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Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 44-2018         27. september 2018 

 

PROSESSPLAN FOR SALG AV KOMMERSIELLE TJENESTER 

(STRATEGISK MÅL 4 OG 5) 

 

Vedlegg; Program for styresamling 13 september 2018 

 

1. Innledning 

Det vises til selskapets virksomhetsstrategi vedtatt av selskapet i mai 2017. Her går det 

fram at strategi 4 og 5 omhandler økt salg til offentlig og privat sektor vedrørende 

kurs/øving og brannalarmtilknytning. 

Med bakgrunn i dette så gjennomførte styret en strategisamling den 13. september 2018 

for å belyse to hovedspørsmål: 

1. Hvorfor tilby betalte tjenester for offentlige og private virksomheter – 

kommersielt selskap? 

2. Hvordan utrede saken – saksprosess? 

2. Funn 

Følgende argumenter ble identifisert som taler for en satsing på salg av tjenester 

gjennom et eget selskap – momentene er ikke i prioritert rekkefølge; 

1. Det finnes et marked for tjenesten og inntekter gir flere ben å stå på enn kommunal 

overføring fra eierkommunene og styrker dermed økonomien for utvikling av 

selskapet som er med på å skape en robust organisasjon 

2. Et eget selskap er mer fokusert på inntektsmål enn om det er en liten del av ordinær 

lovpålagt drift og skaper grunnlag og posisjon for vekst og erfaringslæring 

3. Det er et større mulighetsrom i et selskap AS enn i et IKS 

4. Den beste løsning for markedet som også kan nå et større marked enn i dag (Salten – 

Nordland – NN) 

5. Større synlighet skaper mer bevissthet og er omdømmefremende 
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6. Bruk omdømme lokalt for å tiltrekke «kunder» 

7. Sikkerhet for kunden, bedre beredskap i samfunnet og bedre oppfyllelse av 

samfunnsoppgaven 

8. Enklere å ivareta konkurranselovgivningen 9 

9. Komme andre leverandører i forkjøpet 

10. Større grad av spesialisering av personell 

11. Gir mer brannforebygging 

12. Et selskap skaper grunnlag for fleksibilitet 

13. Bedre rustet til å by på andre tjeneste leveranser som alarmovervåkning 

 

3. Styrets Milepæler for saksutredningen 

1. Grovskisse presenteres rep.skap 11/2018 (repskap) 

2. Forprosjekt som belyser potensial og risiko 05/2019 (repskap) 

3. Hovedprosjekt med forretningsplan, organisering og ROS 11/2019 (repskap) 

4. Gjennomføring av hovedprosjekt 2020 

5. Evaluering 11/2022 (repskap) 

 

4. Forslag til styrevedtak 

1. Styret mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer 

kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 

2. Styret ber selskapet om å utrede denne saken iht de milepæler som er fastsatt i saken. 

3. Til representantskapsmøtet i november 2018 skal det presenteres noen grovskisser for 

potensial og risiko. 

 

Bodø, 27. september 2018 

 

_________________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS
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Program – strategisamling 
(Styret) 

Tidsramme Torsdag 13. september, Kl. 10.00 – 14.30 

Sted  Albertmyra – UV-rom 1. etg. 

Tidsplan 

Kl. 10.00 Innledning ved daglig leder 

Kl. 10.15  Presentasjon og repetisjon av vedtatt virksomhetsstrategi 

 Ledestjerne, visjon og virksomhetsidé. 

 Hovedmål, strategier med utdypende strategiforklaringer. 

 Erfaringer fra implementeringsarbeidet så langt 

 Mål 4 og 5 (salg og økte inntekter) 

Kl. 11.00 Prosessarbeid - Innledning 

 Inndeling i 2 arbeidsgrupper. Det skal arbeides kreativt i grupper: 

o Gruppe 1 – Mål 5, hvorfor tilby betalte tjenester for offentlige og private 

virksomheter – kommersielt selskap? (leder Ronny) 

 Bakgrunn, hensikt, effekter og suksesskriterier 

 

o Gruppe 2 – Hvordan utrede saken – saksprosess? (leder Per Gunnar) 

 Faser, tid, utredninger, konsulent, utgifter og saksbehandling 

Kl. 11.30 Lunsj (30 min) 

Kl. 12.00 Individuelt; les gjennom selskapets vedtatte virksomhetsstrategi 

Kl. 12.15 I gruppe (IGP); løse gruppeoppgave 

o Gruppeleder; Dokumenter det hele på datamaskin som Word fil og send 

denne på mail til daglig leder. 

Kl. 14.00 Sjekklistebasert oppsummering og debrief mellom gruppene 

Kl. 14.15 Overordnet oppsummering og veien videre 

Kl. 14.30 Slutt! 

 

Hilsen 

_____________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder / brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 

 


