
 

 
 
 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 42 - 2020            13. august 2020 

PROSJEKTMANDAT FOR REVISJON AV SELSKAPSAVTALE § 7, 
VIRKSOMHETSSTRATEGI OG INTERNORGANISERING 

Vedlegg 1: Selskapsavtalen 

Vedlegg 2: Prosjektmandat for dagens virksomhetsstrategi 

Vedlegg 3: Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten regionråd  

Vedlegg 4: Rapport Økonomianalyse Bodø Kommune 2018, Agenda Kaupang. 

 

Innledning 

I dialogen som selskapet har hatt med eierne så har selskapet identifisert fire ulike 
satsingsområder med prosessforløp som følger: 

1. Revidering av brannordning 

2. Revidering av selskapsavtalen § 7, vedrørende bestemmelser om finansiering 

3. Intern organisering 

4. Virksomhetsstrategi 

Hensikten med styresaken er: 

- Å gi selskapet et tydelig mandat til å starte en god arbeidsprosess med å utarbeide et 
forslag til nye bestemmelser for finansiering sett i sammenheng med revisjon av 
brannordning. 

- I tillegg skal denne saken også være startskuddet for å initiere en prosess med mål om 
å utarbeide et prosjektmandat slik at arbeidet med å revidere selskapets virksomhets-
strategi kan begynne. Vedlagt denne saken finnes styrets vedtatte prosjektmandat for 
utarbeidelse av virksomhetsstrategi som ble utarbeidet og vedtatt i 2016. Dette kan 
være et eksempel på hvordan et prosjektmandat kan utformes.  

 



Vurderinger brannordning og finansiering 

Angående brannordning og finansieringsbestemmelser (punktene 1 og 2) 

Det vises til sak 40/20 og status på arbeidet med å revidere brannordningene til eier-
kommunene. Der går det fram at revidering av hhv brannordning og bestemmelser for 
finansiering må gjennomføres parallelt da det er en direkte sammenheng mellom 
kommunenes vedtak om egen brannordning og betydningen dette har på størrelsen av 
felleskostnader, spesielt innenfor fellespostene for beredskap. Dette spørsmålet er relevant for 
alle eierkommunene, men kanskje aller mest for Bodø kommunes del da de betaler over 60 % 
av felleskostnadene basert på andel av samlet folketall. 

Dette betyr at vedtak om ny brannordning og nye bestemmelser for finansiering bør vedtas på 
samme tid. Det er planlagt at representantskapet vedtar nye brannordninger i nov 2020. 
Deretter skal den enkelte eierkommune vedta egen brannordning i eget kommunestyre innen 
utgangen av april 2021. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at endringer av 
selskapsavtalen (§7 – finansiering) fordrer likelydende vedtak i alle eierkommuner noe som 
innebærer at alle må være enige i de foreslåtte endringene. Det betyr at selv om 
representantskap vedtar endringene så vil det være en mulighet for at kommunene vil gjøre 
det annerledes. 

Når det gjelder prosessen med å utarbeide nye bestemmelser for finansiering så har det så 
langt ikke vært gjennomført konkrete samtaler hverken i repskapet eller i egne dialogmøter 
med eierne vedrørende alternative løsninger for finansiering. Derimot ble det presentert ulike 
overordnede alternativer for ny finansiering på møtet med kommunedirektør utvalget (KDU) 
i Salten den 3. juni i år. Uten å belyse detaljene for mye så kan det vel sies at de 3 
alternativene som ble lagt fram hadde som hensikt å redusere andelen som Bodø kommune 
skal betale av selskapets felleskostnader. Forholdet ble drøftet av kommunedirektørene uten 
at det ble truffet noen konklusjon. 

Etter at dette møtet ble gjennomført har det ikke vært jobbet konkret med disse alternativene. 

Benchmarking 

Selskapet registrerer at det i «Økonomianalyse Bodø kommune 2018 (Agenda Kaupang)» 
oppgis en kostnad ved drift av brannvesenet som er betydelig høyere enn det de rammer som 
er vedtatt for overføring av midler til selskapet. Differansen mellom vedtatt budsjett for 
selskapet i 2018 og oppgitt nettokostnad i rapporten er 13 mill. En del av årsaken til dette kan 
antas å være at leiekostnadene til den nye brannstasjonen på Albertmyra er kostnadsført i 
KOSTRA på 339 (ansvarsområdet for beredskap). 

På det nåværende tidspunkt har ikke selskapet innsikt i disse tallene og mener derfor det må 
analyseres videre og om leiekostnadene Bodø kommune har for bygget i sin helhet er ført på 
området 339. Det bør i så fall avklares om alle fradrag for fremleie fra Bodø kommune til 
110-sentralen, Nordland politidistrikt og Nordlandssykehuset HF er fratrukket. Det gjøres 
også oppmerksom på at Salten Brann IKS legger ut for strøm og fjernvarme for bygget, med 



alle leietakere, og får dette refundert fra Bodø kommune. Dette har også i perioden 2016 -
2019 vært tilfelle for renovasjon og vesentlig andel av renhold. 

Som tidligere vist til er det gjennomført en KOSTRA-sammenligning av tjenesteområdet 
brann i Kaupang rapporten. Selskapet kan ikke se at det foreligger noen opplysninger om 
årsak til disse forskjellene. Det foreligger heller ingen referanser på om det er tatt hensyn til 
hvordan kostnader oppstår gjennom kravene organisering av brannvesenet gjennom 
«Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». 

Selskapet ser det som naturlig å gjennomføre en benchmarking opp mot sammenlignbare 
brannvesen basert på like kriterier. Det er opprettet kontakt med Drammensregionens 
brannvesen IKS og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, som sammen med flere 
brannvesen på Øst- og Vestlandet har gjennomført et prosjekt med benchmarking i samarbeid 
med Samfunnsbedriftene (tidl. KS-Bedrift). Herunder er det naturlig å vurdere kostnaden for 
brannvesenet sett opp mot blant annet dimensjoneringsforskriften, demografi, antall ansatte, 
antall stasjoner etc. 

Felles eierstrategi for Salten 

Å endre bestemmelser for finansiering er en krevende prosess å håndtere da den vil forrykke 
dagens finansieringspraksis noe som innebærer at noen kommuner skal betale mer, mens 
andre skal betale mindre. Videre pekes det på vedtatt strategi for eierstyring i Salten, vedtatt 
av regionrådet 2. juni 2016. (SR-sak 26/16). I denne strategien så er det ulike modeller for 
finansiering som kan benyttes som allerede er vedtatt av regionrådet. De ulike modellene 
finnes i vedlegg 3, side 23. I tillegg har samme sak vært oppe til behandling i regionrådet 
(SR-sak 42/19) hvor hensikten var å vurdere behovet for rullering som følge av blant annet 
endringer i kommuneloven. Det går fram av dokumentene at KDU-utvalget skal jobbe videre 
med dette. 

Dette avsnittet er relevant som kunnskap for styret da det belyser at eierne har vedtatt 
bestemmelser for hvordan finansiering kan modelleres. 

Prosess 

Selskapet mener at det som er bestemt i regionrådet må danne utgangspunktet i det videre 
arbeidet. Det foreslås derfor en plan for det videre arbeidet som følger: 

1. Selskapet utarbeider et saksgrunnlag med tre ulike alternativer for finansiering som 
har rot i modellene som belyses i eierstyringsdokumentet for saltenkommunene. Her 
belyses også de økonomiske konsekvensene med bakgrunn i budsjett 2020. Dette 
dokumentet må være klart til 1. september 2020. 

2. Selskapet inviterer arbeidsgruppen fra KDU (kommunedirektør-utvalget) til et 
arbeidsmøte for å gjennomgå saksgrunnlaget fra selskapet. Dette må gjennomføres før 
neste styremøte den 8. september 2020. 



a. Følgende kommunedirektører er med i KDU-arbeidsgruppe; Bodø, Meløy og 
Steigen 

3. Basert på dette møtet så drøftes resultatet med styret i møtet den 8. september 2020. 

4. Basert på arbeidet i KDU-arbeidsgruppemøte og styremøtet så mener selskapet at det 
bør gjennomføres et dialogmøte med eierne i forbindelse med regionrådsmøtet som er 
planlagt i perioden 16-19 september 2020. Styret bør be om dette etter at styremøtet 8. 
september er gjennomført. Selskapet innkaller til dialogmøte basert på styrets vedtak. 

5. Basert på de signalene som gis i dette møtet så vil selskapet kunne ferdigstille en sak 
til styret den 8. oktober parallelt med innstilling til nye brannordning. Da vil det 
foreligge en revidert selskapsavtale med justert ordlyd for § 7 finansiering som 
underlag. Økonomisk konsekvens av hhv ny brannordning og § 7 vil bli belyst i 
sakene som styret skal behandle. 

Representantskapet i Salten Brann IKS 

I forbindelse med konstituering av nytt representantskap i nov 2019 så ble det gjort klart fra 
den nyvalgte lederen (ordfører Meløy kommune) at han ønsket å etablere et arbeidsutvalg i 
representantskapet som skulle bistå eierne i viktige spørsmål som et arbeidende utvalg. Et 
slikt utvalg kunne vært hensiktsmessig å bruke i forbindelse med revidering av § 7 
finansiering. Selskapet er ikke gjort kjent med at dette arbeidsutvalget er etablert, men 
dersom det skulle vise seg at så er tilfelle så bør de involveres i denne prosessplanen. 

 

Vurdering av virksomhetsstrategi og intern organisering 

Innledning 

Litt kort historie; Dagens virksomhetsstrategi ble vedtatt av representantskapet i mai 2017. I 
forkant av vedtaket så jobbet selskapet og styret tett sammen gjennom en serie av workshops 
for å bygge felles kunnskapsgrunnlag både i analyse- og strategiformuleringsfasene. For å 
bistå selskapet i det omfattende kartleggingsarbeidet så ble det gjennomført en konkurranse 
for kjøp av konsulent bistand hvor bedriftskompetanse ble valgt. 

Styret vedtok revidert prosjektmandatet som lå til grunn for arbeidet på styremøtet den 8. 
september i 2016. Styret brukte 8 måneder inklusive eiermøter med mer for å ferdigstille 
beslutningsgrunnlaget til representantskapet i mai 2017. 

Selskapets virksomhetsstrategi finnes på selskapets hjemmeside under området styrende 
dokumenter. Klikk på LINK, målene finnes fra side 18 og utover. 

De 7 hovedmålene som er definert har hatt stor innvirkning på intern organisering i selskapet 
og hvilke kompetanser selskapet har hatt behov for å tilslutte seg. Hovedmålene som 
regulerer satsingen på økte kurs- og alarminntekter, både for offentlige og private kunder, er 
en direkte konsekvens av dette. Det må nevnes at selskapet ikke har lykkes med kurs-



satsingen og at denne må reorganiseres, mens salg av direktekoblet brannalarm går helt ihht 
plan. Satsingen på ISO-sertifisering, revidering av brannordning, rollen som nettverksbygger 
i brannmiljøet i Nordland er også målrettede tiltak som følge av vedtatt virksomhetsstrategi. 

Den kommende prosessen 

Styret ønsker nå en revidering av virksomhetsstrategien til selskapet. I tillegg har styret også 
vært tydelige på at også intern organiseringen skal evalueres. For å få en optimal prosess så 
bør ny strategi foreligge før man gjør for store endringer i organiseringen. Det kan alltids 
gjøres umiddelbare tiltak, men for de som har jobbet med strategi tidligere så er organisering 
(kompetanse og kapasitet +/-) et verktøy for å nå strategiske mål. Selskapet vil anbefale at vi 
legger denne sammenhengen til grunn for denne prosessen; 1) strategi og 2) organisering. 

Når det er sagt så er det tydelig for selskapet at styret ønsker en noe raskere vurdering/ 
evaluering av intern organisering. Formålet med en slik prosess kan være å se på den 
umiddelbare muligheten til å redusere bemanning eller gjøre endringer som kan være 
hensiktsmessige. En slik prosess vil skape mye støy og det vil kunne være uheldig for de 
prosessløpene som allerede er i gang, men ikke umulig. 

En annen løsning kan være å engasjere et konsulentselskap som kan lage et kunnskaps-
grunnlag om selskapets organisering rimelig raskt. Et slikt grunnlag vil igjen kunne benyttes 
internt i strategiprosessen, men også for selskapet og styret for å kunne gjøre umiddelbare 
grep mtp bemanning. Det antas at en slik analyse vil koste mellom kr. 200 000– 300 000. 

 

Selskapets saksbehandlingskapasitet 

Selskapet går gjennom en krevende periode med mange prosessløp som skal gjennomføres og 
det er viktig for selskapet å gjøre styret oppmerksom på hvilke kapasitetsutfordringer som 
finnes. Kapasitetsutfordringer vil kunne underminere kvaliteten i det arbeidet som skal 
gjennomføres noe som er rimelig godt kjent fenomen. Det viktigste er å være oppmerksomme 
på denne problemstillingen og ha et rasjonelt forhold til hvordan dette skal forstås og 
håndteres. 

Nedenfor listes de saker som er av betydning hva gjelder ressursbruk: 

1. Revisjon av brannordning og finansiering (prosess og dokumentasjon) 
Implementering hele 2021/2022. Ferdig 8. oktober. Må prioriteres! 

2. Etablering av kvalitetssystem (prosess og dokumentasjon) Ferdig juni 2021. 

3. Utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan for 2021 – 2024 (prosess og 
dokumentasjon) Ferdig 8. oktober 2020. Må prioriteres! 

4. SAMLOK II prosjektet (prosess) Første fase ferdig desember 2020. 



5. Anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-Nordland 
(Nasjonal prosess) Ferdig desember 2021. 

6. Deltagelse i prosjekt Smart arkitektur (samarbeidsprosjekt med Bodø kommune) 
Løpende utvikling og partnerskap om smart teknologi innovasjon. 

7. Økt salg av direktekoblet brannalarm – konvertering av prisstruktur 
(Prosess Nordland) Ferdig desember 2020. 

Kommende prosesser 

1. Prosess Virksomhetsstrategi 

2. Prosess intern organisering 

Selskapet mener at utredningsressursene er under et hardt press, noe som har fjernet ledelsen 
mer fra daglig driftsoppfølging som på sikt kan skape uheldige konsekvenser. Allikevel ser 
selskapet positivt på det som skal gjøres. Det vil derimot være viktig å ta hensyn til disse 
innspillene når tidsfristene skal fastlegges. 

 

Oppsummering 

Det anbefales at styret bruker tid på å utarbeide et godt prosjektmandat for strategiprosessen 
og at dette vedtas første gang på møtet 8. september. Deretter vil selskapet kunne gjøre 
ytterligere tilpasninger fram til styremøtet 8. oktober. Basert på den tidsplan som styret da 
vedtar så styres påfølgende prosess etter dette. Selskapet mener at en revidert strategiplan vil 
kunne framlegges for vedtak i representantskapet i mai 2021, men senest i november 2021 
sammen med budsjett- og årsplan for selskapet for perioden 2022 – 2025. 

 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret ber selskapet om å starte arbeidet med å utarbeide et beslutningsgrunnlag for 
ny finansieringsbestemmelse §7 iht sakens anbefaling. 

2. Selskapet framlegger forslag til prosjektmandat for revidering av virksomhetsstrategi 
til styret den 8. september 2020. 

3. Selskapet jobber videre med å analysere tallgrunnlaget i «Kaupang rapporten» med, 
årsak til differansen til sammenlignbare brannvesen, i samarbeid med Bodø kommune 
- framlegges 8. september 2020. 



4. Selskapet skal utarbeide en plan for å gjennomføre en «Benchmark» mot andre 
sammenlignbare IKS i Norge – framlegges 8. september 2020. 

5. Selskapet forbereder relevant innhold til styrets strategisamling 8. september. 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS 


