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Styret i Salten Brann IKS 

 

 

 

PROTOKOLL TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 
 

Saksliste 

 

2/2018 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 

3/2018 Underskriving av protokoll fra styremøte 7. desember 2017 og 3. januar 2018 

4/2018 Orientering om drift- og økonomistatus 

5/2018 Erfaringer fra eiermøtet 31. januar 2018 

6/2018 Tilbud på drift av brann- og redningstjenesten på Bodø flystasjon 

7/2018 Forventningsavklaring for styrets strategisamling i mars 2018 

 

NB! 

Sak 6/2018 er unntatt offentlighet med hjemmelsreferanse i offl § 13 jfr. Fvl § 13, 1. ledd nr 2. 

Saken inneholder informasjon om drifts- og forretningsforhold av konkurransemessig betyd-

ning. 

 

Med bakgrunn i dette vil ikke sakspapirer for dette styremøtet legges ut på hjemmesiden 

 

Saksdokumenter vil bli sendt på e-post. 

 

Møtested og dato: Tirsdag 13. februar 2018 kl. 15.00 – 19.00, Brannstasjonen Olav V gate 

200, 8070 Bodø.  

 

Til stede: 

 

Til stede: Svein Blix, Gudbjørg Navjord, Agnar Hansen, John Harald Løkås, Kurt Rune 

Martinussen, Per Gunnar Pedersen og Ronny Hagen Langfjord 

 

Ikke til stede: Anne Holm Gundersen 

 

 

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord 
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SAKSLISTE 

 

 

Sak 2/18 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 

 

 

Styrets behandling: 

 

Merknad til innkalling. KPMG deltar i møte fra 1600 for å svare på deler av sak 6/2018. 

 

Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 

 

 

 

 

Sak 3/18 Underskriving av protokoll fra styremøte 7. desember 2017 og 3. januar 2018 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoller godkjennes og underskrives. 

 

 

Styrets behandling: 

 

Protokoller godkjennes og underskrives. 

 

 

A. Orienteringssaker 
 

 

Sak 4/18 Orientering om drift- og økonomistatus 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tas til orientering 

 

 

Styrets behandling: 

 

Tas til orientering 
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B. Beslutningssaker 
 

 

Sak 5/18 Erfaringer fra eiermøtet 31. januar 2018 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapet har ikke laget forslag til vedtak 

 

 

Styrets behandling: 

 

Daglig leder forbereder sak til strategisamling for styret med: 

- Å møte forventningene rundt 5% reduksjon av eierbidraget  

- Leveranse av brann- og redningstjeneste til Avinor. 

 

 

Sak 6/18 Tilbud på drift av brann- og redningstjenesten på Bodø flystasjon 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

a. Salten Brann IKS skal levere tilbud på drift av kombinerte BRP-tjenester på Bodø 

flystasjon i samarbeid med entreprenør PK Strøm AS, men som underleverandør, med 

oppstart 1. august 2018. Årsomsetning er kalkulert til 23,3 millioner kroner pr år i 

2018 priser. Resultat er kalkulert til 2,0 millioner kroner. 

b. Styret vedtar mål om minimum 10% resultatgrad. 

c. Salten Brann IKS stifter eget heleid driftsselskap for å gjennomføre leveransen 

- Selskapets navn skal være; Salten Brann- og Redningstjeneste AS. 

- Salten Brann IKS skyter inn egenkapital/lån i selskapet på nærmere 2,0 millioner 

kroner (42,5%) av samlet behov på 4 700 000 kroner, nedbetales over 6 år. 

(500 000 i egenkapital og 1 500 000 i lån). 

- Representantskapet vedtar egenkapital/lån ekstraordinært i mars 2018. 

- Daglig leder i Salten Brann IKS skal være styreleder i driftsselskapet. 

- Styret i Salten Brann IKS er generalforsamling/eiere. 

- Det skal være et profesjonelt styre i det nye selskapet. 

- Daglig leder får mandat til å lage selskap under etablering for å spare tid dersom 

det er behov for det. 

- KPMG bidrar til etablering av selskapet. 

d. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale benyttes for å regulere samarbeidet mellom 

drifts-selskapet og PK Strøm AS. 

e. Vedlagt tilbudskalkulasjon godkjennes til bruk som tilbudsgrunnlag 19. februar 2018. 
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f. Vedlagt risiko - og sårbarhetsanalyse med tiltaksdel benyttes som kvalitetsverktøy i 

gjennomføringsfasen. 

g. Styret holdes løpende orientert om utviklingen og etableringen av driftsselskapet. 

h. Denne saken med vedtak sendes ut til samtlige eierkommuner som orientering. 

i. Daglig leder gis anledning til å finjustere nødvendige detaljer på pris og kvalitet i 

samarbeid med PK Strøm AS før leveringsdato den 19. februar 2018. 

 

Styrets behandling: 

 

 

a. Salten Brann IKS skal levere tilbud på drift av kombinerte BRP-tjenester på Bodø 

flystasjon i samarbeid med entreprenør PK Strøm AS, men som underleverandør, med 

oppstart 1. august 2018. Årsomsetning er kalkulert til 23,3 millioner kroner pr år i 

2018 priser. Resultat er kalkulert til 2,0 millioner kroner. 

b. Styret vedtar mål om minimum 10% resultatgrad. 

c. Salten Brann IKS stifter eget heleid driftsselskap for å gjennomføre leveransen 

- Selskapets navn skal være; Salten Brann- og Redningstjeneste AS. 

- Salten Brann IKS skyter inn egenkapital/lån i selskapet på nærmere 2,0 millioner 

kroner (42,5%) av samlet behov på 4 700 000 kroner, nedbetales over 6 år. 

(500 000 i egenkapital og 1 500 000 i lån). 

- Representantskapet vedtar egenkapital/lån ekstraordinært i mars 2018. 

- Daglig leder i Salten Brann IKS skal være styreleder i driftsselskapet. 

- Styret i Salten Brann IKS er generalforsamling/eiere. 

- Det skal være et profesjonelt styre i det nye selskapet. 

- Daglig leder får mandat til å lage selskap under etablering for å spare tid dersom 

det er behov for det. 

- KPMG bidrar til etablering av selskapet. 

d. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale benyttes for å regulere samarbeidet mellom drifts-

selskapet og PK Strøm AS, med nødvendige justeringer gitt i styremøte. 

e. Vedlagt tilbudskalkulasjon godkjennes til bruk som tilbudsgrunnlag 19. februar 2018. 

f. Vedlagt risiko - og sårbarhetsanalyse med tiltaksdel benyttes som kvalitetsverktøy i 

gjennomføringsfasen. 

g. Styret holdes løpende orientert om utviklingen og etableringen av driftsselskapet. 

h. Denne saken med vedtak sendes ut til samtlige eierkommuner som orientering. 

i. Daglig leder gis anledning til å finjustere nødvendige detaljer på pris og kvalitet i 

samarbeid med PK Strøm AS før leveringsdato den 19. februar 2018. 

j. Vedtaket forutsetter at representantskapet godkjenner budsjettregulering 2018 for 

innskytelse av egenkapital og lån. 

k. Representantskapet orienteres før totalleverandørens endelige signering med Avinor 

Saken sendes til orientering til representantskapets medlemmer etter innlevert tilbud. 
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Avsteming 

 

Stemmer for: 

- Svein Blix 

- Gudbjørg Navjord 

- Agnar Hansen 

- John Harald Løkås 

 

Stemmer mot: 

- Kurt Rune Martinussen 

 

 

 

Sak 7/2018 Forventningsavklaring for styrets strategisamling i mars 2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapets forslag til tema og fokus vedtas som grunnlag for ledersamling 15. mars 2018. 

 

 

Styrets behandling: 

 

 

 Selskapets forslag til tema og fokus vedtas som grunnlag for ledersamling 15. mars 2018. 

 

 

 

 

Svein Blix        

 

 

John Harald Løkås     Kurt Rune Martinussen 

 

 

Agnar Hansen      Gudbjørg Navjord 

 

 

Per Gunnar Pedersen     Ronny A. Hagen Langfjord 

 


