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STATUSORIENTERING – DRIFT OG ØKONOMI 

 

Oppsummering 

Drift og økonomi i Salten Brann IKS er tilfredsstillende pr februar 2018. Det er kun 

gjennomført en måned av driftsåret 2018 siden forrige statusrapport og derfor er denne 

rapporten noe tynnere. 

Brigadeledere har startet opp fra 2. januar 2018. Beredskapsavdelingen har høyt fokus på å bli 

kjent i ansvarsområdene. 

Værøy kommune og styrken der har også startet opp som del av Salten Brann IKS. Halve 

styrken har allerede hatt introduksjon i Bodø. Anskaffelse av utstyr og kompetanse er i gang 

for å lukke gapene som er avdekket. 

Det ble gjennomført viktig eiermøte med selskapet 31. januar 2018. Egen sak på dette. 

Leder beredskap har vært på NBSK og gjennomført forberedende del av sitt brannsjefskurs. 

Ledelsen i selskapet har brukt mye tid på å gjøre kalkulasjoner / avklaringer ifm utarbeidelse 

av tilbud for drift av BR-tjenester på Bodø flystasjon. 

Anbud på to framskutte enheter har ikke ført fram – det er ingen tilbydere. Selskapet kan nå 

kontakte direkte med leverandører for å lage bestilling etter avtale. Prosessen vil dermed dra 

ut i tid. 

Status drift 

 Økonomi og lovlighet 

o Faktura og underlag for driftsåret 2017 er regnskapsført 

o Det er overført betydelig med penger fra Bodø kommune jfr skriv fra selskapet om 

merkostnader ifm flyttingen til Albertmyra. 



    

 

o Siden sist styremøte er det ingen endringer i økonomisk status på overordnet nivå. 

o Det er fortsatt god økonomisk kontroll og styring av selskapet. 

o Fortsatt er det slik at det største avviket vedrørende økonomi/budsjett pr i dag er 

omfang av overtid og vakanser i selskapet. 

o Det er ansatt nye brannkonstabler for å erstattet de som har sluttet og de som har 

fått opprykk ifm brigadeleder prosjektet. Alle er på plass innen mai 2018. 

o Sistnevnte punkt vil skape balanse i styrken og redusere omfanget av overtid. 

 Hendelser 

o Det har ikke vært større hendelser å rapportere om siden sist rapport i selskapet. 

o Selskapet har besluttet å etablere søke- og redningsberedskap ifm snøskred. Alle 

konstabler får kompetanse til å betjene akutt innsats ved hjelp av helikopter. 

 Besøk og nettverk 

o Møte med politi, brann, helse, sivilforsvar og Bodø kommune 

 Oppstart av prosjektleder SAMLOK Nord 1. februar 2018. 

 John Helge Flage (Nordlandssykehuset) 

 Gjennomført styringsgruppemøte fredag 2. februar 2018. 

 Daglig leder i selskapet er valgt til å lede styringsgruppen i starten. 

o Eiermøte – 31. januar 2018 

 Alle 10 kommuner tilstede 

 Positiv dialog 

 Se egen sak på samme tema. 

o Lederprogram i regi av KS Bedrift, 23-24 jan 2018 

 Ledergruppen deltar – 5 x 2 dager 

 Fokus; Utvikle ledergruppen som et homogent team 

 KS Bedrift dekker deltageravgift, selskapet bekoster reise/losji 

 Oppgaver og arbeid mellom samlingene 

 Ferdig sep 2018 



    

 

o Prosjekt risikoutsatte grupper 

 Oppstart i 8 av 9 kommuner 

 Værøy kommune inviteres senere når konseptet er avklart 

o Anbud BRP tjenester på flyplass Bodø ute på nytt 

 Omfattende arbeid med å kalkulere tilbud for driften 

 Arbeidet har tatt mesteparten av tiden til Daglig leder og assisterende 

Daglig leder. 

 Se egen sak på tema. 

 Samarbeid med PK Strøm AS. 

 Flere møter – signert intensjonsavtale. 

 Bistand fra; Gunnar Sveen, Advokat Benson, KPMG og 

Bedriftskompetanse AS. 

 Levering av tilbud 19.februar 2018. 

o Besøk fra Andøya Space Center 29. januar 2018 

 Bli kjent møte 

 Selskapet er vesentlig mer operativ enn NORUT 

 De er interessert i et samarbeid – det samme er selskapet 

 Det vil bli utarbeidet en intensjonsavtale om samarbeid 

 Prosjekter/utvikling 

o Igangsetting av KKI videovegg 

o Montering og levering av videovegg ligger i rute 

o Videovegg skal være klar til testing i uke 8, 23 februar 2018 

o Overlevering uke 12 fredag 23 mars 2018 

o NORUT (Dronesamarbeid), forprosjekt gjensidig eksperimentering/utforming av 

beredskapsfunksjonalitet 

o Fase 3 – litteraturstudien er neste trinn 

 Prosjektmandat er under utforming av NORUT og selskapet. 



    

 

 Fauske kommune har godkjent søknaden og stiller som partner i denne 

prosjektfasen 

 Selskapet søker skjønnsmidler fra FMNO via Fauske kommune –- 

forankret med Fauske kommune 23. nov 2017. Søknad sendes i neste 

runde da Avinor prosjektet har fått prioritet. Neste skjønnsmiddel runde 

blir fram mot sommeren. Det vil også bli søkt mot Irisfondet. 

 NORUT jobber med SVV vedrørende ny E8 og drone/sensorteknologi 

– SB er spurt om å delta og har takket ja. 

 NORUT søknad om RFF Nord om midler til å forske på innsamling av 

film og sensordata i sanntid fra brannvesenets utstyr, droner flydd på 

oppdrag og publikums mobiltelefoner ble ikke innvilget 

o Selskapets hjemmeside 

o Selskapet har implementert ny hjemmeside 

 www.saltenbrann.no 

o Det vil pågå løpende innholdsproduksjon 

o Egen side for styremøter og repskapsmøter hvor alle saker blir lagt ut 

 Meroffentlighet 

 Møtekalender og filer 

 Tilgjengelig for publikum/media 

 Personell 

o Personalsjef har sagt opp sin stilling da hun har fått ny jobb. 

o John Ivar Strøm er ansatt som ny HR-sjef etter grundig rekruttering. Han har i 

dag stilling som HR-konsulent i Bodø kommune. Han vil starte i stillingen 1. 

mai 2018. 

o I påvente av hans oppstart så har selskapet leid inn bistand fra Manpower, HR-

konsulent, Mette Sofie  

o Fortsatt to ledige hjemler på forebyggende. En av inspektørene har fått jobb på 110-

nødsentral 

o Daglig leder bistår i rekrutteringsarbeidet. 

o Ledig stilling som kompetanseleder på beredskapsavdelingen er heller ikke bemannet. 

http://www.saltenbrann.no/


    

 

o Spørsmålet om ledige stillinger må diskuteres i styret da det er kommet signaler fra 

eierne om reduserte budsjetter fra 2019. 

 

Bodø 7. februar 2018 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


