
 

 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 26/21   

Innstilling til representantskapet              30. august 2021. 

ORIENTERING – STATUS KOMMUNALE VEDTAK FOR NY BRANNORDNING 

 

Bakgrunn 

Representantskapet i Salten Brann IKS vedtok ny brannordning for eierkommunene den 7. mai 

2021. Vedtaket ble deretter sendt til den enkelte eierkommune som skulle ta stilling til forslaget 

fra representantskapet. Fristen for kommunene for å behandle ny brannordning og gi skriftlig 

tilbakemelding til Salten Brann IKS var 30. juni 2021. 

Samtlige eierkommuner, unntatt Hamarøy kommune, har fattet vedtak i kommunestyret/ 

bystyret. Hamarøy kommune skal fatte vedtak i september 2021. Kommunene; Beiarn, Fauske, 

Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy vedtar ny brannordning som representantskapet 

vedtok. Bodø og Gildeskål kommune vedtar forslag til ny brannordning med noen få 

justeringer. 

Oversikt over tilbakemelding fra eierkommunene 

Kommune Dato for beslutning 

i kommunestyret/ 

bystyret 

Beskrivelse av vedtaket i 

kommunene 

Endring/justering av 

vedtaket i kommunene 

Beiarn 23. juni  Beiarn kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

Bodø 16. og 17. juni Bodø kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

- Innsatsstyrken i Misvær 

opprettholdes på dagens 

nivå, dvs. 15 personer 

Fauske 17. juni Fauske kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

Gildeskål 24. juni Gildeskål kommune vedtar 

ny brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

- Innsatsstyrken på 

Inndyr brannstasjon 

reduseres fra 16 til 12 

personer. 

 

- Røykdykkertjeneste 

nivå 1 blir ikke vedtatt 

for Inndyr brannstasjon 



Hamarøy September 2021 Ikke behandlet 

 

Hamarøy kommune ønsker 

å kartlegge synergier 

mellom kommunen, TQC 

og SB IKS før 

brannordningen behandles  

 

 

Meløy 10. juni Meløy kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

Saltdal 18. juni Saltdal kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

Steigen 23./24. juni Steigen kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

Sørfold 16. juni Sørfold kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

Værøy 13. september Værøy kommune vedtar ny 

brannordning som 

representantskapet vedtok 

den 7. mai 2021 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

_________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


