målsettinger 
 I løpet av 2020 avtale om leie/kjøp av lokale 

 I løpet av 2021 Produksjon av 1000kg ferdig produkt i uka  

 I løpet av 2022 produsere 2000kg ferdig produkt i uka 
 

9 Markedsføring og salg 

9.1 Segmentering – markedsfokus 

Vi vil bruke Facebook sider hvor vi legger ut produktene vi selger og når vi tenker 
komme til det den aktuelle lokasjon. De vil si at kundene forhånds bestiller varene og 
vi har kontroll med hvor mye vi skal ta med. Vi ønsker at kunden skal bli så fornøyd 
at de anbefaler oss til venner og bekjente. De blir nærmest med i en klubb hvor du 
kan få levert fisk hver uke eller lignende. 
 

9.2 Prisstrategi/prismodell 

Prisene på produkter er satt i forhold til konkurrentene våre og vi er ikke billigst og 
ikke dyrest, men prøver være best på servise og kvalitet.  
 

9.3 Distribusjon 

Vi vil fortsette å benytte oss av Facebook for å promotere produktene våre. Til i dag 
har vi produsert på bestilling og det har fungert veldig bra med minimal risiko. Dette 
vil vi videreføre, og vi tenker å knytte kundene tett til oss med et slags abonnement. 
Kundene vil fortrinnsvis være privatkunder og vi vil levere ut varene fra bil eller 
utsalgssted. Dette er samme måte som Reko-ringen operer og vi vil inngå samarbeid 
om salg av produkter via dem. Vi annonserer hvor og når produktene kan kjøpes og 
kundene oppsøker oss.  
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9.4 Salgs- og Markedsføringsaktiviteter 

I dag bruker vi Facebook «byfeskern» og video som hoved promoteringen. Vi vil 
også lage en nettside med «byfeskern.no». Media er glad i å skrive om fiske og 
primærnæringen og vi får mye gratis drahjelp der. Vil stiller opp på skoler og andre 
prosjekter for å få barn og ungdom til å spise mere fisk. Vi satser på MLM. Dette er 
den billigste formen for markedsføring og har fungert så langt. 
 

10 Organisasjon og kompetansebehov 
I starten vil vi ha tre heltidsansatte som produserer og fisker. Ved behov leier vi inn 
ekstra hjelp. Vi vil også stille plasser til disposisjon for ungdom som faller utenfor. 
Innkjøp og drift i produksjon utføres av kjøkkensjef eller dagligleder.  
 

11 Økonomi 

11.1 Budsjetter 

Innkjøp fisk 
år 2021   kg Pris sum 

Torsk    10000 35 350000 

Hyse   15000 25 375000 

Sei   25000 25 625000 

Kveite   2000 75 150000 

Div   5000 25 125000 

innkjøpskost  57000  1625000 

      

Lønnskostnader    1500000 

avgift     150000 

      

husleie     300000 

      
Produksjonskost                                                                                              
55000 550000 

Embalasje     10000 

strøm     100000 

Transport      250000 

      

uforutsette kostnader    359000 

Kostnader     4844000 

      

      

Salg av fisk      

filet   19500 86 1677000 

fiskekaker   16000 108,7 1739200 

Fiskegrategn   8000 108,7 869600 

fiskesuppe   7000 86 602000 

fiskeboller   8000 108,7 869600 

   58500  5757400 

Overskudd     913400 
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Investeringsbudsjett 

Bygg kjøp    1400000 
Oppussing  vegg/tak    400000 

 gulv    150000 
elektrisk     150000 
rør     150000 
uforutsette kostnader 15%   337500 

      
Bygg kostnader    2587500 

      
kjøkken      

skinnemaskin     25000 
kokegryte     140000 
stekebord     30000 
ismaskin     60000 
hurtighakker    65000 
ventilasjon      60000 
disk      100000 
ovn     40000 
blåsekjøl     80000 
kjølebil    350000 
kjølerom     150000 
fryserom     80000 
grovvask     80000 
møbler     60000 
skumanlegg     20000 
Avtrekshette    40000 
frysebokser     25000 
kjølereol                                                                                                     20000 
div montasje 20%    229000 

     1654000 

11.2 Kapitalbehov og finansiering 

På bygget kan nok vi kutte noen kostnader med å gjøre egeninnsats, vi tenker bruke 
ca 1,2mill i egne penger og søknad om lån og støtte vil da bli 2,48mil. 
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12 Risikoanalyse 
Utgiftene til lønn, produksjon og kjøp av fisk vil forsvinne hvis vi avvikler. Da vi vil da 
sitte igjen med husleie/lån på bygget og driftskostnader for dette. Utgiftene til 
produksjon er proporsjonale, og det vil øke hvis vi øker produksjon i alle ledd og 
motsatt om vi skalerer ned. 

12.1 Kritiske faktorer 

Mattilsynets regler 
Arbeidstilsynet 
Kommuneregler 
 

13 Fremdriftsplan 
Innen utgangen av 2020 skal vi ha oppstart av produksjon og starte salg. 
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Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til forberedende konsesjonsarbeid 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nye Sulitjelma Gruver AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 309.200 kroner til 
forberedende konsesjonsarbeid. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – 
covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Vedlegg: 
08.10.2020 Søknad fra Nye Sulitjelma Gruver AS 1455140 
 
Sammendrag: 
Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) arbeider med oppstart av gruvevirksomhet i Sulitjelma, i første rekke for 
utvinning av kobber og sink. Når utslippstillatelsen er godkjent, kan søknad om konsesjon sendes til 
Direktoratet for mineralforvaltning. Arbeidet er omfattende, og det er viktig å komme i gang, slik at en 
søknad stort sett er klar når utslippstillatelsen er ferdigbehandlet. Søknaden om støtte fra Fauske 
næringsfond – covid-10-milder, omfatter aktiviteter som må gjennomføres for å få søknad om 
driftskonsesjon er klar.  
 
Saksopplysninger: 
NSG skaffet seg utvinningsrett på nord- og sydsiden av Langvatnet, fikk godkjent reguleringsplan for det 
aktuelle området og har ferdigstilt og sendt inn søknad om utslippstillatelse. Områdereguleringsplan 
med konsekvensundersøkelser ble godkjent av av kommunestyret i 2016. Målet er å komme i gang med 
gruvedrift så snart alle godkjenninger og tillatelser er på plass. Ved oppstart er det planlagt produksjon 
av 400.000 tonn malm årlig. Til arbeidet er det beregnet en bemanning på 70-80 personer.  
Mens NSG venter på godkjenning av utslippstillatelse, klargjøres konsesjonssøknad. Dermed kan den 
sendes inn umiddelbart når svaret foreligger, for å spare tid. 
Også utarbeidelse av en konsesjonssøknad er omfattende og ressurskrevende. Forhåpentligvis vil man 
korte inn på tid for oppstart med betydelig, med å utarbeide konsesjonssøknad i påvente av øvrig 
godkjenning.  



 
Saksbehandlers vurdering: 
I 2013 startet arbeidet med å få i gang ny gruvedrift i Sulitjelma. Arbeidet med igangsetting av 
gruvedrift, er særlig langvarig, omfattende og ikke minst ressurskrevende. At en lokal aktør har satt seg 
fore å realisere ny gruvedrift i Sulitjelma, er imponerende. På verdensbasis er det stort sett større 
konsern som er villig til å investere i slike prosjekt. Men når ressursen er kjent og kompetansen for 
planlegging har vært tilgjengelig, har målet om ny gruvedrift Sulitjelma vært mulig.  
Gruvedrift i dag er forskjellig fra få år tilbake. Ny drift vil derfor være en viktig del av «det grønne 
skiftet». For Fauske kommune er 70-80 nye arbeidspalsser svært viktig. I tillegg til ansatte som er knyttet 
direkte til produksjon, vil det være behov for tilleggstjenester knyttet til gruvedriften. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til innkjøp av vaskerobot for klinisk vask 
av syketransportbil 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nordland Personbefordring AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 63.800 kroner til 
anskaffelse av vaskerobot samt opplæring og kompetanseheving for ansatte i foretaket. 
Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – covid-19-midler, under forutsetning 
av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Vedlegg: 
08.10.2020 Søknad fra Nordland Personbefordring AS 1455138 
 
Sammendrag: 
Søker har 14 spesialbiler, 25 ansatte og har spesialisert seg på transport av liggende pasienter uten 
behov for medisinsk ledsager. Tids- og ressursbruk i forbindelse med rengjøring av biler etter bruk er en 
utfordring. Det gjør at anskaffelse av vaskerobot og kursing av ansatte i bruk av disse, er nødvendig for å 
få ned kostnader.  
 
Saksopplysninger: 
Nordland Personbefordring AS står for kjøring av pasienter til og fra sykehus, eget hjem eller institusjon. 
Svært mange av pasientene er i risikogrupper når det gjelder smitte av covid-19. Etter hver transport 
skal bil og utstyr rensgjøres. Slik renholdet foregår i dag fordyrer det driften og gjør at bilene ikke kan 
være i virksomhet den tiden dette tar. Med anskaffelse av vaskerobot vil kostnadene til renhold gå ned 
og bilene kan hurtigere settes inn i tjeneste igjen.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter utbrudd av covid-19 i mars, har har drivere av syke- og persontransport blitt pålagt strenge 
renholdsrutiner for å unngå eventuell smitte. Disse foretakene er viktige samarbeidsparter når det 
gjelder syketransport. Samtidig er det særlig utsatte grupper som har behov for tilbudet. Gjennom å gi 
støtte til innkjøp av vaskerobot, vil Nordland Personbefordring AS både få redusert tiden bilene ikke er 



operative og korte ned på kostnader i form av arbeidstimer for renhold. Slik saksbehandler vurderer 
oppfyller søknaden kriteriene til Fauske kommunes Næringsfond covid-19-midlene. Der framgår det 
spesielt hvordan man kan bidra for å legge til rette for å unngå smitte.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om tilskudd - Søknad om etableringstilskudd fra Hjerteinord AS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Hjerteinord AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 72.500 kroner som 
etableringstilskudd. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – covid-19-midler, 
under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Vedlegg: 
08.10.2020 Søknad fra Hjerteinord AS 1455129 
 
Sammendrag: 
Hjerteinord AS er et nyetablert selskap som skal levere opplæring og kursing i førstehjelp i lunge- og 
hjerteredning. Kundegrunnlaget er både privat og offentlig sektor. Grunnleggere av foretaket skal også 
være ansatte. Begge har bakgrunn fra helsevesenet og er sertifiserte instruktører gjennom Norsk 
Resuscitasjonsråd (et fagråd under Den Norske Legeforening). Pr i dag er bedriften i oppstartsfase for 
etablering. Behovet for støtte omfatter først og fremst investering i utstyr som skal brukes i 
kursvirksomhet. 
 
Saksopplysninger: 
Forretningsidéen er å kunne tilby bedrifter som har behov for sertifisering i hjerte- og lungeredning, 
enten i grupper eller for enkeltpersoner. Tilbudet vil også omfatte salg av tjeneste for opplæring av 
ansatte og vedlikehold av hjertestartere med tilleggsutstyr. Bedriftsmarkedet vil være etableringens 
hovedmarked, spesielt i foretak og yrker der årlig sertifisering er et krav. I tillegg vil det tilbys opplæring i 
førstehjelp for lag og foreninger, spesielt rettet mot trenere, ledere og foreldre.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hjerteinord AS er et nytt tilskudd i mangfoldet av foretak som tilbyr helserelaterte tjenester i Salten. 
Styrken til nyetableringen er kompetansen til de to som står bak. Tjenestetilbudet, som strekker seg mot 
aktører i det meste av Nordland, vil betjene det markedet som etablererne vet finnes. Med å sette 
kursvirksomheten i system, vil de kunne betjene dette markedet. Målet er å skape trygge 



arbeidsplasser, utvide kurstilbudet og øke antall ansatte. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 











 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14926     
 Arkiv sakID.: 20/2157 Saksbehandler: Heidi Zakariassen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
111/20 Formannskap 20.10.2020 

 
 
Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til utvikling av netthandel i Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske Næringsforum innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 152.950 kroner til 
kompetanseheving gjennom kurs og oppfølging av butikk-eiere og drivere, for utvikling og 
styrking av netthandel. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – covid-19-
midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Vedlegg: 
08.10.2020 Søknad fra Fauske Næringsforum 1455126 
 
Sammendrag: 
Fauske har mange små butikker som opplever utfordring både i forhold til store butikkjeder og til 
utfordringer koronautbruddet har medført. Fauske Næringsforum ønsker derfor å bidra til 
kompetansebygging innenfor oppbygging og drift av nettbutikk. Samtidig ønsker Fauske Næringsforum å 
være en pådriver for at Fauske blir best på netthandel. Kursrekken er planlagt gjennomført i to deler, 
med et grunnkurs i 2021 og et videregående i 2022. Hvert kurs vil bli lagt opp med 3-4 samlinger. 
Samarbeid mellom flere aktører vil muliggjøre et slikt mål. Som knutepunkt har Fauske spesielt egnet 
beliggenhet, og potensialet gir mulighet til å levere med kort frist.  
 
 
Saksopplysninger: 
Gjennom de siste årene og spesielt de siste månedene er det tydelig at netthandel har beslaglagt en 
stadig større markedsandel. For små aktører er det behov for økt kunnskap for å opprette og drive 
nettbutikk. Fauske Næringsforum ønsker å bidra til at flere butikkeiere og – drivere kan opparbeide seg  
kunnskap og ferdigheter for å kunne ta sin del av markedet. Med å bidra til å styrke omsetningen slik, vil 
tiltaket skape flere arbeidsplasser i kommunen, mer enn å opprettholde. 
Kursrekken med ekstern fagansvarlig, er planlagt med plass for 10 deltakere. Disse vil få god oppfølging 
og bli trygge på brukt av digitale meider som salgskanal. Fauske næringsforum påtar seg ansvaret for for 
gjennomføringen i løpet av en toårperiode.  



 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Handelslekkasje til netthandel har økt betaktelig etter koronautbruddet. For de som klarer å omstille seg 
til endrede kjøpemønster hos kunden, har også en mulighet til å vinne tilbake tapte markedsandeler. 
Store kjeder med egne nettbutikkløsninger, er harde å konkurrere mot for en liten lokalbutikk. 
Netthandel er kommet for å bli. For de mindre aktørene er ett av de viktig tiltakene, å bli gode på 
digitale løsninger. Det krever at drivere og eiere tilegner seg kunnskap for å utvikle og driver egen 
nettbutikk. For Fauske som handelssted, er beliggenhet ideellt. Hvis man samlet finner løsninger som 
bidrar til å styrke Fauske som handelssentrum, kan byen framstå som en spesielt livlig og attraktiv 
småby i Nord-Norge. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om tilskudd - Søknad fra Perfect Line AS om støtte til investering av 
silketrykkeri 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Perfect Line AS innvilges et økonomisk tilskudd på 300.000 kroner til investering av 
silketrykkeri fra Fauske kommunes Næringsfond – covid-19-midler, under forutsetning av at 
investingen blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Vedlegg: 
07.10.2020 Søknad fra Perfect Line AS 1455176 

07.10.2020 Nødvendig utstyr for silketrykkeri 1455177 

07.10.2020 Beskrivelse -hvordan Perfect Line AS tilpasset seg Covid (UO) 1455178 

07.10.2020 Prosjektbeskrivelse til søknad (UO) 1455179 

07.10.2020 Tilbud utstyr (UO) 1455180 
 
Sammendrag: 
Perfect Line AS søker om støtte til investering i silketrykkeri på 500.000 kroner fra Fauske Kommunes 
Næringsfond Covid-19-midler. I søknaden framgår det at økt effektivitet, økt lønnsomhet og mulighet 
for større oppdrag vil bidra til fem nyansatte. I tillegg viser søker til at et nytt trykkeri vil gi langt mindre 
plastavfall og mulighet for å større miljøhensyn. Perfect Line AS omsatte for 1.2 mill i 2018 og har i 
«korona-perioden» klart å omstille produksjonen, men har likevel behov for bedre utstyr som vil komme 
både Perfect Line As og ulike kunder til gode. Total kostnadsramme for investeringen er på inntil 
1.100.000 kroner. 
 
Saksopplysninger: 
Klestrykkeriet Perfect Line AS startet i Hemsedal for snart 10 år siden, men flyttet til Fauske etter et par 
år. Å selge utenfor lokalmarkedet har helt fra starten av vært viktig, og blitt en av suksessfaktorene for 
trykkeriet. Pr i dag står salg utenfor Nord-Norge for mer enn 90% av omsetningen.  
Den største utfordringen er konkurrenter, som i all hovedsak befinner seg i Oslo samt i de største byene 
i landet, men ingen i Nord-Norge. Beliggenheten på Fauske er ideell, med tanke på logistikk og 



infrastruktur.  
 
Med trykkemetoden som finnes i dag, der trykkeriet må bestille transfertrykk, vil et sliketrykkeri gi 
raskere levering, med en tidsbesparelse på 2-5 dager. Tidsbesparelsen vil komme kundene til gode. 
 
Investering i et silketrykkeri vil også gi mulighet for å ta større miljøhensyn i forhold til trykkfarge, 
transport og avfall. Investeringen vil bidra til økt lønnsomhet, raskere levering, kunstneriske muligheter, 
kvalitetssikring og ikke minst flere arbeidsplasser. Investeringen er viktig for utvikling av bedriften der 
målet er å nå et større kundesegment samt tilsette ytterligere fem personer. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Perfect Line AS framstår som godt rustet til investering av silketrykkeri tross krevende tider med covid-
19. Bedriften har innarbeidet seg godt inn i markedet og en ytterligere investering som bidrar til 
utvikling av bedriften, er svært positiv. Tross de utfordringene som covid-19 har gitt, har bedriften klart 
å snu en svært negativ trend som øvrig handel opplever.  
Fordelene med å investere i et silketrykkeri vil være store både for bedriften og for kunden. Ved 
investering i silketrykkeri, vil Perfect Line AS være eneste i sitt slag i Nord-Norge. De samfunnsmessige 
fordelene ligger i miljøhensyn, økt antall ansatte, kompetanseheving og inntjening.  
Etableringen i Fauske sentrum er positivt med tanke sentrumsutviklingen. En økonomisk støtte til 
videreutvikling av bedriften kan være med på å styrke dette arbeidet.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









H va tren gs ti l oppstart av si l ketrykkeri ?

Trykkemaskin:

Når skjermene er ferdig fremkalt må de monteres på en maskin som dette bildet viser og tilføre
riktig farge. Denne maskinen har i oppgave å påføre tekstiler trykkfarge i form av maling/blekk
gjennom de eksponerte silketrykk rammene. Hver farge må trykkes hver for seg. Hver arm
representerer derfor en farge eller mellomtørkestasjon. Mellomtørker er viktig fordi den våte
malingen påføres lag på lag med en hvit base maling nederst på mørke tekstiler for å få korrekt
farge. Uten mellomtørke vil fargen kunne bli blandet på en uheldig måte før den er herdet.

Fremkalling av silketrykk rammer:

For hver farge som skal trykkes må det lages en egen dukbasert ramme med emulsjon som
fungerer som sjablong for trykkfargen. Dette kan gjøres på den klassiske måten ved at man
printer ut et svart bilde for hver farge på transparent. Dette bildet eksponeres sammen med
emulsjon påført på rammene slik at all emulsjon som blir utsatt for lys blir herdet, mens resten kan
vaskes bort slik at man har en sjablong. En slik eksponeringsmaskin er vist på bildet til venstre. Et
dyrere alternativ er en mer automatisk løsning hvor du har en spesiallaget printer som printer ut
sjablongen. Fordelen med denne løsningen er at det går mye raskere og er mer nøyaktig enn den
klassiske metoden for fremkalling av silketrykk rammer.



Tørkemaskin:

Etter at trykkfargen er påført med silketrykkemaskinen må blekket herdes for å bli et ferdig 
produkt. Dette gjøres i en tørketunell som dette bildet er et eksempel på. 

Man trenger en egen vaskeavdeling for silketrykk. Til venstre ser man den mest vanlige metoden 
å gjøre dette på. Man setter rammene i en spesialbygget vask og spyler og vasker rent. Til høyre 
ser man en automatisk løsning og maskin som vasker alt rent. Vaskingen må gjøres må gjøres 
helt i starten av prosessen når man skal vaske bort emulsjon. Og når et prosjekt er ferdig må 
man også vaske rammene rene. Hvis man ikke har bruk for rammene til gjenntakende trykking i 
fremtiden så løses også emulsjonen opp og vaskes bort. 

Vaskeavdeling:



Eksempler på annet utstyr og verktøy som er nødvendig i et silketrykkeri. 

Denne maskinen påfører emulsjon maskinelt 
på silketrykk rammene. Kan erstattes med 
manuell løsning. 

Dette er en mellomtørke som monteres til 
en av stasjonene til silketrykk karusellen. Det 
er nødvendig med to slike mellomtørker for 
å få god og effektiv produksjon

Maskin for å blande farger Hothead monteres på karusellen og er viktig
verktøy for blandt annet vannbasert blekk

Dette er bladene som presser malingen 
gjennom duken. De må byttes ut ved 
slittasje og da er denne maskinen 
nødvendig. 

Dette systemet strekker på plass ny duk på 
silketrykkerammer. 

Enkelte tekstiler eller oppdrag lar seg ikke 
trykke så lett på en automatisk presse. Da 
er manuell presse som dette løsningen. Da 
påføres malingen med håndkraft. 
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