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Sak nr. 48 - 2020            3. september 2020 

REVIDERT TIDSPLAN FOR ARBEIDSPROSESS VEDRØRENDE NY 
BRANNORDNING 

Vedlegg A: Tidsplan, versjon 1 

Vedlegg B: Tidsplan, versjon 2 
 

Innledning 

Det vises til sak 40/20 som ble behandlet i styremøtet den 20. august. Der ble status i sakene 
om ny brannordning lagt fram for styret. Denne saken omhandler behovet for og forslag til ny 
framdriftsplan for revidering av brannordning. 

Drøfting 

Selskapet mener at den opprinnelige tidsplanen må revideres da den opprinnelige fram-
driftsplanen med å avholde kommunevise møter ikke lar seg gjennomføre. I skrivende stund 
så er møtene med Værøy og Bodø kommune ikke avklarte. Selskapet antar at møtene vil kunne 
være gjennomført før utgangen av september. 

Til styremøtet den 8. sep 2020 så ble det opprinnelig planlagt å avsette tid til både en 
strategisamling samt et ordinært styremøte etterpå, jfr møteplan og hvor saken om ny 
brannordning skulle behandles første gang av styret. Nedenfor vises den opprinnelige planen. 

1. Kl 1000 – kl 1500, strategisamling 
2. Kl 1500 – kl 1800, styremøte 
3. Fokus strategisamling: 

a. Første gangs behandling av brannordninger 
b. Drøfte økonomiske konsekvenser 
c. Presentasjon av alternative finansieringsmodeller for selskapsavtalens § 7 

(finansiering). 
 
Slik situasjonen nå foreligger så vil sakene vedrørende ny brannordning og forslag til ny 
finansiering kun bli drøftet på strategiseminaret. Det betyr at tidsplanen for arbeidet som 
gjenstår må revideres. I Korte trekk betyr dette at første gangs behandling av disse to sakene 
vil bli lagt fram for behandling 12. oktober, når alle kommunale møter er gjennomført. Deretter 



holder vi en statusorientering til rep skapet 6. november samtidig med at budsjettsaken 
behandles for år 2021. Der framlegger vi selskapets foreløpige plan med mulige problem-
stillinger. Her vil saken om finansiering ha stor betydning. Det kan være at den kan slutt-
behandles på dette møtet, men det bør styret vurdere. 

Deretter mener selskapet at styret sluttbehandler saken medio januar 2021 med påfølgende 
ekstraordinært rep skap medio februar 2021. På denne måten rekker kommunene å ha 
tilstrekkelig tid til å behandle saken internt før sluttbehandlingen i rep skapet. 

Det er viktig å understreke at kommunene må fatte kommunale vedtak i etterkant vedrørende 
egen brannordning, men før gjennomføringen av vårens rep skap i mai 2021. I dette møtet må 
selskapet presentere status for alle vedtak som skal være gjennomført slik at rep skapet ser at 
alle formaliteter fra eierkommunene er på plass før en implementering kan starte. Dette gjelder 
selvsagt også saken om endring av bestemmelsene for selskapets finansiering som finnes i 
selskapsavtalens § 7. 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar forslag til revidert framdriftsplan. 

2. Selskapet orienterer eierkommunene om vedtaket. 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS
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SISTE DIALOGMØTE

TILBAKEMELDING KOMMUNER 
(DIALOGMØTE)

STYREMØTE                                
(STATUSORIENTERING)

STYREMØTE                                      
(DRØFTING OG 

DELBESLUTNING)

REP. SKAPET                            
(STATUSORIENTERING)

DIALOGMØTE            
M/EIERKOMMUNENE

START DIALOGMØTE PER 
KOMMUNE

RÅDMANNSUTVALGET                
(ORIENTERING OG DRØFTING)

AVSLUTT DIALOGMØTE PER 
KOMMUNE

STYREMØTE                                        
(TIL BEHANDLING 1)

BRANNFAGLIG ANBEFALING                    
(TIL KOMMUNENE)

STYREMØTE                                              
(TIL BEHANDLING 2)

REP. SKAPET                                    
(TIL BEHANDLING)

KOMMUNALE VEDTAK 
BRANNORDNING/SELSKAPSAVT

ALE 

IMPLEMENTERING BUDSJETT 
2022

17 feb 27 mar 2 apr 22 apr 11 mai 25 mai 2 jun 3 jun 4 sep 8 sep 1 okt 8 okt 6 nov 31 mar 1 nov
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