
 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 46-2019         2. oktober 2019. 

PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE – VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TYS-

FJORD VEST – STASJONENE DRAG OG STORJORD 

NB! Drøftingsprotokoll ettersendes til styret. 

Bakgrunn for virksomhetsoverdragelsen 

Som en del av prosessen rundt kommunesammenslåing er det vedtatt at Tysfjord skal deles 

opp og overføres til henholdsvis Hamarøy kommune og Narvik kommune. Kommune-

sammenslåingen skal iverksettes fra og med 01.01.2020. Den delen som skal overføres til 

Hamarøy kommune, videre kalt Tysfjord vest, har to lokasjoner for brann- og rednings-

tjenesten. Begge lokasjonene er definert som depoter og befinner seg på Drag, med 10 

stillingshjemler, og på Storjord, med 3 stillingshjemler. 

Det er gjennomført et oppstartsmøte mellom Salten Brann IKS og Ofoten Interkommunale 

Brann og redningsvesen (Ofoten Brann) som i dag har ansvaret på brann- og 

redningstjenesten i Tysfjord vest. Det var deltakere fra begge selskapene og under befaring på 

depoter deltok en representant fra hvert depot. I møtet var det enighet om at overtakelsen skal 

defineres som en virksomhetsoverdragelse etter de ordinære reglene i arbeidsmiljølovens 

kapittel 6. 

Drøftingsmøte 

Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom Salten Brann IKS og Ofoten Brann- og Redning 

vedrørende virksomhetsoverdragelsen som skal gjennomføres som følge av kommune-

reformen. Selskapene stilte med ledelse og tillitsvalgte. Se vedlegg for drøftingsprotokoll. 

I hovedsak forløp drøftingsmøtet problemfritt og det ble ikke identifisert unormale forhold 

som bør belyses ytterligere. Medarbeiderne på Drag og Storjord har fått 14 dagers frist på å 

reservere seg noe som betyr at de må gi uttrykk for at de ikke vil overføres innen 16. oktober 

2019. Dersom ingen reserverer seg vil alle få tilsendt nye ansettelsesbrev fra Salten Brann 

IKS med virkning fra 1. januar 2020. 

Forhold som er avklart 

1. Det er enighet mellom partene at biler med utstyr skal leases i 1 år med opsjon på 

ytterligere 1 år. Avtalen er ikke signert, men vil bli ferdigstilt medio oktober 2019. 

2. Det nye ansvarsområdet er integrert i årsbudsjett 2020 i det som kalles Nye Hamarøy. 



3. Det gjennomføres en workshop med mannskapene og ledelsen i beredskapsavdelingen 

for å forankre retningslinjer, viktige prosedyrer og plan for øving og trening 2020 

ultimo november 2019. 

Uavklarte forhold 

1. Det vises til vedtak i fellesnemda at Nye Hamarøy skal være en to-språklig kommune, 

med norsk og samisk språk i forvaltningen. Det er ikke besluttet hva dette får å si for 

Salten Brann IKS, men etter samtaler med prosjektleder så anbefaler han selskapet om 

å gå i gang med en slik utredning med mål om å tilby dette. 

2. Selskapets Brann ROS prosess vil berøre stasjonene på Drag og Storjord. Det er 

tiltenkt endelig politisk behandling i rep skapet i selskapet mai 2020. Det antas at 

eventuelle endringer i beredskapsplan for stasjonene Drag og Storjord vil kunne 

komme til å få politiske konsekvenser. Et mulig samarbeid med TQC bør utredes 

nærmere som en mulig løsning for beredskap på Drag. 

3. Endring av folketall for Nye Hamarøy har konsekvenser for §§ 6, 8 og 18 i selskapets 

vedtekter. Det vurderes at endringene er av mindre betydning, og at eventuelle 

endringer gjøres etter at Brann ROS med tilhørende beredskapsplan er vedtatt. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til etterretning 

2. Styret ønsker en sak som belyser to-språklig problemstilling jfr. Fellesnemdas vedtak 

om dette i Nye Hamarøy. 

3. Styret ber daglig leder om å orientere fellesnemda om status i saken. 

4. Styret ber daglig leder om å holde styret løpende orientert. 

 
 

 

 

_________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


