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Styret – Salten Brann IKS      
__________________________________________________________________________________ 
Styresak nr. 57/20   
Rep. Skap sak nr. 15/20 
Innstilling til representantskapet                6. oktober 2020 

ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 TIL 2024 

- Se vedlegg A for årsbudsjett 2021 (se eget vedlegg) 
- Se vedlegg B for økonomiplan 2021 – 2024 (se eget vedlegg) 
- Se vedlegg D Notat investering A/V utstyr til LRS fra Nordland Politidistrikt (se eget 

vedlegg) 
- Se vedlegg D for informasjonsskriv til kommunene 

 

Forslag til styrevedtak 
1. Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021. 
2. Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års 

fokus. 
3. Investeringsplan for 2021 på kr 4 375 000,- godkjennes. 
4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  

o Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-. 
5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan 

pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra 
tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak. 

6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht 
økonomiplanen. Dette gjelder kommunene Gildeskål (Inndyr) og Bodø (Knaplund). 

7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021. 
8. Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til 

kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten. 
9. Avsetning fra alarminntekter til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til 

økonomiplanen. 
o kr 1 461 039,- (2021), kr 1 463 181,- (2022), kr 1 463 181,- (2023) og kr 

1 482 967,- (2024) 
o Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis 

finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i 
Nordland fra 2021. 

10. Bruk av fond godkjennes til drift. 
o Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,- 
o Bundet fond feiertjenesten  kr 410.800,-. 
o Bundet fond profilering   kr 20.000,-. 

11. Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene 
fra og med 2022. 
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_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Vedlegg D – Informasjonsskriv til eierkommunen 

Forslag til årsbudsjett for Salten Brann IKS 2020 
 
Vedlagt følger forslag til budsjett for Salten Brann IKS, vedtatt av styret 15. oktober 2020 og som 
skal behandles i representantskapet 6. november 2020. I alle økonomiske tabeller i dette dokument 
er det for 2021 gjort sammenligninger opp mot 2020 for kostnadene for drift av brannvernet.  

Vedtakene i representantskapet om satsning innen salg av alarmtjenester viser seg nå å virke godt. 
Slik budsjettet er utarbeidet er det nå slik at 110-sentralen i stor grad finansierer seg selv. 
Konsekvensen av dette er reduserte overføringer fra eierkommunene og de andre 
medlemskommunene i Nordland. I forslaget til budsjett synes dette gjennom redusert ramme-
overføring fra eierkommunene, samtidig som flere av de historiske utfordringene løses. Dersom 
selskapet oppnår målene om inntektsøkning også i årene fremover vil dette kunne medføre et 
overskudd, som fordeles mellom deltakerkommunene. I all hovedsak vil 1/3 av et slik overskudd 
gå til Salten og 2/3 til resterende Nordlandskommuner. Det er ikke avklart hvordan dette skal 
fordeles. 

Alarminntekter  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Alarminntekter totalt 8,7 9,6 10,3 14,5 18* 25,5* 

 
Historiske og budsjetterte alarminntekter 2016 – 2021 

- Alle tall i millioner (rundet opp til nærmeste 100.000) 

-  (*) er budsjetterte tall 

Selskapet mener dette er et viktig område og satse videre på med stor virkning ikke bare for 
eierkommunene, men også for hele Nordland. 

Et av hovedelementene i kostnaden for drift av selskapet er lønnskostnader for kommunenes 
brannordninger, fellesfunksjoner som administrasjon, forebygging og 110-nødsentral. I tillegg 
kommer kommunenes kostnader til nødnettlisenser og feieavgiften på selvkostområdet. Dimen-
sjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et direkte 
resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den enkelte 
kommune. Tabellen under viser den stående vaktordningen i alle kommuner. 
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Tabell – Stående vaktordningen i Salten Brann IKS 

Av selskapets 400 medarbeidere er vel 315 personer tilknyttet deltidsstyrken. Grunnstillingen for 
en brannkonstabel er 0,96% og er basert på 20 timer oppmøte for ivaretakelse av grunn-
kompetanse gjennom trening og øvelser. Dette er marginalt i forhold til de oppgaver som skal 
løses vel vitende om at det er en økende oppdragsmengde spesielt innen rene helse- og rednings-
oppdrag, hvor selskapet ser at det brukes mer og mer ressurser på deltidsstasjonene. I den vedtatte 
virksomhetsstrategien for selskapet går det fram at satsningen på brigadeledere skal gi bedre 
kontakt opp mot eierkommunene og styrket treningsfokus for mannskaper på den enkelte stasjon. 

For heltiddstyrken i Bodø har det over flere år vært fokus på dimensjonering i forhold til økningen 
av antallet innbyggere. Når tettstedet passerer 50.000 innbyggere skal det dimensjoneres for 
ivaretakelse av to uavhengige hendelser, jfr forskrift. Normalen hos andre kommuner som har 
passert 50 000 innbyggere tilsier 9 mann på vaktlaget som et minimum, inklusive støttestyrke. 
Innføring av brigadeleder og fremskutt enhet vil forsterke muligheten til å håndtere to uavhengige 
hendelser i perioden frem til terskelverdien på innbyggertall oppnås. 

I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger 
pr. 10 000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall 
piper og ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggendeforskrift er gjeldende fra 01.januar 
2016. Ny forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte 
fritidsboliger. Så langt er det registrert 27 064 pipeløp for boliger og 9 488 for fritidsboliger. 
Kostanden for drift av feietjenesten er beregnet til kr 289 for boliger og kr 160 for fritidsboliger 
for år 2021. Feieavgiften vedtas av den enkelte kommune etter selvkost. 

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av tilskudd fra eier-
kommuner, men også fra rene kommersielle inntekter fra salg av direktekoblet brannalarm. Til-
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skuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall og brannordning i den 
enkelte eierkommune som følger; 

I budsjettforslag 2021 er rammene for overføring fra eierkommunene redusert, sammenlignet med 
2020: 

- Budsjett 2021                                            kr 86 840 524 (98,6) 

- Budsjett 2020                                            kr 88 030 107 (100) 

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2021 
er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 339 576,-. Kommunene fakturerer 
selv denne avgiften til huseiere. 

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad 

- Budsjett 2021                                            kr 77 500 948 (98,3) 

- Budsjett 2020                                            kr 78 823 052 (100) 

Se vedlegg for kostnadsfordeling for den enkelte kommune tilsluttet Salten Brann IKS. Se også 
forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Salten Brann IKS. 

 
 
 
 
Bodø, 15. oktober 2020 
 
 
_____________________________ 
På vegne av styret i Salten Brann IKS 
 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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Vedlegg 
 
Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2020 og forslag til årsbudsjett 2021 
 
Sum overføringer er kostnaden den enkelte kommune budsjetterer for i overføringer til selskapet. Netto utgift er kostnaden for kommunen etter 
selv å ha krevet inn feieavgift. 
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Beskrivelse av fordeling pr. ansvar i den enkelte kommune ut fra det som fordeles pr. innbygger, pr vaktordning og selvkost. 

 

 


