
 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 3 - 2020                  16. januar 2019 

 

STATUSRAPPORTERING DESEMBER 2019 - SALTEN BRANN IKS 

Vedlegg 1 – møteagenda for kommunebesøk 

Vedlegg 2 – presentasjon for kommunebesøk 

 

Økonomi og lovlighet 

 Selskapets regnskapstall for perioden fra og med januar til og med desember 2019 ferdigstilles 

fra regnskapsavdelingen i Bodø kommune 21. januar 2020 hvor selskapet har planlagt en 

regnskapsgjennomgang med regnskapskontoret i Bodø kommune. Resultatet for desember 

måned er i all hovedsak iht budsjettmål.  

o Det er registrert avvik og feilføringen for enkelte lønnsposter for vakttillegg for 

deltidsstyrken samt at det er registrert feil bokføring av kommunal finansiering for 

driften av selskapet. Selskapet jobber med å analysere årsaken til feilposteringene. 

o Det er for tidlig å si hvordan årsresultatet vil bli for 2019, men selskapet forventer at vil 

framkomme opplysninger i regnskapsmøtet som styret får orientering om på styremøtet. 

 Viser ellers til prosess for årsavslutning som egen sak 4/20 i styret. 

 Selskapet følger opp inntektene for unødig utrykning på ABA, automatisk brannalarm ukentlig. 

Inntektene ligger på budsjettmål, 125 000 kr pr måned / 18 ABA pr måned for perioden januar 

til september måned. Årsresultatet ser ut til å bli noe høyere enn budsjettert ramme på 1 400 000 

kr. Gebyret for unødig utrykning ifm ABA er økt fra 7 000,- til 7 500,-. 

 Fra 2020 vil selskapet fakturere kommersielle kunder alle typer for serviceoppdrag som har å 

gjøre med vedlikehold av glass/tilbakestilling av direktekoblet brannalarm osv. Gebyret for 

denne tjenesten er satt til 2600,-. Det er estimert et omfang på nærmere 200 oppdrag i løpet av et 

år noe som tilsvarer vel 500 000,- i rene inntekter pr år. Det forventes at januar måned blir brukt 

til å etablere gode rutiner for hvordan dette skal håndteres i samarbeidet mellom 110-nødsentral 

og beredskapsstyrken i Salten Brann IKS. 

 Selskapet fortsetter engasjementet av ressurs for ekstern kurs- og øvingsansvarlig i 40% stilling 

for å arbeidet med inntjening på kurs – annonsering gjennomføres løpende. Markedsføring er i 



satt i gang. Det vil bli etablert avtalekontrater med pensjonerte brannkonstabler for å øke 

kapasiteten. 

o Det er fortsatt stor pågang av kursinteresse noe som viser at markedet responderer godt 

på satsingen. 

 Selskapet gjennomfører fortsatt tett dialog med regnskapskontor vedrørende økonomiske rutiner 

i selskapet. Siste møtet ble gjennomført 12. desember 2019. Det er planlagt nytt møte den 21. 

januar 2020. 

 

Personell 

 Stillingene som kompetanseleder i staben til beredskapsavdelingen som har stått ledig er nå 

besatt av Børge Olsen som er tidligere 110-operatør. 

 Det jobbes med å få på plass vikar for Tore Jodal som er materiell leder i staben til beredskap, 

men i første omgang bare som 6 mnd. engasjement. Kandidat er i prosess og vil starte i 

funksjonen fra 1. mars 2020. Styret får presentasjon av vedkommende på et senere tidspunkt. 

 Stillingen som brigadeleder etter Harry Hansen, brigade vest, vil bli utlyst eksternt ila januar 

måned. 

 Selskapet er i prosess med å lage systemer for internkontroll vedrørende kontroll og 

rapportering på brudd av AML bestemmelser vedrørende arbeidstid. Det planlegges å gjøre 

første rapporteringen til styret i løpet av første kvartal i 2020. 

 

Hendelser 

 Det har vært flere ulike hendelsestyper i perioden oktober til desember 2019; 

o Eksplosjon i tankanlegg, tverlandet, 4. okt (1 omkommet) 

o Trafikkulykke med dykkerinnsats, rana, 10. okt (1 omkommet) 

o Brann i leilighet, Bodø, 14 okt 

o Brann i trailer, Innhavet, 20 okt 

o Brann i leilighet, Glomfjord, 22 okt 

o Avbrutt dykkeroppdrag, mann i havet, Svolvær, 22 okt 

o Brann i leilighet, lett brann i lysarmatur, Bodø, 22 okt 

o Trafikkulykke, Kleiva Fauske, 28 okt 

o Stasjon på Våg ute av drift, kloakkproblemer, Gildeskål, 30 okt 

o Brann i leilighet, Bodø, 1 nov 



o Bistand til ambulanse, Engavågen Meløy, 3 nov 

o Brann i leilighet (Ormen Lange), Bodø, 6 nov 

o Akutt forurensning, Yara Glomfjord, Meløy, 6 nov 

o Brann/røyk i kraftstasjon, strømutfall i Meløy, Meløy, 7 nov 

o Brann i båt, Nygårdsjøen, 7 nov 

o Brann i garasje (påtent/psyk), Halsa, 8 nov 

o Brann i leilighet (einmoveien/påtent), Bodø, 14 nov 

o Brann i uthus, Bodø, 14 nov 

o Brann i hus, Meløya, Meløy, 24 nov 

o Brann i leilighet, Jordbruksveien, Bodø, 4 des 

o Brann i Nordlandshus, Sandhornøy, Gildeskål, 8 des 

o Brann i leilighet (påtent/rus), Stormyrveien, Bodø, 17 des 

 

Kommunikasjon og nettverk 

o Selskapets ledergruppe (se vedlegg A og B) 

 Ledermøte torsdag 24. oktober 2019 

 Ledermøte fredag 29. november 2019 

 Ledermøte torsdag 19. desember 2019 

o Styremøter og rep skaps møter 

 SM gjennomført 20. november 2019 

 SM gjennomført 2. desember 2019 (epost) 

 Rep. skapsmøtet gjennomført i rådhuset i Bodø, 8. november 2019 

 Rep. skapsmøtet gjennomført i rådhuset i Bodø, 10. desember 2019 

 

Prosjekter, utvikling og innovasjon 

o Øvrige bilprosjekter 

o Overlevering av framskutt enhet (innlandet) gjennomført i desember 2019. 

o Overlevering av innsatsleder-bil 2, planlagt ultimo januar 2020. 



o Reklamasjon på feil som har oppstått på innsatsleder bil nr 1. 

o Batteriladning, radiofunksjonalitet og fukt i tak-kamera 

o Overføring av ansvar for Brann og redning for nye Hamarøy kommune er operativt 

o Prosjekt kvalitet – ISO 9001, 14001 (miljø) og 45001 (HMS) 

o Produksjon av prosedyrer 

o Oppstart av nasjonalt prosjekt for nytt oppdragshåndteringssystem (NOHS) 

o Se styresak 5/20 samt tidligere styresak fra styremøtet 19. september, sak 40/19 

o Daglig leder deltar i nasjonal styringsgruppe 

o Avdelingsleder for 110-nødsentralen i Nordland deltar i prosjektgruppen 

o Forprosjektet skal rapportere medio februar 

 Konkurransen foregår mellom mars og medio mai 2020. 

o Flere styringsgruppemøter gjennomført i Oslo i oktober – desember 2019 

o Brann ROS analyse 

o Multiconsult har levert sitt kartleggingsoppdrag i form av to rapporter. 

o Rapportene vises i styremøtet, ved behov sendes disse til styret. 

o Plan for involvering av kommuner gjennomføres. 

o Kommunene Hamarøy, Steigen, Fauske, Meløy, Gildeskål og Beiarn har 

gjennomført workshop med selskapet. 

o De fire andre kommunene gjennomføres i januar måned. 

o Agenda og presentasjonen som er brukt ifm besøkene finnes vedlagt denne saken. 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 

 



Vedlegg 1 

 

 

Program for workshop (Brann-ROS) 

Målgruppe: Formannskap, rådmann, beredskapsansvarlig og andre ledere fra administrasjonen med 

relevante funksjoner 

Tidsramme 10.00 – 15.30 

10.00 Åpning fra ordfører/rådmann 

10.05 Innledning ved daglig leder av Salten Brann IKS 

 Kort om selskapet Salten Brann IKS 

 Brann-ROS 2020 

o Formål og bakgrunn 

o Arbeidsfaser, beslutningsprosess og tidslinje 

o Behov for involvering av eierkommunene 

 Mål med samlingen 

10.45 Presentasjon av selskapets ståstedsanalyse (spørsmål og svar underveis) 

 Kartlegging av selskapets mulighetsrom sett opp mot relevante nasjonale rammefaktorer 

(brannloven og forskrift for dimensjonering og brannforebygging) 

 Kartlegging av selskapets ståsted og kvalitet av egen beredskapsstruktur i regionen Salten 

 

12.00 Lunsj 

12.30 Prosessarbeid 

 Gruppearbeid og diskusjon basert på presentasjonene 

o På tvers av ansvarslinjer 

 Drøfting av 2 hovedspørsmål 

 Plenumsdiskusjoner 

15.00 Vegen videre for ROS-prosessen i Salten Brann IKS 

15.15. Evaluering og vel hjem! 

 

Vel møtt! 

_______________________ 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 

 


