
MØTEINNKALLING TIL FORHANDLINGER 
 

Til 
Ofoten Brann og Redning IKS 

Fra 
Salten Brann IKS 

Dato 
27. mai 2019 

 

ØNSKE OM FORHANDLINGER VEDRØRENDE OVERTAGELSE AV BRANN OG REDNINGS-
ANSVAR FOR TYSFJORD SØR - OVERDRATT FRA OFOTEN BRANN OG REDNING IKS TIL SALTEN 
BRANN IKS. 

Salten Brann IKS ønsker med dette forhandlinger med Ofoten Brann og Redning IKS 
vedrørende vilkår for virksomhetsoverdragelsen for brann- og redningsansvaret for Tysfjord 
sør som del av kommunereformen mellom Hamarøy og Tysfjord kommune. Fra selskapet 
stiller daglig leder og styreleder.  Selskapet mener at partene står fritt til å la seg assistere i 
møtet med juridisk bistand. 

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

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 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. 

 
Hilsen 
 
 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og Brannsjef 
Salten Brann IKS 
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