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STATUSORIENTERING – DRIFT OG ØKONOMI 

Oppsummering 

Drift og økonomi i Salten Brann IKS er tilfredsstillende pr august 2017. Det gjøres 

oppmerksom på at oppstart Brigadeledere er utsatt til oppstart 1 kv. 18 og dermed spares det 

til sammen ½ årsverk for år 2017. Årsverket vil bli omdisponert. Det gjøres også 

oppmerksom på at investeringsplanens ambisjon og dermed påfølgende lånebelastning vil bli 

noe forskjøvet. Dette vil selskapet komme tilbake til etter sommeren. Se for øvrig årsbudsjett 

for 2018. 

Status drift 

 Hendelser 

o Ingen større hendelser å rapportere om annet enn dødsulykke (MC vs Bil), Misvær 

lørdag 26. aug i år 

o Stasjon Misvær og B 0-1 involvert – KSO iverksatt med hjelp fra BHT / HEMIS 

 Sommerferieavvikling for hele selskapet - lav aktivitet. 

 Besøk og nettverk 

o Møte med politi, brann, helse, sivilforsvar og rådmann BK 

 Albertmyra 2 – mottatt oppstartsbrev fra kommunen 

 Koordinering gjennomført med etatsleder 

 Oppstart SAMLOK 2, med BK i spissen starter 13 sep. i år – styret holdes 

orientert. 

o Deltagelse på MARPART, 29 – 30 aug i år 

 NUUK Grønland, fokus på Maritim beredskap 

 Ledes av NU v/OJ Borch 



    

 

 Selskapet holdt presentasjon av RITS 

 Lærerikt og nødvendig nasjonalt fokus 

o Gjennomføring av øvelse Barents Rescue 

 Tore Nordli, 3-8 sep i år 

o Møte med kommuneledelse i Rødøy kommune 14 jun. i år 

 Kommunen ønsker avklaring rundt hvilken prosess så må iverksettes for å 

vurdere overgang til Salten Brann IKS (ordfører, rådmann og teknisk sjef) 

 Selskapet er i dialog med kommunen. 

o Møte med Røst og ny rådmann 3. jul i år 

 Røst ønsker å kjøpe flere tjenester av selskapet 

 Selskapet er i dialog med kommunen 

 Regner med avklaring ila høsten for år 2018 

o Møte med Avinor og Falck – 6 sep i år 

 Reforhandling av gjensidig avtale om støtte 

 Avinor ønsker å kjøpe treningsbistand (anlegg/instruktør) på sikt. Avtalen 

blir kvalitetssikret av advokat. 

o Planlagt møte med Værøy kommune – okt i pr år 

 Omstillingsplan 

 Informasjon og drøftingsmøter 

 2 dagers opphold, møte mannskapene osv 

o Koordineringsmøte beredskapsbyen Bodø 26 aug i år 

 Universitetet 

 Data-sim rommet til NU 

 Deling av status aktører i mellom 

o Koordineringsmøte med NU, OJ Borch 8. aug i år 

 Samarbeidsavtale er ønskelig, politi, brann 

 Særavtaler for CIM og trening aktuelt 

o Ledersamling i selskapet 16-17 aug i år 



    

 

 Saltstraumen 

 Strategi og budsjettforberedelser 

o Øvelse Nord 21 aug i år 

 Styringsgruppemøte 

 Fokus på erfaringer og mål for 2018 

o Brannfaglig råd 22 aug i år 

 Mandat 

 Status ift endring av dim forskrift 

 Brannsjef valgt til AU sammen med Ålesund og Oslo 

 Prosjekter/utvikling 

o Revidering og videreutvikling av stabsinstruks pågår med støtte fra Nordvekst AS 

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

beredskapsfunksjonalitet 

o Fase 3 – litteraturstudien er neste trrinn 

 Dette må finansieres – selskapet jobber med plan for dette i samarbeid 

med Nordvekst AS og NORUT (forskningsrådet 

 NORUT jobber med SVV vedrørende ny E10 og drone/sensorteknologi 

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

o Visma ressursstyring er under implementering på 110-nødsentralen 

o Oppstart av arbeid med ny hjemmeside 

o Selskapet har påbegynt arbeidet med nye hjemmesider – ref tidligere prosess 

o 3 prosjektmøter med leverandør – Coretrek 

o Lansering av ny hjemmeside okt/nov 17 

 Samarbeid med politi og helse (112 og 113) 

o Fortsatt ingen avklaring med søknad om støtte til justis- og beredskapsdepartementet 

o Samtaler med NFK – søknad i sluttprosess (næringsstøtte) 

o NFK ønsker å støtte dette – forventer politisk vedtak 13 sep. 2017 

 Personell 



    

 

o Personalsjef fortsatt delvis sykemeldt 

o Kvalitetsleder Kjell Ivar Carlsen skal slutte innen 1 sep. 17 (jobb Widerøe) 

o Kjøper IKT bistand fra Atea 2 dager/uke fram til jul, deretter 1 dag/uke. 

o Utlyse til ny kvalitetsleder/kvalitetssjef 

o Rekruttering av nye 110 operatører 

o 2 nye operatører 

o 1 dagtidsstilling er konstituert for å bistå med adm arbeid. 

o Klarerer flere enn behovet for å gi kompetanse 

o Utlysning av seksjonsledere (brigadeledere) og brannkonstabler nært forestående 

o Daglig leder Salten IUA er ansatt, Bent Sollund fra Fauske kommune, startet 1 sep 17 

o Ny feiersvenn er ansatt 

o To ledige hjemler på forebyggende – en av inspektørene har fått jobb på 110-

nødsentral 
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________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 


