
SALTEN BRANN IKS 
Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

 
Bodø 30. januar 2019 
 
 
 
Styret i Salten Brann IKS  
 
 

 

PROTOKOLL TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 
 
Saksliste 
 
Sak 1/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
Sak 2/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 06. desember 2018 
Sak 3/19 Orientering om drift- og økonomistatus (Presentasjon i møtet) 
Sak 4/19 Orientering om status ROS-analyse (Presentasjon i møtet) 
Sak 5/19 Orientering prosessplan for salg av kommersielle tjenester   
Sak 6/19 Orientering regnskapsavslutning 2018 
Sak 7/19 Forventningsavklaring for styrets strategisamling i mars 2019 
Sak 8/19 Justering av møteplan 2019 
 Eventuelt 
Sak 9/19 Rapport – mulighetsstudie – Albertmyra II 
Sak 10/19 Forespørsel om samarbeid med Bodø kommune vedrørende digital innovasjon 
 
Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk. Møteinnkalling med saks-
dokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside. 
 

Møtested og dato: Torsdag 7. februar 2019 kl. 15.00 – 18.00, Brannstasjonen Olav V gate 
200, 8070 Bodø 
 
Til stede: Svein Blix, Agnar Hansen, Anne Holm Gundersen, Silje Nordgaard, Ole Fredrik 
Bakken, Trond Nilsen, Per Gunnar Pedersen og Ronny Hagen Langfjord 
 
 

Saksbehandler: Ronny Hagen Langfjord 
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SAKSLISTE 
 
 
Sak 1/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 
 
 
Styrets behandling: 
 
Sak 10/19 sendt ut etter innkalling. Styret godkjenner den som sak 10/19. 
Saksliste og møteinnkalling godkjennes.  
 
 
Sak 2/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 06. desember 2018 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoller godkjennes og underskrives. 
 
 
Styrets behandling: 
 
Protokoller godkjennes og underskrives. 
 
 
 

A. Orienteringssaker 
 
Sak 3/19 Orientering om drift- og økonomistatus 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering. 
 
 
Styrets behandling: 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Sak 4/19 Orientering om status ROS-analyse 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering. 
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Styrets behandling: 
 
Tas til orientering. 
 
 
Sak 5/19 Orientering prosessplan for salg av kommersielle tjenester   
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering 
 
 
Styrets behandling: 
 
To scenarioer for salg av kommersielle tjenester ble presentert med vurdering av potensiale, 
der et av områdene anses som mer inntektsbringende. Styret er positiv til videre utredning. 
 
Saken tas ut over dette til orientering. 
 
 
Sak 6/19 Prosessplan for regnskapsavslutning 2018 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering 
 
 
Styrets behandling: 
 
Tas til orientering 
 
 
Sak 7/19 Forventningsavklaring for styrets strategisamling i mars 2019 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar forslag til fokus for strategisamling 
 
Styrets behandling: 
 
Styret vedtar forslag til fokus for strategisamling 
 
 
Sak 8/19 Justering av møteplan 2019 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nytt forslag til møteplan vedtas av styret 
 
Styrets behandling: 
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Nytt forslag til møteplan vedtas av styret 
 
 
 
 

B. Eventuelt 
 
Sak 9/19 Rapport – mulighetsstudie – Albertmyra II 
 
Forslag til styrevedtak 
 

1. Styret er svært positiv til rapportens analyse, funn og støtter rapportens konklusjoner 
som følger: 

a. Albertmyra II prosjekteres og utredes videre innenfor rammene av en omforent 
framdriftsplan. 

b. Bodø kommune gis fullmakt til fortsatt ledelse av Albertmyra II-prosjektet. 
2. Styret mener at en realisering av Albertmyra II vil bygge opp under Bodø som 

beredskapshovedstad og behovet for en sterkere og mer koordinert beredskap i Nord. 
3. Styret mener også at en realisering av Albertmyra II vil være bra for selskapets 

strategiske utvikling og posisjon i Salten og Nordland fylke. 
4. Styret er positiv til å kunne bidra med ressurser for fortsatt utvikling, men ønsker en 

nærmere avklaring på behov for dette og former for finansiering. 
5. Styret mener at Salten Brann IKS fortsatt skal være en aktiv pådriver for det videre 

arbeidet. 
6. Styret ber om at selskapet involverer medarbeiderne iht avtaleverk i et eventuelt 

forprosjekt dersom dette besluttes. 
 
Styrets behandling: 
 

1. Styret er svært positiv til rapportens analyse, funn og støtter rapportens konklusjoner 
som følger: 

a. Albertmyra II prosjekteres og utredes videre innenfor rammene av en omforent 
framdriftsplan. 

b. Bodø kommune gis fullmakt til fortsatt ledelse av Albertmyra II-prosjektet. 
2. Styret mener at en realisering av Albertmyra II vil bygge opp under Bodø som 

beredskapshovedstad og behovet for en sterkere og mer koordinert beredskap i Nord. 
3. Styret mener også at en realisering av Albertmyra II vil være bra for selskapets 

strategiske utvikling og posisjon i Salten og Nordland fylke. 
4. Styret er positiv til å kunne bidra med ressurser for fortsatt utvikling, men ønsker en 

nærmere avklaring på behov for dette og former for finansiering. 
5. Styret mener at Salten Brann IKS fortsatt skal være en aktiv pådriver for det videre 

arbeidet. 
6. Styret ber om at selskapet involverer medarbeiderne iht avtaleverk i et eventuelt 

forprosjekt dersom dette besluttes. 
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Sak 10/19 Forespørsel om samarbeid med Bodø kommune vedrørende digital 
innovasjon 
 
Forslag til styrevedtak 
 

1. Styret er positiv til at selskapet deltar i partnerskap med Bodø kommune, selskapets 
største eier, som del av en digital innovasjonsprosess. 

2. Styret er opptatt av at prosjektet må skape reelle verdier for Salten Brann IKS og at 
dette må oppleves relevant i planlegging, trening og i skarpe situasjoner. 

3. Styret er positiv til at selskap skal stille med nødvendig kompetanse, men er samtidig 
tydelig på at dette ikke skal forringe pågående prosesser i selskapet. 

4. Daglig leder har ansvar for å føre kontroll med ressursbruken innenfor vedtatte 
budsjettrammer. 

 
Styrets behandling: 
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
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