
    

 

Unntatt offentlighet (jfr offl. § 23) 

 

 
Styret – Salten Brann IKS        
                   26. Mars 2019 

Styresak nr. 23/19   

Rep. Skap sak nr. 11/19 

Innstilling til representantskapet.         

 

 

ANBEFALING VEDRØRENDE SALG AV KOMMERSIELLE TJENESTER I 

HENHOLD TIL VEDTATT VIRKSOMHETSSTRATEGI OG MÅLENE 4 OG 5. 

 

Vedlegg 

1. Rapport - fase 1 av 2;  Presentasjon av potensial og ulike scenario, skrevet av 

Bedriftskompetanse AS. Rapporten har i alt 5 vedlegg. 

 

1. Innledning 

Det vises til sak 22/18 i Representantskapet i Salten Brann IKS som vedtok følgende: 

1) Representantskapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag 

for økte kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning. 

2) Representantskapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler 

som er fastsatt i saken. 

 

2. Vedtatte milepæler for saksutredningen 

1. Grovskisse presenteres 11/2018 

2. Forprosjekt som belyser potensial og risiko, fase 1, 05/2019 

3. Hovedprosjekt med forretningsplan, organisering og ROS, fase 2, 11/2019 

4. Gjennomføring av hovedprosjekt 2020 

5. Evaluering 11/2022 

 

Med bakgrunn i representantskapets vedtak i sak 22/18 har selskapet gjennomført en grundig 

utredning av milepælsplanens punkt 2, fase 1. Utredningen av fase 1 presenteres som 

prosjektrapport i denne saken. 

 

Hovedprosjektet med komplett gjennomføringsplan vil bli utredet jfr planens punkt 3, fase 2. 
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3. Rapportens sammendrag 

Salten Brann IKS vedtok i mai 2017 sin nye virksomhetsstrategi. I denne er det etablert 7 

hovedmål med tilhørende strategier, herunder å tilby tjenester til relevante offentlige 

virksomheter, kommuner samt kommersielle virksomheter. Det er videre i virksomhetsplanen 

anført at man skal vurdere økt satsning på salg av alarmtjenester samt kurs og øving innenfor 

et kommersielt selskap. Hensikten er delvis at en slik satsning vil kunne redusere kommunalt 

tilskudd og egenandel pr. innbygger, samt at man gjennom et eget selskap vil redusere faren for 

å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det foreligger også potensielle faglige samt 

eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik satsning. 

 

I november 2018 ble det igangsatt et forprosjekt med formål å utrede en videre satsning på salg 

av kurs/øving og alarmtilknytning i samsvar med representantskapets beslutning. Prosjektets 

eier har vært Salten Brann IKS v/daglig leder Per Gunnar Pedersen, mens Bedriftskompetanse 

AS v/seniorrådgiver Kjetil Woje har vært engasjert som ekstern prosjektleder. 

Gjennomføringen av prosjektet har vært prosessorientert med sterk forankring og medvirkning 

av ledelse og ansatte i Salten Brann IKS, samt at representantskap og styret er orientert gjennom 

egne møter/samlinger. 

 

I løpet av prosjektperioden (fase 1) har man konkludert med at økt satsning på salg innenfor 

kurs/øving må utredes særskilt, og i et lengre tidsperspektiv enn for salg av alarmtjenester. 

Denne rapporten omhandler således i all hovedsak alarmområdet.  

 

Konklusjonen fra forprosjektet er at det foreligger et betydelig inntektspotensiale for økt salg 

av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende 

markeder, men at det samtidig finnes store muligheter innenfor tjenesteutvikling i kombinasjon 

med markedsutvikling.  

 

Forprosjektet konkluderer videre med at en økt satsning på salg av alarmtjenester bør skje i en 

3-delt prosess først (Fase 3 - 2019) innenfor dagens etablerte organisasjon (110-sentralen), 

deretter (Fase 4 - 2020) etablere egen avdeling under Salten Brann IKS og til slutt (Fase 5 - 

2021) skille ut virksomheten i et eget kommersielt selskap (AS) 100 % eid av Salten Brann 

IKS. Etableringen av et eget aksjeselskap støttes i en utredning gjennomført for Salten Brann 

IKS av Deloitte Advokatfirma AS samt en tidligere utredning gjennomført av KPMG Law 

Advokatfirma AS. Det vises her til memo/rapporter, vedlegg 4 og 5. 

 

I forprosjektet er det etablert en foreløpig forretningsplan (se vedlegg) og hvor det anbefales at 

man i løpet av 2019 (fase 2) videreutvikler og forankrer denne med sikte på fase 4 (egen 

avdeling) og fase 5 (eget selskap). Som delelementer i denne forretningsplanen skal det 

foreligge avklaringer og målsettinger mht. økonomi/finansiering, pris- og markedsstrategi, 

organisering, ressursbehov, risikovurderinger/suksesskriterier, juridiske forutsetninger mv. 
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4. Styret i Salten Brann IKS innstiller til følgende forslag til vedtak i rep.skapet: 

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt 

sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor 

en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 

2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS. 

2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen 

alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i 

konkurranse- og statsstøtteregelverket 

3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som 

aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i 

notatet fra Deloitte. 

4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS. 

5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre 

hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, 

organisering, økonomi/finansiering og ROS. 

6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019. 

 

 

 

Bodø, 26. mars 2019 

 

_________________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 


