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Styret – Salten Brann IKS      
__________________________________________________________________________________ 

Styresak nr. 54/19        15. November 2019 

 

REBEHANDLING AV ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023 FOR 

SALTEN BRANN IKS 

 

Relevante bakgrunnsdokumenter 

- Se styresak 45/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med vedlegg: 

o Vedlegg A for årsbudsjett 2020 (se eget vedlegg) 

o Vedlegg B for økonomiplan 2020 – 2023 (se eget vedlegg) 

o Vedlegg C for informasjonsskriv til kommunene 

- Se ellers øvrige styresaker som er relevant for årsbudsjettsaken 

(https://saltenbrann.no/styremoter/avholdt/?offset2288=1) 

 

Forutsetninger for saken 

- Denne saken vil ikke inneholde et forslag til vedtak fra selskapets side. 

- Saken er å anse som et grunnlag for styrets diskusjon om budsjettrammer og 

budsjettprosess. 

- Styret må selv formulere forslag til vedtak i samarbeid med selskapet i styremøtet. 

 

Bakgrunn 

Representantskapet gjennomførte eiermøte fredag 8. november 2019 hvor blant annet 

selskapets årsbudsjett og økonomiplan skulle behandles. Følgende vedtak ble fattet av 

repskapet i sak 23/19: 

 

Representantskapet utsetter behandlingen med bakgrunn i anstrengt kommuneøkonomi i 

eierkommunene. Budsjettforslaget sendes tilbake til styret for gjennomgang med 

rådmannsgruppe. Det kalles inn til ekstraordinært representantskapsmøte i desember. 

 

I etterkant av vedtaket ble dato for nytt møte satt til 10. desember 2019. Møte skal finne sted 

på rådhuset i Bodø kommune. 

Innstillingen fra styret til representantskapet 

1. Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020. 
2. Økonomiplan 2020 – 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års 

fokus. 
3. Investeringsplan for 2020 på 5 600 000 godkjennes. 
4. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen. 
5. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 18 000 000,-  for år 2020. 
6. Feieravgiften vedtas som følger: 

o For bolig kr 290,- 

https://saltenbrann.no/styremoter/avholdt/?offset2288=1


SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

o For fritidsbolig kr 162,- 
7. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen. 

o kr 105 453 (2020), kr 180 881 (2021), kr 601 476 (22) og kr 1 076 083 (2023) 
o Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis 

finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i 
Nordland fra 2021. 

8. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  
o Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-. 

9. Bruk av fond godkjennes til drift. 
o Disposisjonsfond kr 500.000,- 
o Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-. 
o Bundet fond profilering kr 68.588,-. 

10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan 
pålydende kr 5 200 000,-. 

11. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr 1 900 000,- 
med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet 
fra år 2019 til år 2020. 

12. Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 29 millioner. 
 

Historisk styrebehandling i Salten Brann IKS for årsbudsjett 2020 

- 6 juni, styret vedtok realvekst mål for selskapets årsbudsjett for 2020 til 0,72 % 

- 19 sep, styret diskuterer budsjett og forskyver investering fra 2020 til 2021 

- 7 okt, styret vedtar budsjett og innstiller til rep skapet 

 

Arbeidsplan for utarbeidelse av nytt budsjettforslag 

- 14 nov, ledermøte i selskapet 

- 15 nov, utsendelse av styresak 

- 20 nov, ekstraordinært styremøte 

- 28 nov, ledermøte i selskapet 

- 2-3 des, ekstraordinært styremøte (innstilling til rep skap) 

- 3 des, skrivefrist for repskapsmøtet 10 des 

- 10 des, Ekstraordinært repskapsmøte 

Vurderinger 

Selskapets vurderer situasjonen som har oppstått som meget dramatisk for selskapet. Det er 

spesielt 4 forhold som styret bør belyses i styrets håndtering av denne saken: 

1. Hvordan får selskapet formelle styringssignaler for budsjettarbeidet fra sine eiere som 

kan ivaretas forsvarlig gjennom en metodisk tilnærming – lessons learned? 
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2. Hvilken formell rolle har rådmannsutvalget i styrets håndtering av det å forberede 

budsjett til behandling for representantskapet? 

3. Hvilke tiltaksområder bør selskapet prioritere for å gjennomføre effektiv besparelser 

som har effekt for årsbudsjett 2020? 

4. Hvilke ramme skal ligge til grunn for styrets neste innstilling? 

Selskapets forberedelser 

Ledergruppen har hatt et ekstraordinært ledermøte for å gjennomgå den situasjonen som har 

oppstått ved at eierne har utsatt budsjettbehandlingen. I dette møtet har ledergruppen fokusert 

på de argumenter som ligger til grunn fra eierne på hvorfor behandlingen er utsatt. Leder-

gruppen har nå en god forståelse for situasjonen i den kommunale økonomien. 

Ledergruppen har forsøkt å drøfte innsparingsområder etter to hovedlinjer: 

- Linje 1(Brann ROS) – kostnadsstruktur som har å gjøre med vedtatt brannberedskap i 

hver enkelt kommune, herunder, bemanning, vaktbehov, kompetanse og behov for 

nødnett utstyr. 

- Linje 2 – (drift) – kostnader innenfor ulike forhold som berører ordinær drift som ikke 

er direkte knyttet opp til kommunenes brannordinger. 

Ledergruppen er av den oppfatning at forhold som har å gjøre med linje 1 ikke skal være tema 

for saldering eller reduksjoner for årsbudsjett 2020, men i stedet bli håndtert i den pågående 

Brann-ROS prosessen som er planlagt skal gjennomføres i samarbeid med hver eierkommune 

og som skal ende opp i ny vedtatt beredskapsplan for selskapet. Det vil kunne bli lagt inn 

økonomiske forventinger til å effektivisere i denne prosessen, men med virkning fra år 2021 – 

tidligst. 

Det er derimot flere grep som kan gjøres innenfor driften (linje 2), som ikke er direkte knyttet 

opp til kommunenes beredskapsevne for brann- og redning. I styremøte så vil selskapet 

forsøke å redegjøre for hvilke kostnadselementer som tilhører de to ulike linjene. Selskapet vil 

også forsøke å redegjøre for hvilke kostnader som tilhører felleskostnadsområdet og som 

finansieres etter innbyggerandel pr kommune i Salten. Forståelse for dette grunnlaget tror 

selskapet er avgjørende for å skape nødvendig tillit til fellesfaktorer som ble bestemt ved 

selskapets etablering. 

Selskapet har laget en oversikt over ulike tiltak som er til utredning pr nå. 

Tiltakene må ikke oppfattes som en anbefaling, men som et uprioritert mulighetsrom som skal 

gi styret et grunnlag for konstruktiv debatt. Linje 1 og 2 er forsøkt skilt ut som tema i  

kolonnen med navn prosess.
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Nr Tiltak Beskrivelse Prosess Tema Ansvar Nøkkeltall 1 Nøkkeltall 2 Nøkkeltall 3 Nøkkeltall 4 Sum Ulemper Fordeler Merknader

1 Redusere bruk av nødnett terminaler

På stasjoner med initiell utrykningsstyrke, kan personlig 

terminal for utkall for de som ikke er i den initielle styrken sies 

opp. Vi må da ha håndterminaler for oppfølgingsstyrken i 

beredskap på stasjonene. Dette medfører at vi kan redusere 

det totale antallet håndterminaler, og dessuten betale en lavere 

sats for terminalene som ikke inngår i initiell styrke. Gjelder 

stasjonene: Bodø, Fauske, Saltdal + Felles B01 + B09 Brann ROS Nødnett Kjetil 60 000          65 000            120 000        40 000          285 000        

Redusert radiokompetanse - Reduserte 

forutsetninger for å etablere 

situasjonsforståelse - Ivaretar ikke 

kommunikasjonsbehovet ved hendelser der 

stab etableres

2 Redusere antall i vakt

Redsuere en beredskapsvakt på stasjonene, Saltdal, Fauske, 

Straumen, Steigen og Hamarøy Brann ROS Vakt Kjetil 480 000        5                      2 400 000     

Gir reduksjon på kommunenivå, ikke på 

selskapsnivå. Ingen besparelse for ikke 

berørte kommuner

3 Snøskredberedskap

Avskaffe beredskapen - det vil redusere kostnader forbundet 

med trening og øving, materiell og utkallingskostnader Brann ROS

Ikke 

lovpålagt Kjetil 30 000          40 000            5                     17 000          155 000        

«Den gyldne halvtimen» => Responstid, 

Stort geografisk område Samarbeid med 330SQ

Nytt redningshelikopter vil tredoble 

rekkevidden + fart og lastekapasitet.

4 Redningsdykkerberedskap

Avskaffe beredskapen - det vil redusere kostnader forbundet 

med trening og øving, materiell og utkallingskostnader Brann ROS

Ikke 

lovpålagt Kjetil 160 000        117 840         590 000        170 000        1 037 840     

Mange drukningsulykker, Identitet, HRS, 

Samarbeid med 330 skv, SEAO, Stort 

geografisk område

Drukningsulykke hvor 1 ungdom 

druknet ved dampskipskaia i  2011. 1 

ble reddet opp!

5 RITS innsats

Avskaffe beredskapen - det vil redusere kostnader forbundet 

med trening og øving, materiell og utkallingskostnader Brann ROS

Ikke 

lovpålagt Kjetil 110 000        (110 000)       -                 

Bakgrunnen for dette er nasjonal 

beredskap som følge av 

Scandinavian Star i  1990 7 RITS brannvesen

6 Redusere utkallingskostnader

Programmere flere valgmuigheter for utkalling på stasjonene 

myntet på uliek typer for oppdrag utover fullalarm. Denne 

posten har tredoblet seg siden 2016. Innføre team/gruppe i 

Vision fordelt på T1 - T4!!! Drift Hendelser Kjetil 1 500 000     20 % 300 000        

7

Fakturere helse- og andre 

støtteoppdrag

Selskapet kan begynne å starte med å fakturere for alle helse- 

og støtteanmodninger (politi) med mer Drift Hendelser Kjetil 40                  17 000         6 mann 680 000        

Vanskelig å gjøre gode avgrensninger mellom 

stat og kommune når henvendelsen kommer

Helt åpenbart et potensial for 

kommuneforvaltning som ikke er 

belyst ti lstrekkelig. Juridisk grunnlag må avklares.

8

Redusere godtgjørelsen for bæring av 

nødnetterminalen

Som ledd i omgjøringen av utkallingsmetode - hvor vi reduserer 

antall teminaler så bør det også sees nærmere på vilkårene for 

denne godtgjørelsen. Denne reguleres gjennom lokal protokoll. Drift

lønn og 

vilkår Per Gunnar 7 100 000     10 % 710 000        

Misnøye da det er en del av lønnsvilkårene 

for kostnablene - spesielt på deltid.

tromsø gjorde noe lignende en gang - 

tror de halverte kostnadene. Her 

reduserer vi med 10 %.

9 Redusere pensjonskostnaden

Det kan synes som om selskapet budsjetterer med for høy 

pensjonskostnad versus erfaringstall i regnskapet. Både i 2018 

og 2019 settes det av for mye penger i størrelsesorden 750 000 

- 1000 000 kr pr år. Drift Pensjon Per Gunnar 11 600 000  750 000         750 000        

Fjerner buffer vedrørende usikkerheten som 

alltid ligger i og rundt beregning av 

pensjonskostnader -a lle avvik dekkes av 

fond.

10 Betale pensjonspremie over fond

Som for 2019 så kan en del av premien betales med 

fondsmidler som står i Bodø kommunale pensjonskasse som 

tilhører selskapet. Drift Pensjon Per Gunnar 966 667        966 667        Ingen

Reduserer fondet som har bygget seg 

opp uten at pensjon har blitt 

belastet tidligere

11 Ikke ansette aspirant i 110-nødsentral

Etablering av 110-nødsentral aspirant utsettes inntil videre.

110-sentralen ser at det er utfordrende å henet vikarer utenfor. 

Det er lang opplæringstid før de kan godkjennes som operatør. 

Man ser seg derfor mer tjent med en aspirantfunksjon som 

dekker inn vikarbehovet ved ferie, fagdager, sykdom mm. Drift

lønn og 

vilkår Joakim 741 000        50 % 370 500        Fradrag 370 500        

Denne erstatter belastning på vikarpost så 

inntjeningen blir fort oppspist av dette samt 

økning i  overtidsbelastning.

12 Øke ABA inntektene i Salten regionen

Som del av oppstarten av salgsarbeidet for å selge flere ABA 

tilknytninger så kan dette primært prioriteres til Saltenregionen.

Drift ABA Joakim 18 000 000  15 800 000    20 000 000  0,14               285 714        

Det ser ut til at inntektene for 2019 lander på 

rundt 15 mill. Budsjettmålet er en økning på 

20% allerede. Vi har inne en total 

inntaktspost for alarmer på 18 mill for 2020, 

vi føler dette er at ambisiøst nok tall og 

velger man å busdsjettere med mer enn 

dette så kan vi gå på et kraftig underskudd 

ved årslutt. Dette vil være problematisk å 

håndtere siden vi også forholder oss til andre 

kommuner i Nordland.

Økte inntekter er uansett en stor 

målsetning for 110-sentralen. Her er 

det spørsmål om dette skal legges 

inn som en fast økning og dermed 

ansvarliggjøre 110-sentralen for å 

nå målet.

Joakim og Ann-Sofie lager en 

prognose modell. Dette er et område 

som er helt nytt for Salten Brann og 

vi føler det vil være uansvarlig å sette 

dette estimatet høyere en 18 mill. Vi 

vet per tiden for lite om hvordan 

markedet vil reagere på ny prismodell 

samt teknoligiutvikling kan flytte på 

kundesegmentet. Vi må beregne i 

overkant av 50 % skal tilbake til 

kommunene igjen.

13 Ikke ansette controller/innkjøper

Eatblering av controller og innkjøpsfunksjon utsettes inntil 

videre. Drift

lønn og 

vilkår Per Gunnar 715 000        (200 000)        reduksjon Bodø avtale 515 000        Behovet for styrket interkontroll ivaretas ikke

Kan være mulig å kompensere noe 

ved at regnskapsavdelingen styrker 

14 Utsette investeringer Investeringer for 2020 utsettes i sin helhet med et år - til 2021 Drift

Materiell 

og kvalitet Per Gunnar 5 200 000     600 000         150 000      750 000        

Nødvendig utvikling må avvente, hverken 

øvingsfelt, slangverksted eller andre 

investeringer vil bli gjort. Kan få redusere 

HMS for operativt personell og evnen til 

intern kontroll

15

Fakturere oppstartskostnader for 

Værøy

Som del av avtalen med Værøy kommune så skal de betale 1 

500 000 kr a 3 rater, 18, 19 og 20 for åd ekke nødvendige 

kostnader selskpaet har hatt som del av overtagelsen av 

tjenesten. Drift Beredskap Per Gunnar 508 500        508 500        Ingen Ren netto gevinst

Dette beløpet ble ikke satt inn i 

budsjettet

9 714 221   Totalt
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Selskapet planlegger å presentere de viktigste ambisjonene i årsbudsjett 2020 i styremøte også 

med tanke at styret har fått ny styreleder fra og med 8. november 2019. Styrelederen er Adelheid 

B. Kristiansen og er til daglig rådmann i Meløy kommune. 

Forslag til vedtak 

- Gjøres av styret i møtet 

 

 

_________________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 

 

 


