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PROSJEKT- OG PROSESSPLAN 

 

 

UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE MED PÅFØLGENDE 

RESSURS- OG BERED-SKAPSPLAN FOR SALTEN BRANN IKS 

 

Mandat  

Styret i Salten Brann IKS gir selskapets ledelse gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- 

og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport 

som skal vedtas av eierkommunene. Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen 

skal prosjektgruppen lage forslag til ressurs- og beredskapsplan for hendelseshåndtering for 

kommunens arbeid med brann- og redningsberedskap (nye brannordninger). ROS-analyse 

med plan skal være med å danne grunnlaget for eierkommunens planstrategi jfr PBL. Det 

vises for øvrig til veiledende informasjon på DSBs hjemmeside vedrørende risiko, sårbarhet 

og beredskap1. Vi ber styret og selskapets ledelse om å lese kommunal veileder for ROS 

analyse. Se for øvrig vedlegg A for helhetlig ROS – trinn for trinn. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme krav/behov i: 

- lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

- forskrift om kommunal beredskapsplikt 

- lov om brann- og eksplosjonsvern 

- forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

- forskrift om brannforebygging 

- eierkommunenes vedtatte ROS analyse med beredskapsplan 

- samordnet Salten ROS 

- fylkesmannens ROS 

- nasjonalt risikobilde 

 

                                                      
1 https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-ogberedskap/ 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-ogberedskap/


Mål 

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

 Gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i eierkommunene. 

 Sikre at Salten Brann er riktig organisert, bemannet og utrustet, for å redusere 

sannsynlighet og begrense konsekvenser for brann og andre ulykker. 

 Kartlegge eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhet innen ansvarsområdet. 

 Kartlegge risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområdet, som kan ha betydning for Salten 

Brann. 

 Hvordan ulike risiko og sårbarhet kan påvirke hverandre. 

 Sikre håndteringsevne og evnen til å gjenoppta virksomheten etter en uønsket hendelse 

 Gi grunnlag til å gjennomføre målrettede forebyggende tiltak (forebyggendeanalyse). 

 Gi grunnlag til å angi hvilke uønskede hendelser det skal etableres beredskap for 

(beredskapsanalyse). 

 Foreslå̊ tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres. 

 Sikre god planmessig samhandling med eierkommunene. 

 Gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte for Salten Brann og eierkommunenes 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Gi grunnlag for etablering av årlige øvelser basert på kartlagt risiko  

 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er Salten Branns 

ledelse (daglig leder og styreleder) 

 Selskapets ledergruppe utgjør styringsgruppen og utpeker prosjektleder og  

prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid  

 Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen. 

 Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis. 

 Selskapet med sine ressurser forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i 

prosjektet. 

 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennom-

føringen.  

 Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og sårbarhets-

analysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for selskapets ledelse. 

 Selskapets ledelse har ansvar for å fremme politisk sak for den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for Representantskapet med påfølgende behandling i eierkommun-

ene samt oppfølging av ressurs- og beredskapsplan.  

 

Budsjett 

 Prosjektet har en budsjettramme på 300 000 NOK inkl. egeninnsats 

 

 



 

Tidsplan 

Tidspunkt Aktører Aktivitet 

 14. juni 18 Selskapets styre Vedtak prosjekt- og prosessplan 

1. juli 18 Styringsgruppe 

Ekstern arbeidsgruppe 

Prosjektleder 

Endelig prosjektplan godkjennes 

Medlemmer oppnevnes 

Rekruttert/identifisert 

August 18 Intern arbeidsgruppe 1. møte (oppstartsmøte ROS-analyse) 

September 18 Ekstern arbeidsgruppe 1. møte 

Oktober 18 Intern arbeidsgruppe 

Eierkommuner 

Selskapets styre 

2. møte 

Diverse møter 

Rapportering / saksklargjøring 

November 18 Ekstern arbeidsgruppe 

Styringsgruppe 

Rep skapet 

2. møte 

Orientering og innspill 

Underveis rapportering - dialog 

Desember 18 Intern arbeidsgruppe 3. møte 

Januar 19 Intern arbeidsgruppe 4. møte 

Februar 19 Ekstern arbeidsgruppe 

Styringsgruppe 

3. møte 

Saksutkast ROS analyse forelegges SG 

Mars 19 Selskapets styre 

Styringsgruppe 

Intern arbeidsgruppe 

Innstilling ROS analyse til rep skap 

Definere oppdrag for beredskapsplan 

 5. møte (oppstartsmøte beredskapsplan) 
Mai 19 Rep skap Vedtak ROS 

Mars – september 

18 

Intern og ekstern arbeids-

gruppe 

Styringsgruppe 

Prosjektmøter 

 

Rapportering og innspill 

Oktober Selskapets styre Innstille komplett sak: 

ROS-analyse 

Ressurs- og beredskapsanalyse 

Anbefalinger 

November Rep skap Vedtak ROS + Plan 

Desember Kommunestyre - 

eierkommuner 

Likelydende vedtak av saken som for 

vedtektsendringer 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar selskapets prosjekt og prosessplan for gjennomføring av Brann-ROS i 

selskapet 2018 - 2019 

 

Bodø 6. juni 2018 

 

_________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 

 



SALTEN BRANN IKS 

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

Vedlegg A - OPPSUMMERING: HELHETLIG BRANN-ROS - TRINN FOR TRINN  

 

Fase 1 - Planlegging og forarbeid  

 Forankre og etablere prosjekt.  

 Definere formål og avgrensing.  

 Bestemme inndeling i samfunnsverdier med tilhørende konsekvenstyper og 

konsekvens- og sannsynlighetskategorier.  

 Identifisere kritiske samfunnsfunksjoner.  

 Innhente informasjon og beskrivelse av kommunen.  

 Identifisere aktuelle interne og eksterne aktører.  

 Planlegge nødvendige aktiviteter i gjennomføringsfasen.  

Fase 2 - Gjennomføring  

 Invitere aktuelle interne og eksterne aktører.  

 Identifisere uønskede hendelser.  

 Gå igjennom hver identifiserte uønskede hendelse og:  

o Gi hendelsen et navn og et nummer - beskriv hendelsesforløpet 

o Kartlegge bakenforliggende årsaker og eksisterende tiltak 

o Angi sannsynlighet for den uønskede hendelsen i kommunen 

o Vurdere sårbarheten gjennom å kartlegge hvilke kritiske samfunnsfunksjoner 

som blir berørt av den uønskede hendelsen og hvordan dette påvirker 

kommunen 

o Angi forventede konsekvenser av hendelsen - vurdere behovet for 

befolkningsvarsling og evakuering 

o Angi usikkerhet og styrbarhet 

o Foreslå tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

 

 Sammenstille alle analyseskjemaene i et risiko- og sårbarhetsbilde. 

 Vurdere andre aktuelle fremstillingsformer: 

o utfordringer innen kritiske samfunnsfunksjoner - i risikomatriser  

 Utarbeide forslag til oppfølging og mål for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet 

og beredskap.  

 Skrive rapport.  

 Presentere risiko- og sårbarhetsbildet og forslag til plan for oppfølging for 

kommunens ledelse.  

Fase 3 - Oppfølging i kommunen  

 Forankre helhetlig ROS i kommunestyret. 

 Beslutte plan for oppfølging med mål, tiltak, ansvar og tidsfrister. 

 Etablere et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Integrere arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens arbeid med 

planer etter plan- og bygningsloven.  

 


