
 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 13-2021          3. juni 2021. 

ORIENTERINGSSAK – SAKER TIL REP.SKAP NKS IKS 

Vedlegg 1 – Møteinnkalling og saker til behandling 14. juni 2021 

Vedlegg 2 – Godkjent selskapsavtale for NKS110 IKS 

 

Det vises til anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler og at det i 

denne forbindelse er etablert et nasjonalt IKS for å håndtere denne anskaffelsen. Salten Brann IKS 

er en av 13 eiere av dette selskapet. Den 14. juni gjennomføres det første ordinære eiermøtet etter 

at selskapet er konstituert og etablert med både daglig leder og ansvarlig styre. 

 

I styremøtet så vil selskapet kunne si litt mer om detaljene i og rundt driften av dette selskapet. Det 

kan forøvrig opplyses om at daglig leder i Salten Brann IKS er leder av valgkomiteen i det NKS110 

IKS. 

 

Sakene som skal behandles er: 
- Sak 11/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 

- Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Sak 13/21 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet 

- Sak 14/21 Erklæring om habilitet og taushetsplikt 

- Sak 15/21 Driftsbudsjett for selskapet 2021 og 2022 

- Sak 16/21 Låneopptak 

- Sak 17/21 Orientering om status og videre fremdrift 

- Sak 18/21 Eventuelt 

 

De sakene det er knyttet interesse til er sak nr. 15 og 16. 

 

Sak 15 

I utgangspunktet er sak 15 en sak som gir finansiering til det nye selskapet for å drive det kommende 

prosjektarbeidet og dets aktiviteter. Kostnader for betaling av nytt verktøy er ikke klar til beslutning 

riktig enda, men vil bli besluttet i rep.skapets høstmøte. Selskapet har krav til egenkapitel tilsvarende 

1,5 millioner kroner hvorav Salten Brann IKS (110-Nordland) skal betale 90 000 kroner. Dette er 

allerede gjennomført. 

 

Sak 16 

I denne saken ønsker styret en avklaring på hvem som kan beslutte det faktiske låneopptaket 

innenfor rammen av selskapsavtalen. I saken går det fram at det er styret til NKS110 IKS som skal 

vedta dette endelig. Salten Brann IKS deler ikke dette synspunktet da det ligger til eierne å 

godkjenne årsregnskap og budsjett. Låneopptak er en del av et finansierings spørsmål som følger 

budsjettprosessen. Salten Branns ståsted er tilkjennegjort. 

 

 



Forslag til vedtak 

1. Saken tas til orientering. 
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