
 

 
 
 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 43 - 2020         13. august 2020 

TIL DRØFTING – RAMMER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 
2021 - 2024 

Vedlegg 1: Mail fra økonomidirektør i Bodø kommune 

Vedlegg 2: Rådmannens budsjettforslag (2020 – 2023) – Bodø kommune 

 

Innledning 

Selskapet har blitt gjort oppmerksom på at Bodø kommune, i økonomiplan 2020 – 2023, har 

gjennomført vedtak om reduksjon av sitt bidrag til Salten Brann IKS. Informasjonen til 

selskapet er kommet gjennom epost fra kommunaldirektør for økonomi- og finans. 

 

Tidslinje 

I selskapets plan for utarbeidelse av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2023 har styret 

vedtatt følgende hovedmilepæler: 

- Budsjett og økonomiplan. Første styrebehandling 08. september 2020 

- Revidert forslag til budsjett og økonomiplan til styrebehandling 8. oktober 2020.  

- Behandling av forslag til budsjett og økonomiplan behandles i representantskapet 6. 

november 2020. 

 

Foreløpig vedtatt ramme for budsjett- og økonomiplanprosessen 2021 - 2024 

Styret 

I styremøte, sak 34/20 12. juni 2020, ble det fattet følgende vedtak for rammer og prosessplan 

for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024: 

1. Styret legger til grunn nullvekst for kommunal finansiering (2020 tall).  



2. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for 
nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees. 

3. Styret viser til prosess for ny brannordning i Salten Brann og understreker av resultatet 
av den prosessen vil være avgjørende for budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 

4. Styret legger til grunn selskapets tidsplan for styrets arbeid med neste års økonomiplan. 

 

Angående mail fra Bodø kommune 

Problemstilling 

1. Hvilken vurdering gjør selskapet av innholdet i vedtaket fra Bodø kommune og hvilke 
konsekvenser vil dette vi medføre for selskapet, dersom det skal gjennomføres. 

I e-post fra Bodø kommune, ved kommunaldirektør for økonomi- og finans av 8. juli 2020, 

sendt daglig leder i selskapet er det gitt varsling om oppstart av budsjettarbeid i Bodø kommune 

(vedlegg 1). I korrespondansen informeres det om at bystyret i Bodø i økonomiplan 2020 – 

2023 har fattet vedtak om å redusere overføringene til Salten Brann IKS. 

E-posten er sendt til informasjon som budsjettforutsetninger for det videre arbeidet i selskapet 

utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. 

I Bodø kommune sin vedtatte økonomiplan for 2020 – 2023 (vedlegg 2), kapittel 7 

Rammebetingelser økonomi med underkapittel 7.4 Driftstilpasning (s.31-31) er Salten Brann 

IKS presentert i samme tabell som andre kommunale avdelinger, som rapporterer til 

rådmannen, med tilhørende innsparingskrav. Det er også beskrevet at Bodø kommune i 2019 

har gjennomført en mulighetsstudie, som har inkludert ansatte, tillitsvalgte og ekstern 

kompetanse. Selskapet har ikke registret å ha vært invitert og langt mindre involvert i en slik 

prosess i forkant av forslaget til økonomiplan i Bodø kommune. 

Tabell 18 Fordelte innsparingskrav i økonomiplanperioden, tall i millioner kroner er gjengitt 

under: 

 

 



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 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 

undersøkes videre om hvor vidt dette stemmer 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. 

I ovennevnte tabell er det ikke oppført innsparingskrav for 2020. Her kan det nevnes at 

selskapet i vedtatt budsjett for 2019 og 2020 hadde en reduksjon av kommunalt bidrag på 

henholdsvis 4,9% og 3,6%, eksklusiv realvekst (KPI). 



I selskapets budsjett for 2020 er det i tabellen nedenfor beregnet kostnadsfordeling på tjenesteområdene fordelt pr. kommune: 

 

For Bodø kommune gir dette en nettokostnad for Salten Brann IKS, eksklusive selvkostområdet feiing, tilsvarende 45 647 933 kroner. Ved krav 
om en redusert kostnad, med dagens finansieringsmodell, på 10,8 millioner i 2023 vil dette sammenlignet med 2020 budsjettet utgjøre en reduksjon 
i overføringen på 23,65%. 

Budsjett 2020 Salten BEI BOD FAU GIL NYE HAM SAL STE SØR VÆR MEL
Sum Felleskostnader 29 636 203 360 752 18 427 299 3 445 147 698 207 961 358 1 643 857 909 293 697 148 258 386 2 234 756

Vaktordninger 46 294 958 1 013 579 26 249 115 4 205 730 1 718 872 2 244 751 2 172 825 1 551 992 1 694 812 1 195 422 4 247 859

Feiing og Tilsyn 9 207 055 247 588 4 243 513 1 226 637 443 854 572 925 741 745 452 131 359 033 87 080 832 549

Lisenser Nødnett vaktordning 2 531 890 96 149 747 678 310 296 159 538 206 666 173 521 121 422 133 107 97 649 485 865

Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 382 223 842 41 849 8 481 11 678 19 968 11 045 8 468 3 139 27 146

Sum Overføringer 2020 88 030 107 1 722 450 49 891 446 9 229 659 3 028 952 3 997 378 4 751 918 3 045 884 2 892 569 1 641 675 7 828 175

Innkreving av feieavgift kommune 9 207 055 247 588 4 243 513 1 226 637 443 854 572 925 741 745 452 131 359 033 87 080 832 549

Nettoutgift per kommune 78 823 052 1 474 862 45 647 933 8 003 022 2 585 098 3 424 453 4 010 173 2 593 753 2 533 536 1 554 595 6 995 626

Utvikling av overføringer 2019-2020 - % 1,26 % 0,78 % 0,00 % 1,12 % -0,18 % 33,59 % -0,62 % 1,16 % 0,90 % 2,99 % -1,21 %

Utvikling av overføringer 2019-2020 - kr 1 098 516 13 311 668 102 052 -5 514 1 005 099 -29 838 34 909 25 801 47 713 -95 684



Mulige tiltak for å møte krav om innsparing 

Selskapet har forståelse for kommunenes behov for å redusere sine kostnader og vil bidra til å 
utarbeide tiltak for å møte den anstrengte kommunale økonomien. 

Med dagens finansieringsmodell kan ikke Bodø kommune sitt innsparingskrav gjennomføres 
isolert med slike størrelser som er presentert i kommunens økonomiplan. En reduksjon av 
felleskostnadene vil forskyves over på de ni andre kommunene og vil redusere rammene 
ytterligere. Dersom felleskostnadene skal omfordeles i en slik størrelsesorden så krever det 
enighet blant alle eierne. Den direkte kostnaden til Bodø kommune gjelder brannordningen 
med en heltidsstasjon og fire deltidsstasjoner (kalt vaktordning). Den totale kostnaden for 
vaktordningen i Bodø kommune er på tilsammen 26 millioner kroner i 2020. En reduksjon på 
10,8 millioner kroner på vaktordningen alene vil tilsvare 42%. En slik reduksjon vil bryte med 
forskriften for dimensjonering og organisering for brannvesen i Norge. Som styret er vel klar 
over så er prosessen med å vurdere eierkommunens brannordning i avsluttende fase. Det siste 
arbeidsmøtet med Bodø kommune gjennomføres i første uken av september og da vil 
kommunen få anledning til å drøfte mulige reduksjoner i brannordningen. 

På generell basis så vurderer selskapet at det i hovedsak finnes tre hovedtiltak for å innfri 
lavere finansiering til Bodø kommune samt øvrige eierkommuner. 

• Økte inntekter, dette har vært hovedstrategien til selskapet de siste 2 år og som er 
forankret i representantskapet. 

• Reduserte driftskostnader (brannordning og felles) 

o Her vises det til revisjonsprosessen av brannordninger som pågår hvor nivået 
for brannberedskap skal fastsettes i hver kommune. 

• Forskyving av felleskostnader fra Bodø til de andre 9 kommunene, som krever ny 
finansieringsmodell, §7 i selskapsavtalen. 

o Det vises til saken som omhandler arbeidet med dette. 

 

Oppsummering 

Selskapet tar alle styringssignaler fra eierne alvorlig, enten det er spørsmål om tjeneste-
leveransen eller økonomiske forhold. Selskapets økonomiske styringssignaler har over tid vært 
som følger: 

• For budsjettåret 2019 presenterte eierne et innsparingskrav på 5 % gjennom eiermøtedialog i 
jan/feb 2018. 

• For budsjettåret 2020 presenterte eierne et innsparingskrav i det ordinære vedtaksmøte for 
representantskapet i november 2019. 

• For budsjettåret 2021 så har eierne ikke presentert noen konkrete ambisjoner for reduksjon av 
rammen til selskapet, men derimot har styret vedtatt nullvekst som ramme for 2021. 



Forslag til vedtak: 

1. Ingen innstilling 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS 


