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STATUS- OG ØKONOMIRAPPORTERING FOR JANUAR 2019 - 

SALTEN BRANN IKS 

 

Status drift 

Økonomi og lovlighet 

o Regnskap for januar 2019 er ikke ferdigstilt, klart til den 15. i måneden etterpå. 

o Fortsatt tett dialog med regnskapskontor vedrørende økonomiske rutiner i 

selskapet. 

o Det er behov for å intensivere økonomisk kontroll arbeid samt se nærmere på 

delegering av innkjøpsmyndighet. 

o Selskap er i prosess med Bodø kommune med å lage rapportmaler for økonomisk 

rapportering innad i selskapet og til styret – dette vil ta litt tid. 

o Daglig leder er av den oppfatning at driftsøkonomien er så pass stor at det bør 

iverksettes styrking av bemanning for tettere oppfølging på sikt. 

 

Personell 

o Dødsfall i styrken på Fauske, oppfølging av stasjon Fauske i over en uke, 

begravelse 24 jan 19. (muntlig orientering gis i styremøtet) 

o All bemanning i beredskapsavdelingen i Bodø (brannstasjonen) er på plass og i 

produksjon kombinert med opplæring. 

 Merk at Tor Fure er innvilget 1 års permisjon for å arbeide på brannskolen. 

Det er ansatt vikar i hans sted i rollen som seksjonsleder. 

o Fortsatt to vakanser på forebyggende, men det ser ut til å komme en lærling innen 

feierfaget over sommeren og det er gledelig. Rekrutteringsprosess for ledig 

hjemmel på forebyggende ansvarsområde er i gang. 



o Jan Ivar Nordvik er ansatt som operativ leder på 110-nødsentralen iht budsjett for 

2019. 

o Rekruttering av alarmansvarlig og teknisk ansvarlig er påbegynt iht budsjett 2019 

 

Hendelser 

o Det har vært flere ulike hendelsestyper siden sist rapport; 

 Røykutvikling på helsetunet i Fauske, 5. des 18 

 Diverse trafikkhendelser i Salten, 9 – 11 des 18 

 Brann i Bygning i Gildeskål, 14 des 18 

 Brann i bygning på HALSA, 15 des 18 

 Brudd i vanntilførsel i Bodø sentrum, 18 des 18 

 Trafikkulykke Gildeskål, utagerende person, 21 des 18 

 Brann i skorstein i Saltdal, 24 des 18 

 Økning av beredskap grunnet snøskredfare, 27 – 29 des 18 

 Trafikkulykke ved Valnesvannet, 28 des 18 

 Nyttårsarrangement, 31 des 18 

 Brann i bygning – våpentrussel mot brannmannskap, 1 jan 19 

 Stor snøskredfare, 2 – 4 jan 19 

 Sikring av fasadeplater pga vind ved Skagen hotell, 10 jan 19 

 Utfall av nødnett i Beiarn, 10 – 11 jan 19 

 Diverse sikringsoppdrag pga vind, 10 – 11 jan 19 

 Brann i bygning, funn av sprengstoff i Fauske kommune, 12 jan 19 

 Ambulanseoppdrag med snøscooter i Bodø kommune, 19 jan 19 

 Trafikkulykke Saksenvika i Saltdal kommune, 20 jan 19 

 Trafikkulykke ved Holandsfjorden, 21 jan 19 

 Varsel om snøskredfare kategori 4, 26 jan 19 

 Brann i bygning i Misvær, 29 jan 19 

 Møte i Fylkesberedskapsrådet, situasjonen i Lofoten, 29 jan 19 



Kommunikasjon og nettverk 

o Julelunsj fredag 14. desember 2018 

o Personalmøter i selskapet 

 Planlagt fredag 1 februar 19 

o Utredning av nytt selskap for salg av tjenester 

 Kjetil Woje bistår i grunnarbeidet 

 Flere interne møter gjennomført 

 Workshop med SB LG, 110 sentral og beredskap, 8-10 jan 19 

o SAMLOK NORD 

 Styringsgruppemøte gjennomført 18 januar 19 

 Det er innført felles øvelser 2 ganger i uken 

 SAMLOK Nord deltar også i Øvelse Nord den 25 apr 19 

 Brannsjef er leder av styringsgruppen 

o Albertmyra 2 

 Siste styringsgruppemøte gjennomført 10 jan 19 

 Det planlegges med møtet med DSB, POD samt presse den 12 mar 

19 (release av rapport med tegninger) 

 Det forefinnes skissetegninger av tiltenkte løsninger, slippes 12 mar 19 

o Selskapets ledergruppe 

 Ledermøte torsdag 13 des 19 

 Ledermøte torsdag 23 jan 19 

 LG gjennomfører ledergruppemøte hver fjerde uke med direkte 

rapporterende 

 LG har innført mandagsmøte med fokus drift (30 min) og fredagsmøte (15 

min) med fokus på vakthavende brannsjefsfunksjonen og erfaringslæring 

 Se oppdatert årsplan for ledergruppen som vedlegg til saken 

o Fylkesberedskapsrådet 

 Møte 29 jan 19 

 Snøfall Lofoten 27-28 jan 19 



 Salten Brann IKS er forberedt på støtte i samarbeid med sq 330 

o Brannråd Nordland (som del av strategi mål 1) 

 Konstituerende møte nr 2 den 29 jan 19 

 Vedtekter gjennomarbeidet og revidert 1 gang 

 Revisjon gjøres før feb 19 

 NBR etablering planlagt 15 – 16 mai 19 

 Etablering av arbeidsutvalg gjøres på samme tid 

 Tidligere status 

 Gjennomført i Bodø av selskapet 17. september 2018 

 Målgruppe brannsjefer i Nordland 

 Fokus på andre tema med nasjonalt fokus (nødnett, LRS rollen med 

mer) 

 Konstituering pågår fortsatt fram til jul – viktig at det ikke går for 

fort fram 

o Styremøter og rep skaps møter 

 IUA SM 12 desember 18 

 Eiermøte planlegges 26. februar 2019, kl 0900 – 1200. 

o Øvelse nord 2019 

 Øvingsdirektiv vedtatt 

 Skipskollisjon med påfølgende brann og forurensning 

 Øvingsmål for selskapet er utformet 

 Håper på samarbeid med Tromsø brann og redning 

 Konflikt med redningsdykkerkurset i SB IKS 

o Styresamling for KS Bedrift avd brann og redning i Bodø 15 – 16 jan 19 

 Omvisning på HRS 

 Ordinært styremøte 

 Brief fra SAMLOK NORD prosjektleder 

 



Prosjekter, utvikling og innovasjon 

o Oppstart overføring av ansvar for Brann og redning for nye Hamarøy kommune 

o SB skal overta ansvar for Tysfjord sør 

o Oppstartsmøte på Innhavet 8 jan 19 

o Møte med Ordfører og prosjektledere samt Ofoten brann og redning IKS 

o Iris var også tilstede 

o Nytt heldagsmøte mellom OBR og SB gjennomføres den 12 feb 19 

o Prosjekt kvalitet – ISO 9001 og ISO 14001 

o Prosjekt- og styringsgruppen er konstituert 

o Valg av kvalitetssystem er først beslutning, medio februar 19 

o Endring i overordnet vakt i selskapet 

o Brigadeleder har startet som innsatsledere fra 1. nov 2018 

o Ledergruppen fortsatt overordnet vakt 

 Vakthavende brannsjef og operasjonsleder 

o Første evaluering gjennomført i des 19 

 Gode tilbakemeldinger så langt 

o Salten Brann-ROS 

o Prosjektleder Sturla Roti 

o Første interne arbeidsmøte har blitt gjennomført 6 og 7 nov 

o Andre arbeidsmøte gjennomført 11 des 18 

o Neste møte i feb 19 

o Dronepilotutdanning (10 piloter) 

o Plan for utsjekk av piloter 

 6 fra beredskap, 2 fra 110 og 3 fra forebyggende 

 Oppstart kurs 17 oktober 

 Piloter ferdig i januar og februar 

o Status utsjekk piloter 

 6 piloter er ferdig godkjent RO3 



 Droner fra ASC er overlevert 

 1 drone er US, feil, reklamasjon 

 Arbeidet med å systematisere dokumentasjon er startet 

 Avtale inngått med modellflyklubben for å bruke banen på 

Bestemorenga 

o Strategi - Finansiering av Brann 2020 – strategimål 7 

o Etter dialog med rådmann i Bodø søker selskapet på nytt 

 Daglig leder møter rådmenn den 14 februar for gjennomgang 

o Tidligere status var som følger: 

 Selskapet har søkt om finansiering 

 Irisfondet – frist i september 2018 – omlegging av søknadsrutiner 

 Rådmannsutvalget har behandlet søknaden og er positive til 

denne 

 IKKE innvilget penger i repskap til Iris 9 nov 18 

 Alternative finansieringsformer utredes 

 Selskapet sjekker ut hvordan KS kan bistå med utviklingsmidler 

til relevante deler av Brann 2020 programmet 

o Møte med Bodø kommune – ny branngarasje på Helligvær 

o 17 jan 19 

o Eiendomskontoret, ledelse i selskapet og konstabler fra Helligvær 

o Enighet om planskisser 

o Neste fase innebærer endelig kostnadskalkulasjon 

o Fordrer vedtak i Bodø kommune 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


