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Forslag til endring i Brannordning - Hadsel kommune 2020

Kommunedirektørens

innstilling

Teknisk hovedutvalg innstiller formannskapet til følgende vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunedirektøren bes utarbeide ny ROS-analyse med sikte på kostnadsredusert brannordning
tilsvarende 500.000 - Ny brannordning legges frem for kommunestyret for behandling senest
desember 2020

Vedlegg
Brannordning Hadsel Kommune 2017
ROS Analyse Hadsel Brann og redning 2017

Referanser i saken
Vedtak Styringsdokument Hadsel Kommune 2020 – 2023 Kutt. Drift Brann og redning med
500.000

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok desember 2019 kutt på 500.000.- i drift hos Brann og redning.
Administrasjonen er ikke i stand til å gjennomføre dette kuttet uten at det gjennomføres endringer i
Brannordningen til Hadsel Kommune.
Opprinnelig plan for behandling av politisk sak, for iverksettelse av tiltak var første kvartal 2020,
men med bakgrunn i COVID-19 og andre prioriterte oppgaver, legges saken frem for behandling
nå ved første anledning etter oppholdet av politiske møter i sommerhalvåret.

Dokumentnr.: 20/02037-1

side 1 av 9

Saksfremstilling
Iht Dimensjoneringsforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 har Hadsel
kommune en brannordning som er dimensjonert ut fra statens minstekrav etter kapittel 1 til 8.
Dagens brannordning består i praksis av 2 stasjoner, Melbu og Stokmarknes, i tillegg kommer et
Branndepo på Innlandet.
Samtlige stasjoner er bemannet ut fra dimensjoneringens minstekrav.
Melbu: 16 deltidsansatte på 2.21% stilling hvor 4 er utdannet utrykningsledere
Stokmarknes: 16 deltidsansatte på 2.21% stilling hvor 4 er utdannet utrykningsledere
4 innsatsledere på 2.21% stilling
5 reservemannskap i 2.21% stilling (tankvogn/lift)
Heltidsstillinger:
1 x 80% inspektør
2 x 100% Feierinspektør
1 x 100% Lærling
1 x 40% forebyggende leder, 40% Leder beredskap, 20% Varabrannsjef
1 x 40% Brannsjef
Disse stillingene er basert på lovens minstekrav om organisert Brannvern, med et
utregningsgrunnlag på 8000 innbyggere.
Innlandet: 11 deltidsansatte på 2.21% stilling, hvor 1 er utdannet utrykningsleder.
Loven krever egentlig en minimumsbemanning på 16 deltidsansatte hvor 4 er utdannet
utrykningsledere, men i bakgrunn av vanskelige rekruteringsforhold, er flere stillinger ubesatte.
Forskrift om dimensjonering av brannvesen er gjeldene i sin helhet for hvordan en kommune skal
organisere sin beredskap på et minimumsnivå. Det er fult mulig for en kommune og ha høyere
beredskap enn hva loven krever, basert på en helhetlig ROS-Analyse. Denne analysen bør
oppdateres jevnlig. Hadsel Kommunes Brann ROS er fra 2017 og skal revideres i 2021.

*For å slippe å ansette flere enn de som allerede er innrullert i Brannberedskapen til Hadsel
Kommune, har alle ansatte en tilkallingsavtale, hvor de er tilgjengelige ved behov eller større
hendelser. Det betyr at vi kan innen kort tid stille med ca 50 tjenestegjørende personell ved behov.
Bakgrunnen for dette er kravet om reservestyrke i dimensjoneringsforskriften. Denne avtalen er
også kjent som «calling-avtalen» og krever at alle ansatte bærer en radio til enhver tid. (kan
kompenseres ved bruk av mobiltelefon)
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Allikevel er det noen punkter som er mer kritiske enn andre i organiseringen, følgende kapitler er
det stilt særlige krav til.
§ 4 -8 Innsatstid
§13 objekter 10min
Øvrig utrykningstid, maks 20minutter (klar til innsats)
Skal ikke overstige 30minutter
Responstid roterende vakt – 4 minutter dag og 6 minutter natt
*§13bygg kan i spesielle tilfeller fravike 10min regel
Utrustningskrav §6-1, §6-2
Setter krav om vernebekledning, utrustning, biler, utstyr, klippeverktøy osv..
AML setter også krav til arbeidsgiver
www.Brannmennmotkreft.no
Forskning viser at Brann og redningspersonell har 5% høyere sjanse for kreft
Utdanningskrav: Kap. §7
Brannkonstabel (Grunnkurs)
Utrykningsleder (Grunnkurs, Ledelse Modul A B og C)
Feier
( 2år lærling eller voksenlærling)
Inspektør
( Branningeniør eller forebyggende utdanning)
Innsatsleder (Grunnkurs, Ledelse Modul A B C og D)
Varabrannsjef ( Grunnkurs, Ledelse Modul A B C og D, forebyggende utdanning / alternativt
relevant høyere utdanning og Ledelse Modul D)
Brannsjef ( Grunnkurs, Ledelse Modul A B C og D, forebyggende utdanning / alternativt relevant
høyere utdanning og Ledelse Modul D)
*Klasse B – C, K160
*kun en skole i Norge, Tjeldsund NBSK, Hadsel Kommune har fått tildelt ansvar som
utdanningsinstitusjon
*Fysiske Krav
Overordnet vakt / innsatsledelse § 5-6
Alle kommuner eller brann-regioner med tettsteder over 2.000 innbyggere er pålagt dreiendevakt
for innsatsleder
Skal kunne lede flere aksjoner i samme region simultant
Brannsjef og varabrannsjef SKAL inngå i overordnet vakt
Kap §5.
Dimensjonering og lokalisering
Tettsteder (skille mellom 0 – 3000 og 3000 – 10.000 innbyggere
- Melbu – Stokmarknes – Sandnes – Hennes - Fiskebøl
0 – 3000: Vaktberedskap med vaktordning
3000 – 10.000: Vaktberedskap med dreiende vaktordning
10.000 – 20.000: dag/døgn kasernert vakt
20.000 – 200.000: døgn kasernert vakt
*En vaktstyrke skal minimum være 16personer hvor 4 er utdannet utrykningsledere
*En vaktstyrke fra ett tettsted kan dekke et annet tettsted om man overholder tidskravene i §4-8
*Tankvogn og stigebil – 5 mann §5-5
*Reservestyrke
Alle stillingsbrøker for Heltid er 100% pr 20.000 innbygger
*krav om tilsynspersonell er 100% pr 10.000 innbygger
*feier er avhengig av ROS
Hadsel har utgangspunkt i 8000 innbyggere og ca 5000 boenheter
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Minstekrav til beredskap
Krav minsteberedskap Melbu, Under 3000 innbyggere
ROS og Dimensjoneringsforskrift
Brannstasjon med tilegnet utstyr og fasiliteter som er godkjente for gitt bruk
Vaktstyrke uten roterende vakt
16 deltidsansatte, inkl 4 Utrykningsledere
Reservestyrke
Krav minsteberedskap Stokmarknes (inkl Sandnes) over 3000+ innbyggere
ROS og Dimensjoneringsforskrift
Brannstasjon med tilegnet utstyr og fasiliteter som er godkjente for gitt bruk
Vaktstyrke MED roterende vakt
16 deltidsansatte, inkl 4 Utrykningsledere
Reservestyrke
Tankbil + styrke på 5 deltidsansatte
(Stigebil) støtte fra Sortland
4 Innsatsledere med roterende vakt
Minstekrav beredskap Hennes/innlandet, under 3000 innbyggere
ROS og Dimensjoneringsforskrift
Brannstasjon med tilegnet utstyr og fasiliteter som er godkjente for gitt bruk
Vaktstyrke uten roterende vakt
16 deltidsansatte, inkl 4 Utrykningsledere
Reservestyrke
* Kan dispenseres om man kompenserer med andre tiltak og leier Sortland kommune for
beredskap (ca 30min)
Minstekrav beredskap Fiskebøl / Strønstad, under 3000 innbyggere
ROS og Dimensjoneringsforskrift
Brannstasjon med tilegnet utstyr og fasiliteter som er godkjente for gitt bruk
Vaktstyrke uten roterende vakt
16 deltidsansatte, inkl 4 Utrykningsledere
Reservestyrke
* her dispenseres det med kompenserende tiltak og innleie av Vågan Brann og redning for
beredskap og tilsyn av tuneller
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Økonomi:
Dimensjoneringsforskriften og vedtatte tariffavtalen SF2404 regulerer i stor grad kostnaden til en
Brann og redningstjeneste, uavhengig om den ligger i Oslo, Karasjok eller Hadsel.
For vår del ser regnestykke slik ut:
Dimensjoneringsforskrift x tariff = kostnad
En gjennomsnittlig deltidsansatt i Hadsel Brann og redning har en følgende tariffbestemt
lønnsutbetaling
Melbu:
2.21% stilling / årslønn fagarbeider = månedlig utbetaling
«Callingtillegg» 12 / 20.000.= månedlig utbetaling
100% lønn for alle utrykninger
= månedlig utbetaling
Stokmarknes:
2.21% stilling / årslønn fagarbeider = månedlig utbetaling
«Callingtillegg» 12 / 20.000.= månedlig utbetaling
100% lønn for alle utrykninger
= månedlig utbetaling
Vakttillegg etter funksjon
= månedlig utbetaling
Innlandet:
2.21% stilling / årslønn fagarbeider = månedlig utbetaling
«Callingtillegg» 12 / 20.000.= månedlig utbetaling
100% lønn for alle utrykninger
= månedlig utbetaling
*2.21% stilling er ca 48 timer fordelt på et helt år. Disse timenes disponeres mannskapene fritt av
brann og redning. Timene fordels på ukentlige øvelser og lovpålagte oppgaver som for eks.
tverrfaglige øvelser eller andre forebyggende oppgaver.
Strønstad/Fiskebøl:
Ingen ansatte, all aktivitet faktureres av Vågan brann og redning
Majoriteten av driftsbudsjettet til Hadsel Brann og redning går til tariffbestemt lønn og lovpålagte
driftskostnader. Den store variabelen for lønnskostnader er LØNN for alle utrykninger. Alle ansatte
som deltar på en utrykning har rett på minimum 2timer 100% pr utrykning, da ser det seg selv at
små forhold i økning av utrykninger gir store konsekvenser for utbetalinger av lønn.
Et hvert oppdrag tildeles av 110-sentralen i Bodø.

For eks:
En husbrann i Hadsel Kommune har følgende gjennomsnittlige lønnskostnader av kun lovpålagt
aktivitet.
20 ansatte x 15 timer innsats 100%
10 ansatte x 5 timer opprydding og klargjøring av utstyr 100%
2 ansatte x 8 timer etterslukking / vakthold 100%
20 ansatte x 2 timer evaluering 100%
Totalt 406 timer 100% til utbetaling.
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Aktivitet / Utrykninger

Chart Title
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Kolonne1

Ikke inkludert oppdrag som løses av innsatsleder eller 110-sentralen
50% av oppdrag løses av innsatsleder / 110
Mer enn økning på 3 X antall utrykninger på 10år
Ikke økt budsjettramme til tross for økt antall utkallinger/kostnader
Alle oppdrag / alarmer sendes ut fra 110
2020 ligger an til å bli «all time High» på utrykninger

Antall kostnadsskapende utstrykninger er mer enn 3 doblet de siste 10 årene for Hadsel kommune,
uten at man i særlig grad har kompensert dette med økte budsjettrammer, tjenestene har som
regel gått med noe merforbruk i lønn hvert budsjettår – som man igjen har løst gjennom den
totalrammen teknisk sektor har blitt tildelt økonomisk. Man har i realiteten måtte inndekke
merforbruket gjennom andre poster i teknisk.
I tillegg til dette har Teknisk sektor økt aktivitet som har gitt god inntjening de siste årene, det har i
stor grad vært med på å dekke de økte kostnadene som har vært lovpålagte for å møte kravene i
lov og forskrift.
Aktivitet som har skapt inntekt:
-

Kjøreskole Utrykning
Utdanning Norges Brannskole for hele LOVE
Oppdrag for Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning.

Uten denne utviklingen og innovative tekningen, vil hadsel kommune ha hatt et enda større
kostnadsoverskridelse på teknisk sektor.
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Hadsel kommune fikk i 2016 tilsyn fra Arbeidstilsynet og DSB. Hadsel Kommune fikk blant
annet følgende avvik
Gammel ROS – utdatert
Gammel og lite dekkende Brannordning – utdatert
Ingen sammenheng mellom ROS og Brannordning
Store mangler på HMS ved Brannstasjoner Melbu og Stokmarknes
Kritiske avvik på ren og skitten sone
Ingen interndokumentasjon / Rutinebeskrivelser
Mannskaper mangler utdanning – Alle nivåer
RD gjennomfører ikke Fysisk test / Manglende dokumentasjon
Store avvik / Bruksforbud på rullende materiell
Manglende IUA ROS
Manglende øvelsesplan og dokumentasjon
Manglende internkontroll
Etter systematisk og målrettet arbeid gjennom 4år har Hadsel Kommune lukket samtlige avvik
Arbeidstilsynet har godkjent alle Brannstasjoner.
DSB har lukket alle avvik
Ny ROS og Brannordning 2017
Startet kjøreskole for utrykningskompetanse
Startet utdanningsinstitusjon for brann og redning i hele LOVE
(Satellitt for NBSK på Grunnkurs og Ledelse A og B)
HMS dokumentasjon og rutinebeskrivelser godkjent
Innlandet Branndepo er eneste stasjon som ikke har godkjente fasiliteter.
Kommunestyret bevilget 5.000.000 til å lukke samtlige avvik i desember 2018.
Prosjektregnskap legges frem Q4 2020 – for kommunestyret
Gjennom bevilgningen til Kommunestyret Desember 2018, fikk Hadsel Kommune lukket alle sine
avvik opp mot øvrig myndighet, med unntak i de rekrutteringsutfordringene som ligger enkelte
plasser. Gjennom dette vedtaket viste politisk nivå at de er sitt ansvar bevisst. Brann og
redningspersonell er i en svært risikoutsatt gruppe, ikke bare når det kommer til Kreftfaren, men
også når det kommer til krevende oppdrag. Vi skal i dagens samfunn løse alle oppdrag som måtte
bli tildelt oss, om det skulle være seg politioppgaver – helseoppdrag eller Brann / Redning. Det står
klart i Brann og eksplosjonsvernloven, uavhengig om vi har løst lignende oppgaver før eller ikke.
Brann og redning er en ressurs som i prinsippet kan kalles ut til ALT, vi er redningstjenestens
verktøykasse. Og til å løsen den oppgaven, har den enkelte ansatte ca 48 timer i året til å
forberede seg, eller forbedre seg til neste oppdrag gjennom trening og utdanning. For å kunne løse
dette på en forsvarlig møte, er vi helt avhengige av å kunne skape gode arenaer, rutiner og
systemer rundt oss – for å sikre alle ansatte i så stor grad som tjenesten tillater det. noe risiko vil
det alltid være.
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Drone
Hadsel brann og redning har i samarbeid med teknisk drift investert i drone, som et ledd i
teknologisk nyvinning i teknisk sektor.
Etter som samfunnet vokser, vokser også oppgavene og kravene til en hver offentlig sektor,
teknisk sektor har også fått kjenne på dette faktumet, hvor det kommer flere og flere
arbeidsoppgaver og flere krav fra øvrige myndigheter.
Dronen har på lik linje med robotgressklipperne hatt en svært positiv effekt på besparelsen av tid
den enkelte må bruke på de oppgavene vi har muligheten til å kunne effektivisere og digitalisere i
så stor grad som mulig.
på teknisk drift brukes dronen aktivt i forhold til kontroll og sjekk av alle vannkilder,
masseberegninger, gjennomgang og dokumentasjon av bygninger, dokumentasjon og kontroll av
vannlinje. Visuell kontroll av hovedvannledninger blant flere oppgaver.
En annen positiv effekt av denne Dronen har vært innen operativ drift i Brann og redning. Dronen
brukes oftere og oftere i SAR operasjoner, alene i september/august 2020 har vi vært ute på 5
oppdrag, i tillegg til eget bruk som et ledd i økt HMS tiltak.
samtlige kostnader for bruk av Drone i SAR operasjoner dekkes i sin helhet av HRS /
Oppdragseier.
Dronen driftes av 6 aktive RO3 piloter i samarbeid med Andøya space-center. Hadsel brann og
redning har også piloter stående på nasjonal beredskap for IUA og NOFO.

Kommunedirektørens vurdering
En risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS) er et verktøy som kan være dynamisk og endre seg over tid.
Det vil derfor være mulig å vurdere en samlet beredskap på andre måter enn tidligere, og endrede
rammebetingelser er et forhold som må vurderes. Et tiltak som kan være aktuelt er avbøtende tiltak
ved konkrete risikoobjekter, som i det påfølgende kan gi behov for en «lavere» beredskap. Spesielt
aktuelt er dette ved Innlandet og Melbu, der tiltak imot særskilte objekter og krav til fremtidige
næringsbygg (og i noen grad også større boligbygg) kan være viktige bidrag til å senke terskelen
for den operative beredskap som må være tilgjengelig. Det kan føre til at risiko går noe ned, og
beredskap dermed kan gjøres mer kostnadseffektivt.
Dette har noen ulemper i mulige investeringskostander (kommunale bygg) og større krav til
næringslivet (for eksempel sprinkling, sikringstiltak). Dette må imidlertid fremgå av en ROS, slik at
det ved endelig behandling av ny brannordning blir gitt et helhetlig bilde av fordeler og ulemper ved
dette.
Dagens brannordning er som det fremgår av saksfremstillingen vedtatt av kommunestyret, med
basis i blant annet et uheldig tilsyn som krevde mye av organisasjonen. Her er imidlertid forhold
ryddet opp i og kommet på plass, og det har vært en god drift i tråd med offentlige krav de senere
år. Dette har naturlig nok ført til både investeringer og noe høyere driftskostnader, men har
samtidig gitt et brannvesen som i dag opererer etter de krav som stilles. Dette inkludert
kommunestyrets vedtak om dagens gjeldende brannordning.
Det bes samtidig om forståelse for at ny brannordning, inkludert ROS og prosesser, er en arbeidsog tidkrevende jobb som man vil ferdigstille i 2020. Dette med sikte på sluttbehandling i
kommunestyrets desembermøte. Dette også fordi dagens ordning er forankret hos DSB, som
godkjenningsmyndighet, og må endres først etter dialog med og godkjenning hos samme etat.
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Miljøkonsekvenser
Ved et kutt i mannskap og beredskap av den størrelsen som er bestilt vil det kunne gi
konsekvenser på Hadsel Kommunes handlingsrom innen forurensningssaker på land og
sjø. Siden kutt av denne størrelsen innebærer terminering av stillinger, vil vi også miste
verdifull kompetanse innen enkelte fagfelt, deriblant også miljømessige aspekter. Dette må
en overtallighetsprosess avklare, der kompetansekartlegging er et viktig verktøy.
En konsekvens av dette vil også kunne være en svekket beredskap mot sårbar natur og
miljø. Hadsel Kommune har flere registeret øyer og kystlinjer med registrert spesielt utsatte
områder. Lofoten og Vesterålen vil være nedslagsfelt ved en eventuell hendelse på de
aktive feltene utenfor Nordland. Dette vil selvsagt søkes unngått, men er likevel relevant.

Økonomikonsekvenser
En reduksjon i tråd med politisk vedtak vil sikre økonomisk balanse i sektoren raskt, i løpet
av starten av 2021.

Politisk handlingsrom
Alternativ 1
Vedtak om kutt på 500.000 i drift reverseres og tilbakeføres Brann og redning.
Vedtaket vil ikke medføre noen endringer i organiseringen eller antall personer som blir kalt
ut ved alarm.

Konklusjon
Hadsel Brann og redning har en ramme på litt over 9 millioner, 80% av disse midlene går ut i lønn.
Resterende midler går til lovpålagte vedlikehold og tilsyn av beredskapsmateriell. Det vil være nært
umulig oppgave for administrasjonen å løse pålagt kutt på 500.000 uten å endre brannordningen.
Brann og redning er i dag dimensjonert på et minimumsnivå ut fra dimensjoneringsforskriften og
vedtatt Ros-analyse fra 2017.
Ut fra det gjeldene regelverket er det eneste reelle kuttet vi kan gjennomføre, nedleggelse av
beredskapen på Innlandet. Det vil kunne gi oss en besparelse på i underkant av 500.000,
kombinert med andre organisatoriske tiltak internt i brann og redning. Det bør kun skje etter en
forutgående revisjon av ROS og politisk vedtak.
Ved en eventuell nedleggelse av Brann-depo Innlandet, er vi avhengig av at det innføres
kompenserende tiltak på samtlige §13 bygg og innleie av Sortland brann og redning for håndtering
av samtlige alarmer eller oppdrag som forekommer. Dette må vurderes nærmere, spesielt hva
angår potensielle økte kostnader.
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