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Innstilling til representantskapet.          

 

FINANSIERING AV PROSJEKTENE; KVALITET 2020, BRANN-ROS 

OG ETABLERING AV NYTT ALARMSELSKAP (FASE 2) 

 

Bakgrunn 

Det vises til styrets og rep skapets tidligere behandling av prosjektene kvalitet, Brann-ROS og 

etablering av nytt alarmselskap (fase 2). Prosjektene det er snakk om har god framdrift og er 

alle sammen forankret i representantskapet med vedtak. De to sistnevnte som hhv sak nr 9 og 

11 i 2019.  

Selskapet har søkt å finansiere disse prosjektene med egne midler samt prosjektstøtte fra 

Irisfondet og støtte fra Kommunens sentralforbund som søknad på OU-midler. 

Søknad til Irisfondet 

Søknadsbehandlingen til Irisfondet har blitt utsatt og tidligste tidspunkt for et mulig vedtak 

om prosjektmidler vil tidligst kunne foreligge ifm repskapsmøtet i 11/19. Søknaden er 

forankret behørig i rådmannsutvalget våren 2018 og hos rådmannen i Bodø vinter 2019. Disse 

har en rolle mtp anbefaling til behandlingen av Irissøknader. Det er søkt om 3,0 mill fordelt 

over tre år. Søknaden har fått navnet Prosjekt Brann 2020 og skal dekke både ROS- og 

kvalitetsprosjektet. Søknad til Irisfondet kan framskaffes dersom styret har behov for å se 

nærmere på dette.  

KS OU-midler 

Det er søkt om støtte fra Kommunenes sentralforbund på 0,5 mill kroner i tillegg for å støtte 

opp om kvalitetsprosjektets driftsbehov. Det vurderes som sannsynlig at selskapet vil kunne 

få en del midler fra KS, men svar på dette vil ikke foreligge før medio juni 2019. 

Vurdering 

Pr i dag er det lagt inn en forventning i årsbudsjett om tilskudd på OU-midler fra Irisfondet på 

i underkant av 0,5 mill. kroner. Selskapet vurderer det slik at det er en reell risiko for at 
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behovet for finansiering ikke blir dekket og at dette vil kunne påvirke prosjektenes framdrift 

og evne til å innfri de mål som er bestemt av både styret og representantskapet. 

Prosjektenes finansieringsbehov 

Prosjekt Kostnad Merknad 

Brann-ROS 2020 500 000 kr Konsulentkostnad, ved Multiconsult. 

Kvalitetsprosjektet 519 500 kr Konsulentkostnad, ved KIWA 

(ISO-sertifisering) 

Etablering av alarmselskap 500 000 kr Konsulentbistand, ikke avklart mtp leverandører 

enda 

SUM 1 519 000 kr  

 

Forslag til finansiering 

Fra resultatregnskapet for 2018 note 6. ser vi at selskapets disposisjonsfondet tilsvarer kr. 

3.160.574, - i disposisjonsfond ved overgangen til 2019. Selskapet har i årsbudsjett 2019 plan 

om å realisere kr. 700.000, - av disse til bruk ved investering, jfr økonomiplanen for 2019 -  

2022. Disponibelt beløp som står til fri disposisjon mtp formål er dermed  

kr. 2.460.574, -. Selskapet gjør oppmerksom på at ledelsen er i dialog med både revisor og 

regnskapsansvarlig om saken og at det vil bli gjennomført et møte vedrørende denne saken 

allerede på mandag 3. juni 2019. Informasjon fra møtet vil tilfalle styret muntlig i møtet ifm 

behandling av saken. Evt skriftlig materiale ettersendes etter møtets slutt. 

For å sikre at selskapet har finansiering til prosjektene ber vi styret om å støtte innstillingen 

ved å innstille et forslag til vedtak til rep.skapet. Det er selskapets oppfatning at rep.skapet må 

tre sammen allerede i ultimo august slik at manglende finansieringen ikke forhindrer 

måloppnåelse. Skulle selskapet får tilsagn på midler fra Irisfondet og KS OU-fond så vil dette 

redusere det reelle uttaket fra selskapets disposisjonsfond tilsvarende. 

Forslag til vedtak: 

1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike 

prosjektene da er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning til 

beste for regionens innbyggere. 

2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond til prosjektstøtte som følger: 

a. Brann ROS    500 000 kr 

b. Kvalitetsprosjektet   519 500 kr 

c. Etablering av alarmselskap  500 000 kr 
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3. Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller Irisfond så avkortes 

bruken av disposisjonsfondet tilsvarende. 

 

 

Bodø 30. mai 2019 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


