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1. Fakta



Salten Brann IKS
(eierskap)

• Selskapet (IKS) ble etablert 1. januar 2007

• 8 eierkommuner i Salten, deretter kom Meløy (2014)

– Værøy kommune innlemmes fra 2018

• Selskapsavtale (vedtekter)

• Hovedkontor i Bodø

• 23 stasjoner (store og små)

• Rep skaps leder; Ordfører Sørfold, Lars Evjenth

– 2 møter i 2017 (5.mai og 10. nov)

• Styrets leder; Svein Blix

– 6 møter i 2017 (9. feb, 16. mar, 8.jun, 7. sep, 11. okt

og 7. des)



Salten Brann IKS
(formål)

1. Ivareta kommunenes behov, plikter og oppgaver 

vedrørende; 1) brann og redning, 2) forebygging og 

kontroll

2. Andre formål

– Aktiv selge tjenester

– Inngå samarbeidsavtaler

– Påta seg oppgaver bestemt av rep. skap

– Yte tjenester mot andre kommuner mot vederlag

3.  Salten Brann IKS er sekretæriat for Salten IUA



Salten IUA
(Medlemskommuner)

Salten Brann IKS Utenfor Salten Brann IKS

1. Bodø

2. Beiarn

3. Fauske

4. Gildeskål

5. Meløy

6. Saltdal

7. Steigen

8. Sørfold

1. Rødøy

2. Røst

3. Værøy (eier 2018)

9.  Hamarøy tilhører Ofoten IUA

Salten Brann IKS er sekreteriat for Salten IUA, ansvar;
• Salten Brann IKS er arbeidsgiver for DL i Salten IUA

• Brannsjef i Salten Brann IKS er styreleder i Salten IUA



Bodø

Fauske

Kjerringøy

Knaplund

Helligvær

Valnesfjord
Straumen

Misvær

Rognan
Nygårdsjøen

Sørarnøy Våg

Inndyr
Moldjord

Innhavet

Oppeid

Sulitjelma

Leinesfjord

Ansvarsområde

Salten Brann IKS

Glomfjord (Yara)

Ørnes

Halsa
Engavågen

Meløya
Bolga

9 kommuner

80 000 innbyggere

23 brannstasjoner

11.250 km2

364 medarbeidere

85 årsverk



Fakta Salten Brann IKS
(Dagens organisering)

Daglig leder og brannsjef

Per Gunnar Pedersen
364/84

Leder
beredskapsavdeling

Kjetil Haugen

Leder for seksjon
Indre Salten

Tore Jodal (7)

Leder for seksjon
Ytre Salten

Tore Nordli (16)

Leder kompetanse-
seksjon

Tom Thuv

Leder

Forebyggende avdeling

Ivar Hogstad

Leder  Feierseksjon

Kjell

Koordinator
Forebyggende tilsyn

NN

Leder

110-nødsentral Nordland

Joakim Jarnæs

Teknisk faglederstøtte

Kjell Ivar S Carlsen
Sturla Roti

Vaktledere (5)

110-operatører (10)

Assisterende daglig leder

Ronny A. Hagen Langfjord

Personalsjef

Ann-Christin Bergh

Kvalitetsleder

Kjell Ivar S. Carlsen

Samvirkeleder

Sturla Roti

9/12

50/43



Materiell

• Ny mannskapsbil - Bodø

• Ny lift (høydemateriell) – Bodø

• Rullering av mannskapsbil til 
Steigen  Gildeskål

• Brannløftet (gjensidige 
stiftelsen) «gratis etter 
søknad»

– 1 mannskapsbil Steigen Stolte og glade representanter for innsatsstyrken i 

Steigen. Geir I. Pedersen (t.v.) og Åge Fure fikk med seg 

bilen etter overrekkelsen på Youngstorget og kjørte den 

nordover til Leinesfjord.



2. Hendelsesstatistikk



Brann- og redningsoppdrag 2016 - nasjonalt





Type hendelser 2016 - Salten Brann



Totale hendelser siste 10 år – Salten Brann
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Totale hendelser siste 10 år – pr. kommune
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2. Overordnet situasjons-

beskrivelse









Status SAMLOK

Milepæl 1 – Beslutning om SAMLOK

Milepæl 2 – Fysisk SAMLOK

• Implementering pågår nå!

• 110-nødsentral etablert februar 2016

• AMK-nødsentral Bodø etablert 3. mai 2016

• Operasjonssentral for Nordland politidistrikt etableres 31. mai 2017.

– Formell åpning 6. juni 2017.

Milepæl 3 – Samvirkeeffekter

• Planlegging pågår

• Pionerarbeid, lokalt og nasjonalt

• Felles samvirkeprosjekt med felles mål

• EFFEKTREALISERING



Beredskaps-Norge

Store endringer på gang!



DSB – sentrale aktiviteter
(top of mind)





Nasjonale strukturer endres

(større brannregioner)

…som skal følge de nye politi-

distriktene…



Oppdrag
Revidering av dimensjonerings forskriften

Det er en målsetting å utvikle et enda bedre brann- og redningsvesen enn det vi 

har i dag. DSB bes om å utarbeide forslag til revidert regelverk for organisering og 

dimensjonering av brann- og redningsvesenet, som er tilpasset større 

brannsamarbeid, bedre samvirke og ny utdanningsmodell for brann- og 

redningspersonell 



Oppdragsbrev fra JBD til DSB
(revidering av dim forskrift)

• Etablering av brann- og redningsvesen distrikter med de samme 

yttergrensene som de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler.

• Plikt til å etablere (ett eller flere) brann- og redningsvesen innenfor 

yttergrensene til de nye brann- og redningsvesen-distriktene.

• Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner 

innen forebygging og beredskap.

• Krav om å etablere fag- og kompetansemiljøer som gir bred erfaring og god 

kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke 

med andre beredskapsaktører.

• Krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes 

og brukes nasjonalt dersom det er behov for det.

• Gi brannsjefen som utpekes til å sitte i redningsledelsen i lokal 

redningssentral (LRS), ansvar for og myndighet til å kunne koordinere 

brann- og redningsvesenressurser innen ansvarsområdet til vedkommende 

LRS.

• Pålegge kommunene å tilby overflateredningsberedskap.



Nærpolitireformen



Regjeringens politiske plattform og avtalen mellom 

regjeringspartiene og partiet Venstre dannet grunnlag for 

nærpolitireformen med disse hovedelementene:

• styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjenesten 

• færre, men mer robuste og kompetente politidistrikter 

• mer samarbeid mellom politiet og kommunene 

• noe færre oppgaver for politiet

...hva er målet?



• Nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og 

som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, 

etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre 

innbyggernes trygghet.

• Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt 

nærpoliti der befolkningen bor.

• Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er 

rustet til å møte dagens og morgendagens 

kriminalitetsutfordringer. 



Formålet med proposisjonen er å sikre politiet en organisering som

legger til rette for å nå disse målene. Målene innebærer blant annet å

gå fra tomme lensmannskontorer til et tilstedeværende politi som

befinner seg i lokalsamfunnet, er synlig/tilgjengelig i operative

kjøretøy, og som sikrer borgernes trygghet.

Hensikt





Betydning for selskapet
(revidering av dim forskrift / politireform)

Regional rolle

1.LRS (brannfaglig myndighet)

2.Brannfaglig råd (tillitsfunksjon – på vegne av Nordland)

3.Salten Brann mer nasjonalt fokus – dialog med brannsjefer i 

Nordland «enighet om fokus»

4.Mer og mer dialog med 43 kommuner – ikke bare 9 (dere)

Betydning av forskriftendringer (være forberedt på?)

1.Påtvunget brannfaglig samarbeid (delegering)

2.Rom for mer skjønnsvurdering ift brannordning – minimum?

3.Strengere krav til kompetanse og organisering

4.Ny strategisk retning for Salten Brann IKS!





Strategiprosess

Styret i Salten Brann IKS har vedtatt å starte en strategisk prosess med 

bakgrunn i endrede rammevilkår for selskapet. Prosessen skal ende 

opp med utarbeidelsen av en godt forankret strategi, med visjoner, mål 

og med klare tiltaksområder som hjelper til med å prioritere selskapets 

innsats de neste 2 – 4 årene. Det legges vekt på bred involvering av 

eierkommunene samt nødetater og medarbeidere. 



Virksomhetsstrategi

Sak 09/17



-1-

«Perspektiv – Nord»

36
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Virksomhetside

«Attraktiv nasjonal og regional samvirkepartner som skal levere

beredskapstjenester med effektiv kapasitet samt tydelig koordinert

ledelse av hendelser til konkurransedyktige betingelser for offentlige

virksomheter, kommuner og kommersielle kunder»

Forklaring

Virksomhetsideen legger vekt på å skape attraksjon som faglig tjenesteleverandør,

arbeidsgiver og som nasjonal ressurs i et fagfelt som er i sterk endring. Ideen legger til

grunn behovet for nytenkning og innovasjon med tanke på å lage effektive og

kompetente forebyggende og beredskapssystemer hvor både etablerte prosesser og

teknologi sees på med nye øyne. Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå

som et styrket tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner

sted. Det ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og

samøving med eierkommuner og etater. Visjonen avsluttes med å definere et løfte om

at selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen

selv eller fra kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig

markedsområde.



-2-

«Perspektiv – Salten»

38
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Virksomhetside

«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som leverer

tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert

ledelse og konkurransedyktige betingelser for kommuner og kommer-

sielle kunder»

Forklaring

Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt klart

fokus på skape en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens eierkommuner.

Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå som et styrket tjenesteprodukt

som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner sted. Det ligger også til grunn at

koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med eierkommuner og etater.

Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å definere et løfte om at selskapet

driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen selv eller fra

kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig markeds-

område.



Styrets innstilling – sak 09/17

Styret foreslår at representantskapet vedtar strategisk 

satsing i 3 hovedfaser: 

a. Fase 1; Målalternativ SALTEN (2018 – 2019). 

b. Fase 2; Målevaluering fase 1 og beslutningspunkt fase 

3. (rep møte 2/2019) 

c. Fase 3; Målalternativ NORD (2020 – 2024). 

Representantskapet ber styret om å utrede en sak på 

navnebytte for selskapet. 



4. Økonomisk resultat 2016



Regnskap 2016 (1)

• Salten Brann IKS - mindreforbruk tilsvarende kr 2 268 429,-. 

• Brannsjef – merforbruk tilsvarende kr 1 205 937,-. (varabrannsjef)

• Forebyggende – mindreforbruk som skal balansere brannsjef 

tilsvarende kr 1 468 658,-

• Feiing og tilsyn - mindreforbruk tilsvarende kr 1 205 937,-

(vakanser)

• 110-nødsentral – balanserer budsjettet



Regnskap 2016 (2)

• Anbefalte avsetninger til bundet disposisjonsfond:

– Kr 1 062 658,- avsettes til selskapets disposisjonsfond.

– Kr 1 205 937,- avsettes til bundet disposisjonsfond innenfor feiertjenesten skal brukes til digitale 

verktøy jfr ny forebyggende forskrift.

• For salgsinntekter, lønn, varer og tjenester er det nært balanse 

mellom budsjett og regnskap.

– Uforutsette kostnader i forbindelse med flyttingen av brannstasjon i Bodø kommune er i hovedsak 

håndtert gjennom den økonomiske rammen på drift.

• Pr 31.12.16 har selskapet lån på kr 14.002.704,-. Maksimal 

låneramme for selskapet er i henhold til selskapsavtalen kr 60 

mill.

• Vedtatt låneramme for selskapet er kr 25 mill for 2017.



Likviditet 2016
• Likviditeten i selskapet er meget god – godt over måltall.

– Som for 2015 er nedre likviditetsgrense satt mellom 3 til 3.5 mill for å kunne 

håndtere utforutsatte utgifter.

• Arbeidskapitalen er økt med kr 1 822 376,-.

– Hvorav kr 1 297 129,- er økning i ubrukte lånemidler

• Selskapets totale arbeidskapital er kr 18 289 828,-.

– Herav premieavvik kr 12 667 612

– Herav ubrukte lånemidler kr 2 089 093,-.

– Rest arbeidskapital kr 3 533 123,-.

• Selskapet har LG (likviditetsgrad på 2,01)
LG -forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Eksempler på midler som er definert som omløpsmidler er; 

varelager, fordringer, investeringer og kontantbeholdning. Jo større denne er i forhold til den kortsiktige gjelden, dess 

enklere er det for bedriften å betjene den kortsiktige gjelden etter hvert som den forfaller. LG må være større enn 1 og bør 

være større enn 2.



5. Økonomiske rammer og 

satsinger i 2017 - 2020



1. Styrking av selskapets ledelse

2. Etablering av Brigadeledere

3. Etablering av framskutt enhet (Fauske/Bodø)

4. Økte kostnader for 110-meldetjenesten
1. 7 tromskommuner overføres 110-Tromsø

5. Kostnadsøkning – nødnettlisenser

6. Etablering av KKI – CIM (kommando, kontroll og 

informasjonssystem)

7. Innføring av taktisk dronekapasitet

8. Innføring/rullering av ulike mindre kjøretøy

Styrking av tjenestetilbudet



Inntekter

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av 

overføring av tilskudd fra eierkommuner.

Tilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut 

fra innbyggertall og vedtatt brannordning i den enkelte eier-

kommune som følger;

• Budsjett 2017 kr 83 275 572,-. (105,08)

• Budsjett 2016 kr 79 247 022,-. (100)



Kostnadsøkning

Kostnadsområde Kostnad

Lønnsutvikling i 2017 ihht hovedoppgjøret for 2016    1 000 000 

Vedtak vedrørende etablering av assisterende daglig leder    1 000 000 

Etablering av to stillinger som brigadeledere    1 200 000 

Avdrag på lån       500 000 

Rentekostnader       150 000 

Økte nødnettlisenser       150 000 

Fra 50 til 43 kommuner i 110       600 000 

Totalt    4 600 000 



Investeringsarter 2017 2018 2019 2020

Fremskutte enheter        3 600 000        1 000 000       2 400 000 

Opplæringsbil           600 000 

KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom        1 437 000          700 000 

Varig brannvernmateriell           350 000          350 000 

Servicebiler feiertjeneste           250 000          270 000           270 000          270 000 

Servicebil forebyggende           450 000           450 000 

Liten båt           250 000 

DSB-CIM           250 000 

Depothengere           400 000 

Terrengående kjøretøy           700 000 

Droner           300 000           500 000 

Operativ videostøtte          200 000           200 000          100 000 

Servere/It-system           500 000 

Kvalitetssystem           500 000 

Innbyggerkommunikasjon           500 000 

Sum        8 637 000       1 170 000        3 870 000       3 120 000 

Investeringer



Kostnadsutvikling

Utvikling 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Gj.snitt

Salten 3,51 % 3,17 % 1,27 % 2,05 % 3,59 % 6,93 % 5,08 % 3,66 %

Beiarn 4,01 % 3,23 % 0,76 % -1,44 % 5,99 % 10,28 % 2,95 % 3,68 %

Bodø 3,28 % 3,22 % 1,81 % 3,71 % 3,67 % 5,26 % 5,59 % 3,79 %

Fauske 3,96 % 3,20 % 0,29 % -8,97 % 4,33 % 8,07 % 4,65 % 2,22 %

Gildeskål 3,95 % 3,00 % 0,82 % 3,12 % 4,16 % 11,73 % 3,91 % 4,38 %

Hamarøy 3,91 % 2,98 % 0,38 % 9,26 % 4,15 % 10,42 % 4,32 % 5,06 %

Saltdal 3,92 % 3,04 % -0,05 % 5,05 % 0,37 % 7,54 % 4,27 % 3,45 %

Steigen 3,83 % 2,75 % 0,22 % 6,21 % 3,13 % 7,92 % 4,74 % 4,11 %

Sørfold 3,82 % 3,28 % 0,26 % -0,56 % 4,89 % 8,49 % 4,60 % 3,54 %

Meløy 3,11 % 11,55 % 4,41 % 6,36 %



Takk for oppmerksomheten!


