
    

 

 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 5-18         7. februar 2018. 

 

ERFARINGER FRA EIERMØTET 31. JANUAR 2018 

Det ble gjennomført eiermøte for Salten Brann IKS, 31. januar 2018, kl 1200 – 1400. Alt i alt 

var dette et meget konstruktivt møte. 

Følgende tema ble gjennomgått: 

- Bakgrunn for hvor selskapet står i dag 

- Innføring av nødnett – omfang og erfaringer 

- Dagens finansieringsmodell – føringer fra interkommunale eierstrategier i Salten 

- Hovedpunktene i den vedtatte strategiplanen – effektivisering 

- Salg av tjenester som muligheter for å redusere kommunens tilskudd 

- Hva vil konsekvensene bli om kommunen reduserer tilskuddene med 5 % i 2019? 

Vedlagt følger referat fra møtet samt «one-pager» for hvert tema. 

 

Forslag til vedtak: 

Selskapet har ikke laget forslag til vedtak. 

 

Bodø 7. februar 2018 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 



    

 

Referat Eiermøte 31.01.2018    
 

Sted: Radisson Hotel, Bodø 

Referent: Ronny A. Hagen Langfjord 

Til stede: 

Fra kommunene 

Kommune Rådmann Politisk Politisk 

Fauske Geir Mikkelsen Jørn Stene Ronny Borge 

Saltdal Ronny Seljeseth Rune Berg Anne Britt Sletteng 

Værøy Hege T Christensen Dagfinn Arntsen  

Steigen Tordis S Langseth Arne B Vaag  

Sørfold Lisbeth Bernhardsen Lars Evjenth Daniel Koskinen 

Beiarn Ole Petter Nybakk Monica Sande Linda Moen 

Meløy Hege Sørlie Sigurd Stormo  

Hamarøy  Jan Folke Sandnes Rigmor Lien 

Bodø Rolf Kåre Jensen Ida M Pinnerød  

Gildeskål  Petter Jørgen 

Pedersen 

 

 

Fra Selskapet 

Styreleder Svein O. Blix, daglig leder Per Gunnar Pedersen og ass. daglig leder Ronny A. 

Hagen Langfjord 

Styrets forslag til Agenda: 

- Bakgrunn for hvor selskapet står i dag – kort om historikk 

- Innføring av nødnett 

- Dagens finansieringsmodell -  føringer fra interkommunale eierstrategier i Salten 

- Salg av tjenester som muligheter for å redusere kommunens tilskudd 



    

 

- Hva vil konsekvensene bli av om kommunene reduserer tilskuddene i 2019 med 5 

prosent? 

Det er utarbeidet egne notater på alle tema, som ble utdelt deltakerne i eiermøtet. 

Sak 1 Bakgrunn for hvor selskapet står i dag – kort om historikk 

Styreleder innledet møtet med historikken til selskapet, selskapets forståelse til kommunenes 

anstrengte økonomi, og styring og roller for interkommunale selskaper. 

Sak 2 Innføring av nødnett 

Daglig leder delte ut eget notat som viser utviklingen av kostnadene for innføring og drift av 

nødnett, i perioden 2015 – 2018. Med budsjettkostnader for drift av nødnett i 2018. Selskapet 

opplever at det er meget høy økning i kostander sammenlignet mot perioden før nødnett og at 

utviklingen er økende. Bodø kommune ba selskapet om å lage et notat om dette temaet av en 

slik art at det kunne brukes politisk. De informerte også om at justiskomitéen kommer til 

Bodø 3-4 april 2018. Om det blir et to dagers møte vil det kunne bli anledning til å ta opp 

temaet med komiteens leder. Bodø kommune oppfordet de andre kommunene til å komme 

med innspill som kunne belyse saken.  

Sak 3 Dagens finansieringsmodell -  føringer fra interkommunale eierstrategier i Salten 

Daglig leder gikk gjennom dagens finansieringsmodell for Salten Brann IKS. 

Finansieringsmodellen består av to elementer; felleskostnader som fordeles pr. innbyggertall 

og brannordning for den enkelte kommune (nytteverdi). Selskapet har ingen grunnfinansiering 

pr. kommune slik som beskrevet i den interkommunale eierstrategien. Eierne hadde ingen 

kommentarer på dagens finansieringsmodell. 

Sak 4 Salg av tjenester som muligheter for å redusere kommunens tilskudd 

Selskapet har i økonomiplanperioden lagt inn en økning av inntekter gjennom salg av 

alarmtilkoblinger og salg av kurs/kompetanse. Nylig har også muligheten for å delta i anbud 

om å levere plass-, brann-, og redningstjeneste til Avinor for Bodø lufthavn kommet. Salten 

Brann IKS er i samarbeid med entreprenøren PK Strøm AS blitt pre kvalifisert til å gi anbud.  

I møtet ble det delt ut eget notat som beskriver dette og motivasjonen for selskapet å vurdere 

denne leveransen. 

Tilbakemeldingen fra eiermøtet var at dette var positivt og vil kunne gi en avkastning til bruk 

i IKS selskapet. Det ble også presisert at det å eventuelt opprette et eget AS for denne 

leveransen forutsetter gode eiermøter. I tillegg anså de dette som en tjeneste innen dagens 

geografiske grense til kommunene, der leveransen vil kunne øke inntjening og kompetanse.  

Dette vil kunne gi Salten Brann IKS en ytterligere posisjon til å delta i ulke FoU prosjekter. 

 



    

 

Sak 5 Hva vil konsekvensene bli av om kommunene reduserer tilskuddene i 2019 med 5 

prosent? 

Eget notat ble levert ut i møtet. 

Selskapet ser på mulighetene for at effektivisering kan skje gjennom inntektsøkning og 

driftsreduksjoner. For drift-reduksjoner ble det diskutert blant annet effektivisering av 

brannordninger og at dette forutsatte en utarbeidelse av ny ROS-analyse for Salten, 

kommunene og Salten Brann IKS. Selskapet anser det som en mulighet av dagens struktur 

kan effektiviseres med en vurdering av kompetansenivå, antall medarbeider pr. stasjon, 

plassering av stasjonene. Vurderingen knyttes også opp mot de signaler som ligger i 

endringsarbeidet som skjer på ny dimensjoneringsforskrift, som kommer på høring. 

Kommunene er opptatte av at selskapet må se på alle stasjoner og grunnlaget som ligger til 

grunn for felleskostnad. 

Kommunene er opptatte av at Salten Brann IKS er den faglige part i vurdering av struktur og 

må komme med faglige anbefalinger til kommunene. 

Bodø Kommune har vedtatt at de skal jobbe for at selskapene de eier eller er deleier i skal 

redusere sine kostander med 5%. Reduksjonen knyttes mot det bidrag kommunen skal gis 

selskapene og ikke avhengig av om det er gjennom reduksjon i driftskostnader eller økning av 

inntekter. 

De andre eierne har ikke vedtatt tilsvarende mål i sine kommunestyrer, men gir i eiermøtet 

signaler om at forventningen er den samme som Bodø Kommune har vedtatt. 

Hamarøy kommune ønsket også å minne om at det ikke bare er økonomi som må være fokus, 

men at dette er en lovpålagt tjeneste som må ivaretas. 

Det forventes at selskapet kommer med forslag til å møte disse målene i representant-

skapsmøtet høsten 2018. 



    

 

SALTEN BRANN IKS 

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
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Kostnadsoverslag for implementering og bruk av nødnett i Salten Brann IKS 

 

Det vises til møteinvitasjon til eiermøte for Salten Brann IKS og til tema 2 (nødnett). Dette notatet er ment til å gi 

innsikt vedrørende bakgrunn for de kostnader som er påløpt ved å ta i bruk nasjonalt nødnett. 

 

Salten Brann IKS har implementert og administrert bruk av nødnett for eierkommunene i regi av rollen som 

brann- og redningsvesen. Kostnadene er i sin helhet dekket inn over årlige tildelinger i selskapets budsjetter i den 

angitte perioden. Nødnett er den viktigste årsaken til budsjettøkning i perioden 2015 – 2018. 

 

110-Sentralen 2015 2016 2017 2018 (Budsj)

Prosjektleder 655 000         65 500           655 000         325 000         

Tekniker 400 000         400 000         400 000         200 000         

Lisenser -                 777 000         1 250 000      2 300 000      

Opplæringskostnader 100 000         536 000         40 000           60 000           

Omprogrammering -                 -                 -                 100 000         

Telefonisystem 100 000         140 000         150 000         

Lydlogg -                 250 000         -                 -                 

Andre innføringskostnader 150 000         100 000         50 000           50 000           

Sum 110 Område 1 305 000      2 228 500      2 535 000      3 185 000      

Fordelt Salten Brann IKS (30%) 391 500         668 550         760 500         955 500         

Salten Brann IKS 2015 2016 2017 2018

Lokal prosjektleder 80 000           160 000         80 000           40 000           

Lisenser -                 1 908 000      1 979 000      2 000 000      

3. Linje support -                 140 000         140 000         145 000         

Opplæring 573 000         40 000           40 000           80 000           

Radioutstyr 76 000           18 000           17 000           20 000           

Omprogramering lønnskostnader -                 -                 -                 127 000         

Nedkobl gammelt system -                 20 000           60 000           -                 

Sum 731 015         2 288 016      2 318 017      2 414 018      

Totalt Salten Brann IKS 1 122 515      2 956 566      3 078 517      3 369 518      

Kostnader perioden 2015 - 2017 7 157 598       

 

På vegne av Salten Brann IKS 

 

Lars Evjenth        Svein Blix  

Representantskapets leder (sign.)      Styrets leder



    

 

SALTEN BRANN IKS 
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Finansieringsmodell for Salten Brann IKS 

Det vises til møteinvitasjon til eiermøte for Salten Brann IKS og til tema 3 (finansieringsmodell). Dette notatet er 

ment til å gi innsikt vedrørende føringer for finansieringsmodeller som er redegjort for i interkommunale 

eierstrategier i Salten. 

Salten Brann IKS er finansiert etter følgende modell; 

1. Eierkommunen betaler selv kostnaden ved egen brannordning 
2. Eierkommunen betaler del av felleskostnad basert på innbyggerandel 

 

Nedenfor finnes gjengitt finansieringsprinsipp for interkommunale eierstrategier i Salten som ble vedtatt ved 2. 

gangs behandling: 

Prinsipp 2: Finansieringsmodell 

Målsettingen med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne en mest mulig rettferdig 

finansieringsmodell som alle kommunene kan være med på.  

Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell: 

- grunnfinansiering 

- innbyggertall 

- nytteverdi 
 

Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft. 

 

Sett fra selskapets side finnes det ingen grunnfinansiering av dagens felleskostnad for Salten Brann IKS. Eierne 

drøfte om dette skal endres. 

De fleste kommunene vedtok dette i februar 2016, men noen allerede før jul 2015. 

 

På vegne av Salten Brann IKS 

 

 

Lars Evjenth        Svein Blix  

Representantskapets leder (sign.)      Styrets leder 



    

 

SALTEN BRANN IKS 

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

Økt salg av tjenester 

Det vises til møteinvitasjon til eiermøte for Salten Brann IKS og til tema 5 (økt salg av tjenester). Se for øvrig 

vedtatt årsbudsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 hvor det allerede er planlagt aktiviteter som 

skal øke inntjeningen i form av økt salg av relevante kurs samt økt omfang av salg av tilknytning av brannalarmer.   

1. Økt salg av kurs og alarmtjenester 
I årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 går det fram at inntjeningen samlet sett skal øke fra 28,2 

millioner kroner i 2018 til 33,7 millioner kroner i 2021. 

2. Mulig salg av tjenester for BR-tjenester på Bodø flystasjon 
Rett før jul i 2017 ble Salten Brann IKS oppmerksom på at Avinor AS utlyste driften av brann, redning – og 

plasstjenester på Bodø flystasjon på anbud. I den forbindelse har Salten Brann, gjennom styremøtevedtak, 

iverksatt en prosess for å se nærmere på muligheten til å levere et pristilbud på drift av brann- og 

redningstjenesten på Bodø flystasjon i nært samarbeid med entreprenør PK Strøm AS fra Saltdal kommune. 

Anbudets varighet er 4+2+1+1+1+1 år (4 faste år, deretter 5 opsjonsperioder). Avinor AS stiller med alt utstyr og 

det er dermed ikke behov for materiellinvesteringer. Anslått verdi på kontrakten er beregnet til 30-35 millioner 

årlig hvorav 20 av disse tilkommer brann- og redning. PK Strøm AS er totalleverandør og skal levere 

plasstjenester og selskapet er planlagt som underleverandør for brann- og redningstjenester. For å ivareta lover 

og regler om skatt, moms og konkurranse bør det etableres et eget driftsselskap heleid av Salten Brann IKS. 

Selskapet er i prosess med å utarbeide en komplett tilbudsbesvarelse med risikoanalyse i samarbeid med PK 

Strøm AS og skal framlegge tilbudssaken for styret den 13, februar 2018. Der skal styret ta stilling til om tilbudet 

skal leveres eller ikke. Med de foreslåtte rammene kan det forventes en årlig avkastning tilsvarende 1,0 - 1,5 

millioner kroner. Tilbudet må leveres innen 19. februar og kontrakt skal signeres senest den 25. mars 2018. 

Oppstart er satt til 1. august 2018. 

Hovedargumentene for å levere et slikt tilbud er: 

1. Økt lønnsomhet for selskapet som kan styrke utviklingen av Salten Brann IKS / redusere overføringer. 
2. Synergi mellom innovasjon og utvikling mellom Avinor AS og Saltenkommunene (Salten Brann IKS). 
3. Flere kommunale arbeidsplasser basert på kommunal HTA (22-24 arbeidsplasser) 
4. Verdiskapningen holdes lokalt i regionen (overskudd sendes i dag til konsern i Danmark) 
5. Sikre ytterligere synergier mellom SAMLOK-Nord prosessen og beredskapsfokus til Avinor ifm ny 

flyplass, herunder helhetlig ledelse. 
 

Eiermøte bør gi signaler om hvorvidt denne prosessen er ønskelig å forfølge. 

 

På vegne av Salten Brann IKS 

 

Lars Evjenth        Svein Blix  

Representantskapets leder (sign.)      Styrets leder 

 



    

 

SALTEN BRANN IKS 

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
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Reduksjon av driftskostnader for Salten Brann IKS (5% reduksjon) 

Det vises til møteinvitasjon til eiermøte for Salten Brann IKS og til tema 4 og 6 (reduksjon av driftskostnader). Se 

for øvrig vedtatt årsbudsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021. En 5% reduksjon av kommunale 

overføringer i 2018 utgjør vel 4,3 millioner kroner i ren redusert driftskostnad. 

 

1. Med utgangspunkt i kommunens egen brannordning (betales av den enkelte kommune) 
Denne redegjørelsen er ment til å gi innsikt og forståelse for ideell framgangsmåte basert på eierkommunenes 

egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for å kunne redusere omfang og dermed kostnad med egen brannordning. I 

den forbindelse vises det til Prosjekt beredskapsplikt som ila det siste året har hatt som mål å drive fram en 

koordinert ROS-analyse for Salten som en samlet region samtidig som kommunene selv ivaretar egne behov. 

Summen av dette skal resultere i en bedre beredskapssammenheng mellom kommunene. Med bakgrunn i denne 

prosessen og det faktum at alle kommunene vedtar ny ROS-analyse med tiltaksdel som følge av dette så vil 

Salten Brann kunne gjøre nødvendige Brann ROS-analyser ift brannlovgivningen med tilhørende forskrifter for å 

avdekke mulighetene for en mer effektiv og rimeligere brannordning for den enkelte kommune. Dette må selvsagt 

gjøres i tett samarbeid med den enkelte kommune. Selskapet gjør eierne oppmerksomme på at ny forskrift for 

organisering og dimensjonering av brannvesen snart kommer ut på høring og at denne forskriften vil kunne gi 

flere muligheter for å avvike minimumsstandarder dersom nødvendige kompenserende tiltak gjennomføres av 

kommunen. 

Nasjonalt ROS-analyse planhierarki (forenklet) 

a. Nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse (DSB) 
b. Fylkes-ROS (FMNO) 

i. Scenarioer / situasjoner 
c. Kommunal-ROS / Salten-ROS (kommunene) 
d. Sektor-ROS (i kommunene) 

i. Herunder ny Brann-ROS (Salten Brann) 
 

Med bakgrunn i denne forståelsen vil Salten Brann kunne starte arbeidet med å gjennomgå Brann-ROS i løpet av 

andre halvdel 2018, gitt at kommunene har vedtatt ny kommunal-ROS. Dette kan danne grunnlag for en mer 

nøktern og mer effektiv brannordning hos den enkelte kommune. 

 

2. Med utgangspunkt i felleskostnadene (betales av den enkelte kommune basert på andel av inn-
byggertall) 

Selskapets felleskostnader er alle øvrige kostnader utover det som angår kommunens egen brannordning. Alle 

kostnader for brannforebyggende arbeid, feiing (selvkost), investeringer, nødmeldetjenesten og administrasjon av 

selskapet inngår i dette. Selskapet har ansvar for 110-nødmeldetjenesten i Nordland og følger DSBs krav om 

minimumsbemanning med totalt 15 +1 stilling i produksjon. Selskapet er i tillegg med på å finansiere deler av 

SAMLOK-Nord prosjektet over felleskostnadene. Forebyggende avdeling skal iht forskrift om brannforebygging 

sørge for å ha 1 stilling pr 10 000 innbyggere øremerket til slikt arbeid. I Salten er det over 80 000 innbyggere. 

Selskapet har i dag 2 av 8 stillinger ledige innenfor dette fagområdet. Staben til selskapet består av 4 rene 

administrative stillinger (brannsjef, varabrannsjef, HR-sjef og administrativ støtte). To av disse går operativ vakt. I 
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tillegg til dette er det 3 operative linjeledere som i hovedsak jobber med drift av hvert ansvarsområde (beredskap, 

110 og forebyggende). Investeringsrammen til selskapet er oppad begrenset til 25 millioner i den kommende 

økonomiperioden. Ansettelsesstopp av ledige stillinger vil innebære at norm for bemanning bryter med forskrift 

om brannforebygging. 

 

På vegne av Salten Brann IKS 

 

Lars Evjenth        Svein Blix  

Representantskapets leder (sign.)      Styrets leder 

 


