
 

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR SALTEN BRANN IKS 

 

 

Ledestjerne 

 

«Trygghet nær deg» 

 

Ledestjernen skal snakke til folks hjerte og skape sikkerhet til forståelsen av at 

brann- og redningstjenesten skal være en lokal ressurs som skal være med på å 

skape trygghet der hvor det bor folk. Alle skal føle seg trygg. Den er med andre ord 

en ledestjerne som i hovedsak skal adressere emosjoner til enkelt mennesket og er 

vesentlig mindre grad politisk orientert. 

 

Visjon 

 

«Lokal beredskap- og samvirkepartner 

som skaper trygghet for alle i Salten regionen» 

 

Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å være en lokal ressurs 

med orientering begrenset til Salten regionen og at vekst dermed ikke er ønskelig slik 

alternativ NORD formuleres som i utgangspunktet er geografisk nøytral. Når det er 

sagt så er ordene beredskap og samvirke bevisst brukt også her for å belyse at det 

er ønskelig å ta et større overordnet ansvar for å bygge samfunnssikkerhet og at 

selskapet ønsker å være en likestilt partner på linje med politi, helse og sivilforsvar 

som er statlige anliggende, men for Salten regionen primært. Ansvarsområdet er 

utvidet i sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke bare brann- og 

redning, som naturlig nok inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke beredskaps-

samarbeidet med eierkommunene på administrativ og operativt nivå i tillegg.  



 

 

Virksomhetsidé 

 

«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som 

leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, 

tydelig og koordinert ledelse og konkurransedyktige 

betingelser for kommuner og kommersielle kunder» 

 

Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt 

klart fokus på å skape en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens 

eierkommuner. Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå som et styrket 

tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner sted. Det 

ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med 

eierkommuner og etater. Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å 

definere et løfte om at selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle 

konkurranse, fra kommunen selv eller fra kommersielle aktører som ser på brann- og 

redningsfeltet som et framtidig markedsområde. 

 

Hovedmål 

 

 Skape arena for beredskapssamarbeid? 

 

«Bidra til å samle, samt føre konstruktiv dialog med, alle 

kommuner med geografisk nærhet til Salten til én naturlig 

og velfungerende brannregion» 

 

Strategier 

Brannfaglig myndighet i LRS (Nordland politidistrikt) 

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen 

vil føre til at selskapet, ved brannsjef, får en ledende ansvarsrolle og et avklart 

forskrifts-mandat som brannfagligmyndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) 

på vegne av alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.1 

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

Det foreligger eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende LRS. 



 

 

Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd 

Brannsjef i selskapet skal, som brannfagligmyndighet i LRS, også stille i det 

nasjonale brannfaglige rådet som DSB er ansvarlige for som samler alle brannsjefer i 

de 12 nye politidistriktene til nettverksmøte med hovedfokus på nasjonale brann- og 

rednings-faglige fellesinteresser. En slik rolle vil gi en naturlig posisjon som 

brobygger og koordinator som må utnyttes optimalt med tanke på å tilrettelegge for et 

konstruktivt brannfagligsamarbeid i Nordland. 

 

Møtearena for brannsjefer i Nordland 

For å skape et konstruktivt samarbeid som skal fungere i de tilfeller hvor selskapet 

bekler rollen i LRS og deltar i brannfagligråd, så må selskapet ta på seg rollen som 

nettverksbygger i Nordland. Det er helt avgjørende at det etableres en felles arena 

for dialog og refleksjon med hjelp og støtte fra politi og fylkesmann som belyser og 

bearbeider de utfordringer som brannetaten vil stå overfor i forbindelse med etabler-

ingen av nye LRS og brannfagligråd. 

 

 Etablere effektiv beredskap ved store hendelser 

 

«Sammen med politidistrikt Nordland og Nordlands-

sykehuset HF skape en bedre og mer effektiv beredskap, 

spesielt ved de store hendelsene» 

 

Strategier 

Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene 

Selskapet skal som en del av samlokaliseringen av nødsentralene til helse, politi og 

brann sørge for å skape større grad av effektiv ledelseskoordinering i forbindelse 

med store hendelser som utfordrer behovet for tett og effektiv samvirkedialog. 

 

Pådriver for etablering av felles prosjekter 

For å få til dette så skal selskapet være pådriver for å etablere ulike felles prosjekter 

sammen med politi og helse som skal se nærmere på spørsmål som har å gjøre med 



 

1) prosedyrer, 2) øvelser, 3) ledelse og 4) digitale ledelsesverktøy. Dette må sees 

opp mot myndighetenes sentrale tiltak.2 

 

Finansiering av fellesprosjekter 

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 

de ulike prosjektene og ha en særlig god dialog med fylkes-mannen i Nordland, 

FMNO. 

 

Tett koordinering med statlige myndigheter 

Selskapet skal sammen med politi og helse sørge for tett dialog med statlige 

myndigheter som har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten på nasjonalt nivå. 

 

Etablere enhetlig ledelses system (ELS) 

Behov for å styrke den interne overordnede ledelsesevnen er betydelig og skal 

prioriteres spesielt i en tidlig fase. Selskapet legger særlig vekt på å kunne dele 

relevant hendelseinformasjon digitalt til kommuner som er berørt av en hendelse ved 

å tilby egen informasjonsportal med bilder, film og statusbeskrivelser. Selskapet skal 

ha en overordnet stab som er trent til å håndtere større hendelser. 

 

 Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen 

 

«Salten Brann skal initiere og invitere til brannsamarbeid 

for kommuner som naturlig faller inn under randsonen til 

Saltenregionen samt skape konstruktive relasjoner til ulike 

nasjonale beredskapspartnere» 

 

Strategier 

Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner 

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen 

vil føre til at flere kommuner indirekte får krav på seg til å inngå i et interkommunalt 

brannfaglig samarbeid. Dette for å unngå betydelig økning i driftskostnader for eget 

brann- og redningsvesen som følge av henholdsvis krav til ledelseskapasitet og 

                                                      
2 Samvirkefremmende aktiviteter SAMLOK – PFN (Vedlegg) 



 

størrelse på kompetansemiljø. Forskriften antas å bli vedtatt tidligst medio/ultimo 

2018. I påvente av denne avklaringen vil oppstår det en mulighet for selskapet med å 

arbeide målrettet med å posisjonere seg både politisk og brannfaglig som en 

foretrukket samarbeids-partner innen brann- og redning i hele, eller bare deler av 

Nordland. 

 

Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming 

For at dette skal være gjennomførbart så må det utvikles prosessbeskrivelse for en 

slik tilnærming hvor både politiske og faglige utfordringer belyses og håndteres. Det 

bør sees nærmere på hvordan Bergensalliansen har løst denne utfordringen hvor 32 

kommuner har søkt sammen i et brann- og redningsfaglig  samarbeid basert på en 

vertskommunemodell, men ledet av de mest sentrale kommunene og deres 

ordførere.3 Bergensalliansen fungerer for øvrig som et regionråd for interkommunalt 

samarbeid på lik linje med Salten regionråd. 

 

Målrettet informasjonskampanje 

Basert på strategi for prosesstilnærming så må det utvikles en målrettet informa-

sjon/kommunikasjonskampanje som tar mål av seg til å nå brannsjefer, rådmenn og 

ordførere i relevante nabokommuner. Erfaringene til selskapet viser at de pågående 

endringene nasjonalt er lite kjent blant politikere og rådmenn. Hovedutfordringen må 

anses å være det å få tilgang til den enkelte kommune og deretter få anledning til å 

opplyse om endringer og mulighetene selskapet kan tilby. Relasjonene må styrkes 

slik at det etableres tillit for tilnærmingen som må sees i lys av LRS utfordringen som 

del av hovedmål 1. 

 

Vekstalternativer 

Selskapet har i dag brann- og redningsansvar for over 80 000 innbyggere. Et 

framtidig interkommunalt samarbeid bør omfatte mellom 100 000 – 120 000 inn-

byggere for å ha tilstrekkelig evne til å bygge overordnet kompetanse og kapasitet. 

Det naturlige vekst-alternativet som bør forfølges er Salten Brann som i dag + 

Værøy, Røst og Rødøy. 

 

 Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner 

 

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

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


 

«Være attraktiv beredskapspartner med effektiv kapasitet 

og struktur innen brann- og redningstjenester for 

kommuner med blikk for helhet og skal tilfredsstille nasjo-

nale beredskapsbestemmelser for brann- og rednings-

vesen» 

 

Strategier 

Målrettet tjenesteleveranse 

Kjerneleveransen til Salten Brann skal holde høy kvalitet og være organisert etter 

gode ROS-analyser på en slik måte at det tas hensyn til hendelsesmønster og annen 

driftserfaring. 

 

Foretrukket kursleverandør  

Salten Brann IKS skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse for 

brannforebygging og beredskap for offentlig virksomhet lokalisert i Salten regionen. 

 

Økt salg av alarmtjenester 

Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlig virksomhet må intensiveres 

i og rundt driften av 110-nødsentral for Salten regionen da en slik satsing vil få ned 

kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. 

 

Eierkommunenes bygg skal dirketekobles til 110 

Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for 

Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid. 

 

 Tilby tjenester til kommersielle virksomheter 

 

«Salten Brann skal tilby relevante brann- og 

redningstjenester for kommersielle kunder» 

 

Strategier 

Øke salg av alarmovervåkning 



 

Salten Brann skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggs-

tjenester for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-

nødsentral for region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og 

egenandel pr innbygger. 

 

Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse 

Selskapet skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse innen 

brannforebygging og beredskap. I dette ligger det et betydelig potensial for gevinst-

realisering som må forløses med tanke på inntjening. Det må søkes et tett samarbeid 

med relevante partnere og brannskolen. 

 

Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse 

Salten Brann bør utvikle et kommersielt selskap med avklarte rammer som driver 

fram denne satsingen i et fritt marked uten å komme i konflikt med konkurranse-

lovgivningen, men som samtidig kjøper instruktørtjenester fra Salten Brann. Det må 

gjøres en markedsanalyse i denne forbindelsen for å belyse markedspotensialet. 

 

 Ledende regional pådriver for innovasjon 

 

«Salten Brann skal være en nasjonal og regional ledende 

pådriver for innovasjon innen henholdsvis beredskaps-

samvirke samt faglig utvikling av brann- og rednings-

tjenesten hvor digitale løsninger skal prioriteres» 

 

Strategier 

Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS 

Selskapet skal være med på å utvikle hensiktsmessige digitale verktøy for bruk i LRS 

Nordland i samarbeid politiet. Det er spesielt viktig å få på plass et digitalt samvirke 

og delingsverktøy, DSB-CIM som kan brukes overordnet slik at berørte parter kan 

samarbeid inn mot samme informasjonsflate. 

 

Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral 

Det skal utvikles digitale storskjermsløsninger med relevant informasjon som kan 

deles internt mellom nød-sentralene og ut til stab og ledelse til den enkelte etat. Ny 



 

IKT driftsleverandør for Bodø kommune, ATEA, har levert slike løsninger til forsvarets 

hovedkvarter og andre 110-sentraler i Norge.  

 

Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder 

Selskapet vil bruke digitale verktøy for å innhente bilde og filminformasjon fra 

hendelser i eget ansvarsområde, fra droner eller fra hensiktsmessige installasjoner 

på selskapets utrykningskjøretøy slik at selskapets overordnede hendelses-

håndtering styrkes spesielt ved større hendelser. 

 

Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid 

Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og 

utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og forskningsselskapet 

NORUT. Det er spesielt viktig å utvikle forsknings-basert innsikt på de endringer som 

skal gjøres og de effekter som forventes som del av samlokaliseringen av nødmelde-

tjenestene. 

 

Finansiering av innovasjonsprosjekter 

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte 

de ulike innovasjonsprosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i 

Nordland, Bodø kommune, KS og NFK. 

 

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

 

«Selskapet skal etablere et kvalitets- og forbedrings-

program for å sikre en mer effektiv og forutsigbar drift 

basert på sentrale funn i ståstedsanalysen. Tiltakene i 

«Brann 2020» skal være implementert innen utgangen av år 

2020» 

 

Strategier 

Samhandling med eierkommunene 

Selskapet skal være pådriver for å styrke den operative og administrative samhandl-

ingen med eierkommunene. Følgende fokusområder skal videreutvikles og 

håndteres: 



 

 Økonomisk rammeforståelse: 

o Evaluere dagens finansieringsmodell med tanke på fordeling av kostnader 

(størrelse, modell, evaluering) 

o Redegjøre for langsiktige investeringsbehov (kompetanse, materiell) 

o Etablere de mest optimale finansieringsalternativene (avtaler) 

 Praktisk samarbeid og samvirke: 

o Periodiske og forhåndsplanlagte samarbeidsmøter 

o Koordinert planverk mellom selskapet og eierkommunene 

o Interaksjon/koordinering av beredskapsøvelser/ROS etc. 

 Kunnskap/forståelse til ståsted: 

o Kommunikasjon/informasjon 

o Ståsted 

 

Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse 

Selskapet skal iverksette ulike former for systematiske kompetansehevende tiltak for 

å øke innsikten til å kunne håndtere ulike regionale og nasjonale utfordringer som 

selskapet står, og vil komme til stå, overfor. Særlig fokus må rettes mot de prosesser 

som skal føre til tilslutning av flere kommuner til brannfagligsamarbeid med 

selskapet. Det legges til grunn en årlig strategisamling for representantskapet. 

 Eierkommuner (ordførere, formannskap, kommunestyre og rådmenn) 

 Representantskap (valgte representanter fra eierkommunene) 

 Styret (valgte medlemmer til styret) 

 Ledelsen (selskapets ledergruppe) 

 

Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø 

Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har 

forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder 

framstår som de viktigste satsingsområdene; 

 Styrke det systematiske HMS-arbeidet: 

o Overordnet årshjul med rapporteringspunkter 

o Organisering av ansvar 

o Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 

o Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids 

personell vs. 2) deltids personell 

 Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på: 

o Anerkjennelse av medarbeidere 

o Involvering i endrings- og forbedringsprosesser 

 Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer: 

o Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for 

selskapet, både for heltid og deltid 

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



 

 

Struktur/kompetanse 

Selskapet skal evaluere dagens stasjonsstruktur sett opp mot de ulike ROS-

analysene som eksisterer i eierkommunene samt de varslede endringer i forskrift for 

organisering og dimensjonering av brannvesen. Det skal også tas hensyn til 

hendelses-mønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-

plikt hvor det skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i 

dette skal; 

 Administrativ organisering evalueres og justeres 

 Stasjonsstruktur evalueres og alternativer med synergi belyses 

 Policy og retningslinjer skal videreutvikles 

 Ledelse- og personalferdigheter må styrkes 

 Kompetanseplanverk skal forbedres og implementeres 

 Brannfagligferdigheter skal styrkes gjennom hele organisasjonen 

 

Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 

Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer 

målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan 

bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå 

positivt ut på ulike kostnadsstrukturer. 

 

Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-

sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming. 

 

Informasjonshåndtering 

Selskapet skal i perioden etablere ny hjemmeside samt internt intranett basert på 

samme løsningsmodell. Hjemmesidene skal være intuitive og innrettet etter behov fra 

publikum og andre virksomheter som er på jakt etter relevant informasjon på enklest 

mulige måte. Selskapet skal sikre intern kommunikasjon gjennom et intranett som 

baserer seg på samme driftsmodell som for den nye hjemmesiden. Det skal utvikles 

tiltak for å styrke kommunikasjonen på sosiale medier, både internt og eksternt. 


