
 

 
 
 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 32 - 2020                 03. juni 2020 

STATUSRAPPORTERING FØRSTE TERTIAL - SALTEN BRANN IKS 

Vedlegg 1: Regnskapsrapport for perioden 1-4, 2020 

Økonomi 

• Selskapets regnskapstall for perioden januar – april 2020 er ferdigstilt fra regnskapsavdelingen i 
Bodø kommune. Se periodisert regnskapsrapport i vedlegg 2. 

• Overordnet status på følgende ansvarsområder: 

o 110, Nødsentralen, ingen store avvik 

o 355, Brannsjef, ingen store avvik 

o 337, Feier, ingen avvik 

o 338, Forebyggende, ingen avvik, redusert lønnskostnader 

o 339, Beredskap, forventet avvik på lønnskostnader, beredskapstillegg og overtid, mens 
ordinær lønn er ajour. Bak avvik i overtidsgodtgjørelse ligger det også bruk av arbeidstid 
til søk etter antatt omkomne, dette vil medføre en inntekt. Forventet inntektssvikt som 
følge av COVID-19. Utkallingskostnader er høyere enn budsjettert. 

o Regnskapsført pensjonskostnad for januar og april er 400 000 kr høyere enn budsjettert 
for 2020. 

o Utbetalingene for lønnsart 10151 (vaktberedskaps-tillegg) for ansvar 339 (beredskap) vil 
ligge over budsjett for 2020. Det planlegges IKKE med praksisendring i juni måned 
vedrørende utbetaling av både feriepenger og vaktgodtgjørelse slik selskapet tidligere 
har varslet om da det er en nasjonal praksis. 

o Inntekter for alarmkunder på 110-Nordland faktureres hvert kvartal og vises som 
inntekter i angitt periode. 110-Nordland er i prosess med å konvertere prismodell slik at 
den blir lik den nasjonale praksisen. 

§ Alarminntekter faktureres månedlig fra 1. juli 2020. 



o Lønnsartene for overtid ligger over budsjett for 339 (beredskap), mens den ligger rett 
under budsjett for 110 (nødmeldetjenesten) 

§ Nytt turnussystem med andre styringsmuligheter og kontrollfunksjonaliteter er 
iverksatt fra og med 1. mai 2020. Grunnlaget for rapportering på AML kap X vil 
bli opparbeidet fra dette tidspunktet. Det vil bli laget egen logg for regelbrudd. 

§ Styret vil bli presentert rapporteringen når den er ferdig utviklet noe som vil skje 
over sommeren. 

o Bruk av fritt disposisjonsfond for år 2020 iht budsjettforutsetning er ikke mulig (500 000 
kr) da dette er brukt til saldering av årsregnskap 2019. 

• Viser ellers til prosess for årsavslutning som egen sak 15/20 i styret. 

• Vedrørende inntekter 

o Selskapet følger opp inntektene for unødig utrykning på ABA, automatisk brannalarm 
ukentlig. Inntektene ligger under budsjettmål, 125 000 kr pr måned / 18 ABA pr måned 
for perioden januar til april måned. Gebyret for unødig utrykning ifm ABA er økt fra 
7 000,- til 7 500,-. Det beregnes en årlig svikt i ABA-inntekter på ca. 500 000 kr året sett 
under ett. Dette skyldes at alarmeierne tar mer ansvar og at vedlikeholdsproblemer ikke 
har oppstått i like stor grad  

o Fra 2020 så fakturerer selskapet kommersielle kunder for 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. 

o Den 11. mai vedtok rep skapet i Salten Brann IKS jfr styresak nr 20/20 og R sak 9/20 å 
starte fakturering av alle sekundære støtteoppdrag. Saken er vedlagt som vedlegg 3. Det 
økonomiske potensialet er mellom 1 – 2 millioner kroner på helårseffekt. Det forventes å 
gi ¼ effekt i 2020, full effekt i 2021. 

o Grunnet restriksjoner som følge av COVID-19 fra 12. mars fram til dags dato så har det 
ikke vært tillatt med besøk av eksterne og i den forbindelse har det heller ikke vært 
gjennomført eksterne kurs. Etter sommeren planlegger selskapet med engasjement av 
dedikert ressurs som kurs- og øvingsansvarlig for å arbeide mer inntjening på kurs, men 
det er fortsatt ikke avklart når dette kan komme på plass. 

• Budsjettiltakene 

Budsjettiltak Potensial Status 

1 ekstra stilling som 
controller 

515 000 kr Full effekt – stillingen er ikke ansatt 

Pensjonskostnader 750 000 kr Null effekt – Vesentlig høyere 
pensjonskostnader faktureres i år enn i fjor. 



Lengre nedbetalingstid 
på finanskostnader  

615 000 Full effekt – lånebehovet er redusert – lån 
aktiveres først etter sommeren 

Reduksjon av ymse 
varer og tjenester 

740 000 Innstramminger iverksatt, foreløpig uklart, kan 
forvente 75% effekt. Tiltaket skaper intern uro 
og støy. 

Oppstart Værøy, 3. 
terminbeløp 

508 500 Full effekt – faktura er sendt. 

 

• Tiltak for etterslep 

Tiltak for etterslep Potensial Status 

Ferieavvikling deltid 886 000 Null effekt – vil bli gjennomført etter at 
brannordning er revidert. 

Feilutbetalinger 
korrigeres 

207 000 Delvis effekt, prosess iverksatt med advokat. 

Ansettelsesstopp i 
ansvar 338 

800 000 Full effekt – stillingene er på vent, Bryter regel i 
forebyggende forskrift, 1/10 000 innbygger. 

 

• Prognose for 2020 

o Det er for tidlig å si hvordan årsresultatet vil bli for 2020, men utfra merforbruket som 
kommer som følge av økte pensjonskostnader i hele selskapet samt sviktende inntekter 
på ansvar 339 som følge av COVID-19 så har selskapet fortsatt behov for 
innstramminger tilsvarende 2,5 til 3,0 millioner kroner. 

§ Det er tiltak på plass som vil kunne redusere merforbruket med 1,0 millioner 
kroner. 

§ Det gjenstår 1,5 til 2,0 millioner kroner. 

o Selskapet anbefaler fortsatt generell stillings- og innkjøpsstopp. Fra før har selskapet 
stanset all kurs, konferanse/seminar og generell reiseaktivitet. Daglig leder kan på 
forespørsel gjøre unntak fra hovedregelen. 

o Styret bør vurdere en ekstraordinær budsjettregulering i september eller november 2020 
hvor det bør vurderes anmodning om ekstraordinær bevilging eller bruk av fondsmidler. 

o Salten Branns fond i BKP kan benyttes til å betale 1-2 pensjonsterminer (nov og des) 
tilsvarende 2,0 millioner kroner. Saldo på fondet er 24,3 millioner kroner og vokser. 



o Tidligere års mindreforbruk som er plassert i driftsfond for premieavvik kan benyttes til 
å lukke resterende merforbruk for regnskapsåret 2020 dersom dette skulle vise seg å 
være nødvendig. Saldo på dette fondet er 10,0 millioner kroner. 

Personell 

Stillingen som brigadeleder etter Harry Hansen, brigade vest, er avklart. Aktuell kandidat har på det 
nåværende tidspunkt ikke takket ja til stillingen enda. 

Hendelser 

Selskapet viser til den pågående corona-situasjonen og den pandemi som preger verden forøvrig. 
Selskapet viser til informasjon som er sendt ut til styret i den anledning, herunder stående ordre 
versjon 6 og kontinuitetsplaner for ressursbortfall 15-35 og 35-50 prosent. Selskapet redegjør for 
håndteringen så langt og svarer på spørsmål i styremøtet. Se også vedlegg bakerst i dette 
dokumentet for redegjørelse vedrørende akuttforurensning i Skjærstadfjorden, 19. mai 2020. 

 
Kommunikasjon og nettverk 

o Selskapets ledergruppe 

§ Ledermøte torsdag 28. mai 2020 

§ Utvidet ledersamling fredag 29. mai 2020 

o Styremøter og rep skaps møter 

§ SM gjennomført 22. april 2020 

§ Rep skapmøte 11. mai 2020 

§ Dialogmøte med eierne 25. mai 2020 

 

Prosjekter, utvikling og innovasjon 

o Øvrige bilprosjekter 

o Overlevering av innsatslederbil 2, gjennomført i februar 2020. 

§ Bilen er operativ og har allerede vært i innsats. 

§ Det ble ikke innvilget avgiftsfritak i første runde fra skatteetaten 

§ Vedtaket er påklaget – KPMG har bistått i arbeidet 

§ Skattedirektoratet skal behandle klagen 

o Salg av 2 eldre innsatsleder-biler skal påbegynnes rett over sommeren, forventer 
inntekt på over 500 000 kr på disse 2 kjøretøyene. 



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

o Avslutning av ISO 9001, herunder produksjon av prosedyrer og godkjenning av 
disse. 

o Oppstart av ISO 14001, planlegging av del-prosjekt. 

o Se vedlegg A. 

o 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 Konkurranse 1 har startet (kvalifisering), beregner å være ferdig før sommeren. 

o Konkurranse 2 (tilbudsfase med anskaffelse), beregner å være ferdig før nytt år. 

o Flere styringsgruppemøter gjennomført i Oslo i jan 2019 –mai 2020 

o Det planlegges med å lage et kommunal forvaltningspunkt mot leverandør og DSB 
som et kommunalt IKS med virkning fra første 172 år i 2021. 

o Brann ROS analyse - prosess 

o Orientering rep skap 11. mai 2020 

o Eierdialogmøte 25. mai 2020 

o Rådmannutvalgsmøte 3. juni 2020 

o Se forøvrig sak 35/20 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS



Vedlegg A 

 

Orientering om status prosjekt Kvalitet 2020 

Prosjektet har siden 14.mai 2019 arbeidet med å etablere ledelsessystem for kvalitet med mål om 
ISO 9001:2015 sertifisering. Ledelsessystemet er etablert, og er under innfasing. Selskapet jobber 
nå med å få ledelsessystemet innarbeidet i organisasjonen. Pr. tiden arbeides med å lukke 
restanser som har følgende hoved punkter.  

• Godkjenning av dokumentasjon som er ferdig (Prosedyrer, veiledere og støttende dokumenter)  
• Innfase sjekklister for ettersyn av operativt materiell 
• Opprette materiell som krever ettersyn i modul for vedlikehold 
• Få kontroll over selskapets kompetanse pr stasjon / avdeling og prosesser for opprettholdelse av 

denne 
• Lukke og godkjenne kryssreferanse mellom selskapets ledelsessystem for kvalitet og ISO 9001:2015 

(Besvarer kravene i standarden) 
 
Ytre miljø 

Prosjekt kvalitet 2020 startet faseovergang fra Kvalitet til Ytre miljø den 16.4.2020. Oppstart av 
fase-2 ytre miljø startet den 18.mai. Delprosjektets mål er å etablere et ledelsessystem for ytre 
miljø. 

Pr tiden pågår følgende aktiviteter. 

• Miljøaspektanalyse (hvilke aktiviteter i SB skaper miljøaspekt, miljøpåvirkningen som skapes og 
hvilken påvirkning dette har for miljøet. Mengde og volum 

• Utvelgelse av miljømål ut fra viktige miljøaspekter 
• Kartlegge interessenter. Interne og eksterne (Revidere eksisterende interessenter) 
• Kontroll med lover og forskrifter 
• Selskapets miljøpolicy (Utvide kvalitetspolicy til kvalitet og miljøpolicy) 
• Kartlegge og dokumentere kjemikalier og produkter som virksomheten anvender (Passer med HMS 

og arbeidsmiljø som kommer senere) 
• Tilpasse / utvide avvik og forbedring til å ivareta prosesser for forbedring av ytre miljø 
• Utarbeide kryssreferanse mellom selskapets ledelsessystem for ytre miljø og ISO 14001:2015 

(Oppdateres fortløpende) 
 

Oppgavene her vil konkretiseres i arbeidspakker som fordeles i organisasjonen. Aktivitetene skal 
etter planen være avsluttet 20 august.  

Faseovergang til fase-3 HSM og arbeidsmiljø (ISO 45001:2018) starter rundt 1.september. Fase 3 
starter 9. november. 

Selskapet har som mål å gjennomføre en felles sertifisering for de tre ISO-standarder samtidig, 
innen første ½ år av 2021. Som en innlending til sertifisering gjennomfører selskapet gjennomgang 
av ledelsessystemet og intern revisjon.



 

 

 

Figur 1. Håndtering av hendelse og avvik 

 

 



 

Figur 2 Prosesskart



KORT REDEGJØRELSE VEDRØRENDE AKUTTFORURENSNING – 19 MAI 2020 

Ettermiddagen 19. mai ble det av lokalbefolkning i Vik Saltdal kommune observert et blått 
stoff på inne i vika. 110 ble varslet kl 1845 innringer var representant fra Saltdal kommune. 
Brannmannskaper ble sendt som førsteinnsats til stedet. Melding fra først ankommende 
styrker var at det så ut som maling og at det var snakk ganske store tilgrisede områder. 
Edelfarm snakket med 110-sentralen kl 2004, og anmodet da om at brannmannskaper skulle 
rydde opp.  

Det ble på bakgrunn av usikkerhet av omfang utkalt vaktlag fra Fauske, som skulle ta med 
seg båt og oljevernmateriell til Vik i Saltdal. Det ble ganske raskt etter dette fremskaffet 
informasjon om hvordan stoffet hadde havnet på sjøen, og datablad på stoffet. Det hadde 
løsnet under rengjøring av merder, og var en voks av typen Netpolish NP 30 Super – et 
naturlig stoff som avhengig av temperatur vil brytes ned over tid. Stoffet har en svært 
iøynefallende farge som forurenser naturen mer kosmetisk enn miljømessig. Stoffet vil 
likevel kunne påføre skader i form av tildekking av planteliv da det hindrer oksygentilførsel 
ved påslag på land. Dette var en konkret tilbakemelding fra Kystverkets miljøavdeling. 
Iverksetting av opprydding av sandbankene ble igangsatt raskt for å hindre at høyvannet 
skulle spre stoffet ytterligere. Dette ble gjennomført etter samtaler med Fylkesmannen som 
tilsa at dette var et sårbart område med tanke på vegetasjon og fugleliv – MOB B. Løsningen 
for videre opptak fra berg og tang var kost og støvbrett (tørket stoff), og håv med innsekt-
netting. Denne jobben har Edelfarm påtatt seg. Brannmannskaper fra Saltdal og Fauske ble 
permittert etter opprydding på sandbankene, en innsats som tok 3 timer. Etter dette var det 
primært ansatte fra Edelfarm og Saltdal kommune som bisto. 

For å kartlegge jobben som er gjort av Edelfarm, registrere spredning/ påslag og behov for 
videre sanering ble det gjennomført en befaring med Saltdal kommune, Edelfarm og Salten 
IUA mandag 25. mai. Brannbåten Draken ble benyttet under befaringen. 

Videre opprydding ble gjennomført av oppdrettsnæringen ved Edelfarm og Wenberg med 
oppfølging av kommuner med påviste påslag – Saltdal og Bodø. Fylkesmannen følger opp 
Edelfarm for å unngå gjentakelse av slike hendelser. 

Alle utgifter til mannskaper og materiell vil fra første utrykning kl 1845 til avsluttet oppdrag 
bli fakturert forurenser. Dette bekreftes i e-post fra daglig leder Edelefarm 19/5. 

 


