Styret – Salten Brann IKS
Sak nr. 31-2018

6. juni 2018

REVISJON AV VEDTEKTER – MODERNISERING AV UTTRYKK OG BEGREPER
Bakgrunn
Torsdag 31. mai 2018 var daglig leder i møte med rådmannsutvalget. Møtet fant sted på
Kobbelv vertshus i Sørfold kommune. Det ble satt av 60 minutter til presentasjon og dialog
med rådmannsutvalget. Presentasjonen var den samme som ble holdt for representantskapsmøtet 4. mai 2018. Følgende agenda lå til grunn for gjennomføring av presentasjonen:
1. Fakta (struktur og ansvar) inkl. brigadeledere
2. Etablering av akutt snøskredberedskap
3. Hendelsesstatistikk
4. Vedtektsendringer – rep sak 15/18
5. Økonomisk resultat 2017
6. Økonomiske rammer og satsinger i 2018 – 2021
7. Felles teknisk dykkertjeneste i Salten
Analyse av problemstilling (vedtektsendringer)
I all hovedsak så gikk presentasjonen meget bra og rådmenn var fornøyd med status og fokus
som selskapet har satt. Det som det derimot ble en diskusjon om var punkt 4, vedtektsendringer. Her vises det til rep skaps møtet den 4 mai. 2018 og sak nr. 15/18 samt ad sak til
samme sak. Bakgrunnen for at vedtektene må endres er det faktum at Værøy kommune
tilsluttes Salten Brann IKS fra og med 1. jan 2018 og at vedtektene må justeres tilsvarende,
sak 15/18. Dette innebærer likelydende vedtak i alle eierkommuner.
Problemstillingen som først dukket opp var usikkerhet ift begrepet eierandel og sammenblandingen mellom § 5 og § 6. Kort fortalt innebærer dette at det kan synes som om det er en
oppfatning av at begrepet ting-innskudd som står omtalt i § 5 og som også belyses i note 8 i
årsregnskap 2017 misforstås sett opp mot den reelle betydningen av § 6 som omhandler
eierandel og ansvarsfordeling som igjen blir registrert i Brønnøysundregisteret. Rådmenn
mener at etter hvert som det innlemmes flere kommuner som eiere så vil relativ eierandel
reduseres for de opprinnelige kommunene og det stemmer i og for seg, men sett opp mot
faktisk tinginnskudd så forringes ikke den bokførte verdien, men andel av eget tinginnskudd
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reduseres etter hvert som summen av tinginnskudd økes. Det kan synes som om at rådmenn
misforstår hva § 6 skal benyttes til og slik selskapet forstår det så vil en høy eierandel innen
denne § bare innebære at eierkommunen blir mer ansvarliggjort ved mislighold overfor
tredjepart dersom selskapet ikke kan håndtere dette ansvaret. § 6 gir ikke mer styringsmakt
ved økt stemmeandel, reguleres i § 8, og den gir heller ikke større andel av tinginnskuddet. Så
isolert sett bør den relle fordelingsbrøken (som kalles eierandel) ikke være av spesiell
interesse.
§§ 7 og 18 brukes primært for å regulere finansieringen av selskapet og ansvarligheten ift lån.
Felles for de begge er at eierandelen, eller fordelingsnøkkel som selskapet kaller det, fastsettes
etter SSBs årlige folketelling. I seg selv ingen dramatikk. Reelt sett betyr dette bare at Bodø
kommune øker i folketall sett opp mot de andre kommunene. Dermed blir konsekvensene av
dette faktum at Bodø kommune må betale mer av selskapets felleskostnader og være mer
ansvarlig sett opp mot låneopptak (sikkerhet) over tid.
Sistnevnte punkt tenderte til å bli en debatt i rådmannsutvalget noe som belyser sårbarheten i
dagens finansieringsmodell ved at Bodø kommune betaler mer og mer etter hvert som
folketallet stiger, mens andre kommuner betaler mindre og mindre etter hvert som folketallet
synker. I et 10-års perspektiv må dette forholdet adresseres på et skikkelig vis. Dette gjelder
for øvrig alt interkommunalt samarbeid som finansieres etter folketall, men særlig for
interkommunale selskap. Salten regionen har 3 IKS; 1) Salten Brann IKS, 2) HMTS IKS og
3) Iris IKS.
Oppsummert for styret:
1. De foreslåtte vedtektsendringene innebærer ingen praksisendring. Samme praksis
benyttes ved innlemmelse av Værøy kommune som for Meløy kommune i 2013.
2. Begrepet eierandel har minst 3 ulike anvendelsesområder og kan med fordel byttes ut
med begreper som fordelingsnøkkel, andelsnøkkel og/eller finansieringsandel.
Eierandel forstås direkte som en eiers andel av en bedrifts totale aksjekapital og
dermed dens rettmessige innskudd i bedriften (tinginnskudd om du vil). Forskjellen til
kommersielle selskap er at eierandel sier noe om fordeling av resultatoverskudd, noe
som ikke er relevant for interkommunale selskap samt maktfordelingen i generalforsamlingen.
3. Det oppstått dilemma i Salten Brann IKS`vedtekter bør også være dagsaktuelle for
HMTS og Iris. Løsningen bør derfor innebære arbeid med alle 3 IKS.
4. Bodø kommunes hovedbekymring, slik selskapet forstår det pr i dag, handler om a)
stadig økende finansieringsandel og b) stadig mindre maktandel (stemmeantall) som
ikke står i stil med eierandel/finansieringsandel.
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Løsningsmodeller
For å løse situasjonen så kan det være hensiktsmessig å gjøre en grundig gjennomgang av
vedtektene med mål om å harmonisere uttrykk og begreper slik at vedtektene får et preg av å
være enda mer selvforklarende. Dersom eierne ønsker å se nærmere på finansieringsmodellen
så kan de selvsagt også gjøre dette.
Et slik arbeid bør igangsettes av Salten regionråd og bør i hovedsak være eierstyrt, med
representasjon fra rådmenn, selskapene og med innslag av juridisk kompetanse.
Styret bør slik selskapet ser det gi selskapet i oppdrag om å lage en sak til regionrådet til
møtet den 19. september 2018 som belyser dilemma i en egen sak. En slik sak bør innebære
involvering av alle 3 IKS.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar selskapets redegjørelse om problemstillingen til etterretning.
2. Styret ber selskapet om å utarbeide en politisk sak til Salten regionråd vedrørende
forholdet med mål om å få avklart behovet for å revidere dagens vedtekter i nært
samarbeid med de andre interkommunale selskapene.
3. Styret ber selskapet om å få saken behandlet i styremøtet forut for behandling i
regionrådsmøtet i Rødøy kommune den 19. september 2018.

Bodø 6. juni 2018

________________________
Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brannsjef
Salten Brann IKS
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