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STATUSORIENTERING – DRIFT OG ØKONOMI 

Oppsummering 

Drift og økonomi i Salten Brann IKS er tilfredsstillende pr oktober 2017. Det er kun en 

måned siden forrige statusrapport og derfor er denne rapporten noe tynnere. 

Brigadeledere har oppstart fra nyttår og vil bli implementert suksessivt utover 1 halvår. Det 

påregnes glidende overgang fra dagens forvaltning til ny struktur. 

Som det ble vedtatt i repskapsmøtet i nov 2017, så er investeringsplanens ambisjon og dermed 

påfølgende lånebelastning blitt noe forskjøvet. Se for øvrig vedtatt årsbudsjett for 2018. 

Status drift 

 Økonomi og lovlighet 

o Neste års budsjett og påfølgende økonomiplan er vedtatt av rep skapet 10 

november 2017 

o Siden sist styremøte er det ingen endringer i økonomisk status på overordnet nivå. 

o Detaljert økonomisk oversikt vil bli presentert i møtet. Denne oversikten 

behandles i ledermøtet rett forut for styremøtet. 

o Det er god økonomisk kontroll og styring av selskapet. 



    

 

o Det er identifisert utfordringer rundt kvalitet i bemanningsplanlegging og 

lovlighet, både innen 110-Nødsentral og beredskapsavdelingen med tanke på 

bestemmelsene i kap X i AML vedrørende bruk av overtid samt hviletider. 

o Første steg i denne retningen er å legge alle turnussystemer inn i HRM systemet og 

en egen ressursstyringsmodul slik at problemstillingene jfr kap X i AML kan 

identifiseres og varsles umiddelbart for de som treffer beslutninger. 

o Overtidsbruk for enkelte medarbeidere over 200/300 timer har høyeste prioritet og 

skal stoppes. 

o Det største avviket vedrørende økonomi/budsjett pr i dag er omfang av overtid og 

vakanser i selskapet. 

 Hendelser 

o Det har ikke vært større hendelser å rapportere om siden sist rapport annet enn at 

selskapet har vært involvert i industribrann på Træna 15. oktober 2017. 

 Besøk og nettverk 

o Møte med politi, brann, helse, sivilforsvar og Bodø kommune 

 Oppstart SAMLOK 2, med BK i spissen startet 13 sep. i år. 

 En styringsgruppe og en prosjektgruppe etablert. 

o ILKØ øvelse for Salten-IUA 21- 22 nov 2017 

 Øvelse med Kystverket ble godt gjennomført 

 Positive tilbakemeldinger, deltagere fra Bodø, Fauske kommune 

o Rep skapsmøte – 10. november 2017 

 HRS 

 HRS, politi, NORUT, Roy Røst 

o Øvelse Nord 2018 

 Styringsgruppemøte 5 des 2017 

 Fokus på erfaringer og mål for 2018 

o Lederprogram i regi av KS Bedrift – 29 – 30 nov 2017 

 Ledergruppen deltar – 5 x 2 dager 

 Fokus; Utvikle ledergruppen som et homogent team 



    

 

 KS Bedrift dekker deltageravgift, selskapet bekoster reise/losji 

 Oppgaver og arbeid mellom samlingene 

 Ferdig sep 2018 

o Prosjekt risikoutsatte grupper 

 Oppstart i 7 av 9 kommuner 

 Værøy kommune inviteres senere når konseptet er avklart 

 Prosjekter/utvikling 

o Igangsetting av KKI videovegg 

o Kontraktsmøte med signering gjennomført med ATEA 13 nov 2017 

o Videovegg verdig montert og klar til testing i uke 8, 23 februar 2018 

o Overlevering uke 12 fredag 23 mars 2018 

o NORUT (Dronesamarbeid), forprosjekt gjensidig eksperimentering/utforming av 

beredskapsfunksjonalitet 

o Fase 3 – litteraturstudien er neste trinn 

 Prosjektmandat er under utforming av NORUT og selskapet. 

 Fauske kommune har godkjent søknaden og stiller som partner i denne 

prosjektfasen 

 Selskapet søker skjønnsmidler fra FMNO via Fauske kommune –- 

forankret med Fauske kommune 23. nov 2017. 

 NORUT jobber med SVV vedrørende ny E8 og drone/sensorteknologi 

– SB er spurt om å delta og har takket ja. 

 NORUT har søkt RFF Nord om midler til å forske på innsamling av 

film og sensordata i sanntid fra brannvesenets utstyr, droner flydd på 

oppdrag og publikums mobiltelefoner. SB IKS er med som 

samarbeidspartner. Dette gir en unik mulighet for finansiering av egne 

prosjekt etter hvert. Avklaring er enda ikke gitt. 

o Visma ressursstyring er under implementering på 110-nødsentralen 

o Lønn oktober 2017 er kjørt via systemet for første gang 

o Utvidelse kan komme i gang for beredskap høsten 2018 og ikke våren 2018 

slik det ble orientert om ved forrige anledning. 



    

 

o Ny hjemmeside 

o Selskapet har implementert ny hjemmeside 

 www.saltenbrann.no 

o Det vil pågå løpende innholdsproduksjon 

o Egen side for styremøter og repskapsmøter hvor alle saker blir lagt ut 

 Meroffentlighet 

 Møtekalender og filer 

 Tilgjengelig for publikum/media 

o SAMLOK Fauske kommune 

o Involvering i bygging av nytt blålysbygg i Fauske 

 Brann, ambulanse, teknisk, legevakt og sivilforsvar 

 Samarbeid med politi og helse (112 og 113) 

o SAMLOK Bodø er bevilget prosjektmidler tilsvarende 2,1 mill fra NFK til 

prosjektleder for SAMLOK. 

o Rekruttering av prosjektleder gjennomført – 3 stk innstilt, ansettelsesråd i politiet 

vedtar 8 des 2017 – oppstart etter påske (god hjelp fra Bodø kommune) 

 Personell 

o Personalsjef har sagt opp sin stilling da hun har fått ny jobb. 

o Rekruttering 

o En konstabel/vaktsjef ved stasjon Bodø har delvis arbeidsevne. 

o Tildeles alternativt arbeid 

o Utlyse til ny kvalitetsleder/kvalitetssjef (Kjell Ivar) 

o Før jul 

o Rekruttering av nye konstabler - Bodø 

o 6-7 stillinger 

o Nye og tøffe opptaksprøver 

o Fin mediadekning i AN – Endelig helg 25 november 2017 

http://www.saltenbrann.no/


    

 

 https://www.an.no/salten-brann/jobb/utdanning/har-man-klaustrofobi-

her-kommer-man-ut-gjennom-veggen/f/5-4-641779 

o Omstillingssamtaler og vilkår for Brigadeledere er avklart 

o Utlysning av seksjonsledere er i gang 

o Fortsatt to ledige hjemler på forebyggende. En av inspektørene har fått jobb på 110-

nødsentral 

o Daglig leder bistår i rekrutteringsarbeidet. 
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________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 
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