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PROTOKOLL TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 
 

Saksliste 

 

Sak 17/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 

Sak 18/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 14. mars 2019 

Sak 19/19 Orientering om drift- og økonomistatus 

Sak 20/19 Godkjenning av årsmelding 2018 

Sak 21/19 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte 6. mai 2019 

Sak 22/19 Prosess for overtakelse av brann- og redning Tysfjord vest 

Sak 23/19 Kommersiell inntjening Salten Brann 

Sak 24/19 Delrapport 1 av 2. Brann ROS - 2020 

 

Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk. Møteinnkalling med saks-

dokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside. 

 

Møtested og dato: Torsdag 4. april 2019 kl. 15.00 – 18.00, Scandic havet hotell, 

Tollbugata 5, 8006 Bodø 

 

 

Til stede: Svein Blix, Agnar Hansen, Anne Holm Gundersen, Trond Dagfinn Nilsen, Ole 

Fredrik Bakken, Per Gunnar Pedersen og Ronny Hagen Langfjord 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 17/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 

 

 

Styrets behandling: 

 

Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord 
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Sak 18/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 14. mars 2019 
 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoller godkjennes og underskrives. 

 

 

Styrets behandling: 

 

Protokoller godkjennes og underskrives. 

 

 

 

A. Orienteringssaker 
 
Sak 19/19 Orientering om drift- og økonomistatus (Presentasjon i møte) 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tas til orientering. 

 

 

Styrets behandling: 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

B. Beslutningssaker 
 

 

Sak 20/19 Godkjenning av årsmelding 2018 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapets årsmelding for 2018 godkjennes. 

 

 

Styrets behandling: 

 

Selskapets årsmelding for 2018 godkjennes. 
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Sak 21/19 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte 6. mai 2019. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes 

 

 

Styrets behandling: 

 

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes 

 

 

 

Sak 22/19 Prosess for overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjenesten 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 

inndelingslova. 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. 

 

 

Styrets behandling: 

 

1. Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjenesten 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 

inndelingslova. 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. 
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Sak 23/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret i Salten Brann IKS innstiller til følgende forslag til vedtak i rep. skapet: 

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt 

sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor 

en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 

2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS. 

2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen 

alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i 

konkurranse- og statsstøtteregelverket 

3. Fra og med 2021 (fase 5) skal det etableres et eget alarmselskap som aksjeselskap for 

å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra 

Deloitte. 

4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS. 

5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre 

hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, 

organisering, økonomi/finansiering og ROS. 

6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019. 

 

 

Styrets behandling: 

 

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for 

økt sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker 

derfor en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette 

utføres i 2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS. 

2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen 

alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i 

konkurranse- og statsstøtteregelverket 

3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som 

aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i 

notatet fra Deloitte. 

4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS. 

5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre 

hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, 

organisering, økonomi/finansiering og ROS. 

6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019. 
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Sak 24/19 Delrapport 1 av 2. Brann ROS - 2020 

 

Styret i Salten Brann IKS innstiller til følgende forslag til vedtak i rep.skapet: 

 

1. Rep. Skapet vedtar rapport for Salten Branns ROS-analyse. 

2. Rep. Skapet ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende 

utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. 

 

 

Styrets behandling: 

 

1. Rep. Skapet tar rapporten for Salten Branns ROS-analyse til orientering. 

2. Rep. Skapet ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende 

utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. 

 

 

C. Eventuelt 

 

Sak 25/19 Rammeforståelse budsjett 2020 

 

Skal administrasjonen ha en rammeforståelse for utarbeidelsen av årsbudsjett 2020 i henhold 

til budsjett- og økonomiplan 2019-2023. 

 

Styrets behandling: 

Administrasjonen forholder seg i budsjettprosessen til de rammer som er satt i budsjett- og 

økonomiplan 2019-2023. Ved budsjettering skal konsekvenser ved avvik fra planen 

synliggjøres for prioriteringer. 

 

 

 

 Svein Blix      Anne Holm Gundersen  

  

 

 

Ole Fredrik Bakken     Trond Nilsen 

 

 

Agnar Hansen      Silje Nordgaard 

 

 

Per Gunnar Pedersen     Ronny A. Hagen Langfjord 


