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FORHANDLINGER OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FOR BRANNANSVAR 

FOR TYSFJORD-SØR 

 

Bakgrunn 

Det vises til styresak 22/19 vedrørende prosess for overtagelse av brann- og redningstjenesten 

i Tysfjord. Følgende vedtak ble fattet i styremøtet i april 2019: 

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. 

 

Det vises også til vedlegg i saken; brev til Ofoten Brann og Redning IKS datert 27. mai 2019 

hvor det ønskes forhandlinger. (vedlegg 1) 

Det vises for øvrig til tidligere oppstartsmøte mellom partene Ofoten Brann og Redning IKS 

og Salten Brann IKS om samme sak. Møtet ble gjennomført på Innhavet hotell den 27. 

februar med påfølgende befaring både på Drag og Storjord. I møtet kom det fram at Ofoten 

Brann og Redning IKS ønsker å beholde brannbilen på Drag stasjon for internt bruk og at 

denne ikke skal følge med som del av virksomhetsoverdragelsen med virkning fra 1. januar 

2020. Salten Brann IKS hevder at alle ressurser skal overføres til selskapet som naturlig del 

av virksomhets-overdragelsen. Med bakgrunn i denne uenigheten er daglig leder i begge 

selskapene muntlig enig om å gjennomføre forhandlinger. 



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 

Salten Brann IKS vil i forhandlingsmøtet legge fram krav om at brannbil skal overføres til 

selskapet som naturlig del av virksomhetsoverdragelsen. Se vedlegg for juridisk redegjørelse 

fra KPMG. Skulle partene ikke bli enige gjennom forhandlinger ønsker Salten Brann IKS at 

FMNO avgjør saken. 

Med bakgrunn i vedtaket og utgående brev ønsker selskapet å gjennomføre forhandlinger om 

virksomhetsoverdragelsen tirsdag 11. juni 2019, kl. 1200. Møtet finner sted på Innhavet 

hotell. Selskapet foreslår at styreleder og daglig leder stiller i møte sammen med juridisk 

ressurs fra KPMG som har utformet den juridiske betraktningen på vegne av selskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar brevet til Ofoten Brann og Redning til orientering. 

2. Styret vedtar at selskapet stiller med styreleder, daglig leder og ressurs fra KPMG i 

forhandlingsmøtet. 
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