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FOKUSOMRÅDER FOR EIERMØTET – JANUAR 2018 

Bakgrunn 

Representantskapet for Salten Brann IKS har bestemt seg for å gjennomføre eiermøte, 31. 

januar 2018. Det vises for øvrig til vedtakene som er gjort for årsbudsjett 2018 og økonomi-

plan 2018 – 2021. Leder for representantskapet har ansvar for gjennomføring og koordinering 

av eiermøtet. Styret bør utarbeide ulike fokusområder som kan være tema for eierne på dette 

møtet. Nedenfor belyser selskapet ulike fokusområder som kan være hensiktsmessig å ha som 

tema i eiermøtet. 

Temaområder 

1. Utvikling av Albertmyra II 

Bodø kommune har startet arbeidet med å se nærmere på en mulighetsstudie for utvikling av 

resterende arealområde på Albertmyra kalt Albertmyra II. Målet er en samlokalisering av 

Ambulansestasjon Bodø, Politistasjon Bodø og Sivilforsvaret (Nordland) som igjen skal 

skape både arealeffektive og moderne lokaliteter samt ulike samvirkegevinster. Salten Brann 

IKS deltar i styringsgruppen samt prosjektgruppen. 

Problemstilling; Forankre Albertmyra II blant eierne, identifisere styringssignaler 

2. Prosjekt kommunalberedskapsplikt i Salten 

Status på kommunal ROS i regionen fra prosjektet. Funn og videre prosess og konsekvens/ 

mulighet for Salten Branns ROS i andre halvdel av 2018. Hvilke betydninger kan dette få for 

selskapets grunnstruktur, beredskap og dermed økonomiske kostnad. Tema på møtet må være 

å sikre forståelse for hvilke prosesser og analyser som må ligge til grunn før de ulike 



    

 

brannordningene kan endres/justeres. Dette gir grunnlag for å etablere ansvarlige og 

langsiktige økonomiske perspektiver. 

3. Status strategiimplementering 

Selskapet legger til rette for å gi eierne en status hva gjelder strategiimplementering, men med 

spesiell fokus på mål 7, Brann 2020 programmet som er et kvalitetsforbedringsprogram basert 

på ståstedsanalysen som ble gjort høsten 2016. Hensikten med dette er å sikre forståelse blant 

eierne for de ulike tiltakene som skal gjennomføres samt drøfte tidsplan og ressursinnsats og 

behov for ekstern finansiering. 

4. Forslag til Vedtak 

Selskapet framlegger saken uten innstilling 

 

 

Bodø 29. november 2017 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS
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Albertmyra II – intensjonsavtale 

Forside med logoer, bilder og andre illustrasjoner. 

 

Versjon 17. oktober (koordinert) 



    

 

4 

 

 

Innledning 

Det inngås intensjonsavtale mellom Nordland politidistrikt, Nordlandssykehuset, Salten 

Brann IKS, Nordland sivilforsvarsdistrikt og Bodø kommune om å avklare mulighetene for å 

legge ytterligere funksjoner til Albertmyra, heretter kalt Albertmyra II-prosjektet.  

Den grunnleggende motivasjonen for Albertmyra II er en felles intensjon om å etablere 

kostnadseffektive løsninger for regional sikkerhet og beredskap, og derigjennom bidra til et 

trygt Nordland. 

Bakgrunn og nåsituasjon for Albertmyra 

Albertmyra brannstasjon og SAMLOK ble etablert som følge av at Bodø kommunes besluttet 

å etablere en ny brannstasjon sør for de store kjøpesentrene på Stormyra. I februar 2013 tok 

kommunen kontakt med nødetatene om et mulig samarbeid og samlokalisering av 

beredskapsfunksjoner. En intensjonsavtale ble signert 25. september 2013 som førte til at ny 

brannstasjon, ledelsesbygg for Salten Brann IKS og nødmeldesentral for brann (110) kunne 

åpnes 15. mars 2016. 3. mai 2016 åpnet Nordlandssykehusets Akuttmedisinske 

kommunikasjonssentral (AMK/113). 6. juni 2017 kunne Justis- og beredskapsminister Per-

Willy Amundsen forestå den offisielle åpningen av politiets nødmeldesentral 112 og Lokal 

redningssentral (LRS). Første byggetrinn ved Albertmyra var dermed komplett, operativt og 

virker til beste for Nordlandssamfunnet. 

(bilder av Albertmyra) 

Salten brann IKS har brann- og redningsansvar for kommunene i Salten. 110-ansvaret dekker 

Nordland unntatt Bindal kommune, og inntil videre inkludert sju kommuner i Sør-Troms. 

112/LRS dekker Nordland unntatt Bindal kommune. 113/AMK dekker Lofoten, Vesterålen og 

Salten. 

(kart over ansvarsområdene) 

Albertmyra har allerede høstet mye positiv omtale. Flere sentrale beslutningstakere har 

uttalt seg tydelig om senterets store utviklingsmuligheter.  

Bodø kommune eier tomten på Albertmyra. Dagens senter er etablert som et OPS-

samarbeid. Tomten er bortfestet til Gunvald Johansen AS, som eier og leier ut 

bygningsmassen til Bodø kommune. Nødetatene er leietakere hos Bodø kommune. Bodø 

kommune har opsjon på kjøp av nabotomten fra Nordland fylkeskommune. Begge tomtene 

er regulert til offentlige tjenesteformål. Også et tredje tilstøtende område, som kan få 

betydning for et eventuelt andre byggetrinn, eies av Nordland fylkeskommune. 
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Samfunnssikkerhet og totalforsvar i et regionalt perspektiv 

Norges risikobilde er i kontinuerlig endring. Norges sikkerhetspolitiske situasjonen er stabil, 

men forholdet til Russland er og forblir en utfordring i overskuelig framtid. Russland 

viderefører sin tunge satsing i Arktis, som har betydning for landet, både økonomisk og 

sikkerhetspolitisk. Det kan ikke utelukkes at kriser og situasjoner i andre deler av verden 

spiller over på forholdet til Norge. I et slikt scenario er russisk bruk av militærmakt ikke 

usannsynlig. 

Tilsiktede voldshandlinger som terrorisme, skoleskytinger samt væpnende anslag mot 

samferdsel og offentlige arenaer framstår dessverre som mer sannsynlig enn noensinne. Nye 

trusler, som for eksempel hjemvendte utenlandskrigere, er også en økende bekymring. 

Andre land i Vest-Europa har erfart en økning i alvorlige hendelser de siste årene. Spesielt 

terrorisme og enkeltpersoners væpnende aksjoner på offentlige steder synes å gripe om seg. 

Norge er ikke et spesielt utrygt samfunn, men det er likevel et tidsspørsmål før en ny alvorlig 

hendelse rammer det norske samfunnet. 

Katastrofer som følge av ekstremvær er minst like aktuelt som før. Ekstrem hard vind og 

nedbør, flom, ras/skred og stormflo setter stadig befolkningens sikkerhet og kritiske 

infrastruktur og samfunnsfunksjoner på prøve. I tillegg kommer risikoen for samferdsels-

ulykker, EKOM-sammenbrudd/nettanslag, epidemi/pandemi, forurensning mm. 

Nordland er ikke unntatt risiki som nevnt ovenfor. Nordland trenger i tillegg sikkerhet og 

beredskap for regionens omfattende industri, kritiske infrastruktur, kraftoverføring, 

samferdselsaktivitet og næringsaktivitet på kysten og til havs. Trafikken langs kysten av 

Nordland øker i takt med høyere aktivitet i nord og redusert havis i Arktis. Dette gjelder både 

sjømatnæringen, petroleumsnæringen, reiselivet og generell transport, og medfører økende 

sannsynlighet for ulykker og katastrofer. 

Både sentrale, regionale myndigheter beredskapsfunksjoner er i endring. Forsvaret, politiet, 

sivilforsvaret, helse og brann/redning er stadig gjenstand for reformer. Noen trender fra 

reformene: 

 Beredskapsfunksjoner, og da særlig operativ ledelse, sentraliseres. Behovet for 

ytterligere profesjonalisering og sterke kompetansemiljøer har fått gjennomslag. 

 Sikkerhet og beredskap av moderne kvalitet og effektivitet koster, noe som 

aktualiserer synergier i drift. 

 Satsingen på færre regioner. Det er i økende grad sammenfall mellom 

regiongrensene og beredskapsfunksjonenes geografiske ansvarsområder.  

 Samvirke på tvers av sektorer og den norske totalforsvarsmodellen er re-aktualisert. 

Hele samfunnet må være så godt forberedt som mulig på å håndtere kriser og 

katastrofer. Også næringslivet spiller en viktig rolle i norsk sikkerhet og beredskap. 
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 Kunnskapen om og utdanningstilbudet innen sikkerhet og beredskap har økt kraftig 

de siste årene.  

 Ny teknologi tas i bruk. (bilde av nødnett-sett) 

 Opplærings- og øvingsmetodene forbedres stadig. 

Regional beredskapsledelse og -funksjoner er uunnværlige i norsk beredskap og må utvikles 

til høyest mulige kvalitet og effektivitet, til samfunnets beste. Evnen til både å forebygge, 

håndtere og lære av kriser og hendelser står sentralt i denne avtalen. Høy sikkerhet og 

beredskap for befolkningen og et motstandsdyktig Nordlandssamfunn er den primære 

drivkraften i denne avtalen. 

Bodø – ledende innen sikkerhet og beredskap 

Albertmyra er en ny og banebrytende pilar i Bodøs satsing på sikkerhet og beredskap. Byens 

samlede interesse og kompetanse kommer fra flere tiår som vertskap for tunge 

beredskapsfunksjoner, både sivile og militære. Bodø er vertskommune for flere store, 

statlige sikkerhets- og beredskapsinstanser med hele landet som ansvarsområde. I tillegg 

kommer mange regionale ledelsesfunksjoner og en rekke ressurser på beredskap.  

Nord universitet har de siste årene engasjert seg tungt innen sikkerhet og beredskap med 

studier, forskning samt tunge utviklingsprosjekter som MARPART og SARiNOR.  

Bodø kommune er engasjert i sikkerhet og beredskap med flere utviklingsprosjekter i tillegg 

til de lovpålagte, kommunale beredskapsfunksjonene. Bystyret har planfestet at Bodø skal 

være en ledende kommune innen sikkerhet og beredskap, herunder videreutvikle sitt 

vertskap for de offentlige beredskapsaktørene. 

Partene i denne avtalen deler oppfatningen om at Bodøsamfunnet har solide fagressurser 

som kan ta regional sikkerhet og beredskap til et høyere nivå og tjene som en modell for 

andre regioner, i og utenfor Norge. 

Samhandling og innovasjon 

Arbeidet med et eventuelt Albertmyra II skal inspireres av samvirke, den norske 

totalforsvarmodellen samt innovasjon i offentlig sektor. De gode løsningene skal skapes i 

samarbeid mellom partene i avtalen, samt andre instanser som partene velger å invitere 

med. 

Albertmyra II er et infrastrukturprosjekt, men tar også opp i seg muligheter for å ta i bruk ny 

teknologi, nye former for samarbeid innen logistikk, lager og drift samt nye metoder for 

kompetanseheving samt øvelser og trening.  

Avtalens innhold 
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Samarbeidet innledes med en mulighetsstudie for å kartlegge muligheter og konsekvenser 

ved å knytte ytterligere virksomhet til Albertmyra. Mulighetsstudien forberedes gjennom 

utarbeidelse av et felles, omforent konkurransegrunnlag for en offentlig anskaffelse i 

samsvar med gjeldende lov og forskrift.  

Konkurransegrunnlaget skal inneholde et eget-utredet faglig vedlegg som beskriver 

muligheter sett fra et beredskapsfaglig synspunkt. 

Prosjektets organisering avgjøres av Styringsgruppen, som består av partenes toppledere. 

Albertmyras interne sikkerhet og den enkelte aktørs og leietakers behov for skjerming og 

integritet er en integrert del av arbeidet med Albertmyra II. 

Partene skal skriftlig informere om (1) hvilke funksjoner de ønskes lagt til Albertmyra II (2) 

behovet for infrastruktur knyttet til disse funksjonene (3) spesielle behov og krav til løsning 

samt (4) sikkerhetskravene.  

Mulighetsstudien skal ha fokus på: 

 Bedre og mer kostnadseffektive beredskapsløsninger. 

 Samarbeidsmuligheter og driftssynergier som følge av ytterligere samlokalisering av 

funksjoner ved Albertmyra, som for eksempel: 

o FoU, kompetanseheving, øvelser samt utprøving og testing av nye konsepter. 

o Felles samarbeid om forebygging og fremming av sikkerhetskultur. 

o Felles lager, verksteder og materielldrift. 

 Felles samarbeid med tredjeparter. 

 Samarbeid om besøk, kunnskapsformidling og rekruttering. 

Mulighetsstudien skal omfatte en skisse for Albertmyra II med ny og utvidet infrastruktur, 

presentert helhetlig sammen med dagens infrastruktur. 

Bodø kommune bidrar med prosjektleder på deltid, samt finansiering av mulighetsstudien. 

Hvis kostnadene forbundet med mulighetsstudien skulle overstige kommunens 

handlingsrom, skal kostnadsdeling og andre typer bidrag diskuteres mellom partene. Partene 

bidrar med nødvendig ekspertise til prosjektgruppe/-arbeidet. 

Kommunikasjon og forankring 

Prosjektets utpekte kommunikasjonsansvarlige utarbeider en kommunikasjonsplan for 

Albertmyra II-prosjektet. 

Kommunikasjonsansvarlig skal sammen med prosjektleder koordinere med partenes 

informasjonssjefer. 
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Partene sørger selv for intern forankring etter behov. Prosjektleder og/eller 

kommunikasjonsansvarlig kan bistå på forespørsel. 

Rådmannen forbereder en sak for Formannskapets behandling snarest mulig. Prosjektet er 

offentlig. Forespørsler skal besvares i samsvar med en felles kommunikasjonsplan. Egne 

initiativer overfor media skal koordineres med etatenes prosjektmedarbeidere. 

Albertmyra II skal holde god kontakt med andre utviklingsprosjekter ved Albertmyra, og 

andre lokale/regionale prosjekter som kan få betydning for Albertmyra II. 

 

 

Bodø, xx november 2017 

 

 

Nordlandssykehuset  Nordland politidistrikt   Nordland sivilforsvarsdistrikt 

 

Salten Brann IKS   Bodø kommune 

 


