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Prosess for overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest 

Som en del av prosessen rundt kommunesammenslåing er det vedtatt at Tysfjord skal deles 

opp og overføres til henholdsvis Hamarøy kommune og Narvik kommune. 

Kommunesammenslåingen skal iverksettes fra og med 01.01.2020. Den delen som skal 

overføres til Hamarøy kommune, videre kalt Tysfjord vest, har to lokasjoner for brann- og 

redningstjenesten. Begge lokasjonene er definert som depoter og befinner seg på Drag, med 

10 stillingshjemler, og på Storjord, med 3 stillingshjemler. 

Det er gjennomført et oppstartsmøte mellom Salten Brann IKS og Ofoten Interkommunale 

Brann og redningsvesen (Ofoten Brann) som i dag har ansvaret på brann- og 

redningstjenesten i Tysfjord vest. Det var deltakere fra begge selskapene og under befaring på 

depoter deltok en representant fra hvert depot. I møtet var det enighet om at overtakelsen skal 

defineres som en virksomhetsoverdragelse etter de ordinære reglene i arbeidsmiljølovens 

kapittel 6. 

Som en del av virksomhetsoverdragelsen utarbeider selskapet en egen rapport om status for 

lokasjonene og den formelle saksprosessen som skal gjennomføres. Foreløpig rapport 

vedlegges denne sak. Selskapets umiddelbare vurdering er at tilstanden på stasjonsbygningen 

på Drag ikke er tilfredsstillende og at dette må kartlegges nærmere. Erfaringen fra 

oppstartsmøtet er at dette også gjelder tyngre materiell og planverk.  

På Drag befinner bedriften The Quartz Corp (TQC) seg og det foreligger planer om utvidelse. 

Slike objekter er krevende med tanke på å ha tilfredsstillende utstyr, kompetanse og planverk. 

Salten Brann ser derfor at det er nødvendig å gjøre en grundigere vurdering av disse 

områdene, for å komme med en tilrådning om eventuelle behov, før overtakelsen av brann- og 

redningstjenesten i området. 

I møtet kom det frem at det er en uenighet mellom selskapene på hva som skal overføres til 

Salten Brann IKS gjennom Hamarøy kommune. Ofoten Brann er av den formening at biler 

skal flyttes og bli gjenværende i nåværende selskap. Salten Brann IKS er av den formening at 

virksomheten i sin helhet skal overføres, inklusive utstyr.  

Salten Brann IKS har engasjert KPMG Law Advokatfirma AS, se vedlegg 2, til å utarbeide et 

notat på overordnet nivå som skisserer konsekvensene av delingen av Tysfjord kommune med 

overføring til Hamarøy kommune, og derigjennom endringer i ansvarsforhold mellom Salten 



Brann IKS og Ofoten Brann. Vurderingene er basert på arbeidsmiljøloven, inndelingslova og 

IKS-loven. Notatet drøfter områdene økonomisk oppgjør, selskapsavtalene og de ansatte. 

Når det gjelder det økonomiske oppgjøret er vurderingen at vil være kunstig å skille mellom 

brannstasjon, som eies av Tysfjord kommune og tjener et bestemt område, og driftsutstyret, 

herunder brannbilen. I og med at eierbrøken skal fremgå i selskapsavtalen og at denne er 

basert på folketallet vil det ved sammenslåing mellom Hamarøy og Tysfjord vest være en 

vesentlig endring som tilsier at det er nødvendig å endre selskapsavtalen. 

I oppstartsmøtet mellom Salten Brann IKS og Ofoten Brann var det enighet om at det skal 

søkes juridiske avklaringer på uenigheten om driftsmidler også skal følge 

virksomhetsoverdragelsen.  

 

Forslag til vedtak 

1. Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjensten i Tysfjord 
vest gjennomføres som beskrevet i vedlagte rapport til saken. 

2. Styret mener, basert på vurderingene fra KPMG Law Advokatfirma AS, at 
virksomhetsoverdragelsen av Tysfjord vest også skal inkludere driftsmidler som tjener 
et bestemt område, slik som ordinært brann- og redningsutstyr og biler. 

3. Styret ber administrasjonen om å iverksette forhandlinger om 
virksomhetsoverdragelsen, i samarbeid med Hamarøy kommune, i henhold til 
inndeligslova. Ved behov, dersom forhandlingene ikke fører frem, gis 
administrasjonen fullmakt til å be Fylkesmannen om hjelp med forhandlingene. 

4. Styret ber selskapets administrasjon om å gjennomføre en utredning på status for 
stasjonsforhold, kompetanse og materiell, samt forslag til justerte vedtekter,som 
legges frem til behandling høsten 2019. 
 

 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


