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Styrets årsberetning 
2021 

 
 
Selskapet 
Salten Brann IKS har delegert ansvar for brannvern jfr. brannloven for kommunene; Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Selskapet har hovedkontor 
på Albertmyra i Bodø kommune. Selskapet har også ansvaret for nødmeldetjenesten for brann innen-
for grensene av Nordland politidistrikt og er samlokalisert med politiets operasjonssentral og AMK for 
Salten og Lofoten. Brannsjef er koordinerende brannsjef for brannvesen i Nordland i redningsledelsen 
(LRS) i Nordland PD og representerer Nordland i nasjonalt brannfaglig råd ledet av DSB. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering 
Selskapet hadde for budsjettåret 2021 en nominell reduksjon i eierfinansiering tilsvarende 2%, fra hhv. 
88 til 86,6 millioner kroner. Som del av årsoppgjøret er det avdekket en feil i selskapets interne bud-
sjettverktøy noe som har medført at det er utfakturert kr. 255 714 for lite til selskapets eiere sett opp 
mot representantskapets budsjettvedtak noe som anmerkes i note 9 i årsregnskapet. Med utgangspunkt 
i opprinnelig budsjett viser resultatregnskapet for 2021 et negativt netto driftsresultat på kr. 7 415 662, 
og i forhold til regulert budsjett vises det et netto negativt driftsresultat på kr. 6 303 384 som i hoved-
sak skyldes økte låneavdrag på kr. 832 310. Nettoresultatet for opprinnelig budsjett er på kr. 30 239. 
Regulert budsjett er godkjent av styret og eiere. 
 
De samlede driftsutgifter utgjør kr. 11 079 686 mer enn opprinnelig budsjett og kr. 4 742 063 mer enn 
regulert budsjett. Nedenfor redegjøres det for årsaken til merforbruk av driftsutgifter sett opp mot opp-
rinnelig budsjett for 2021: 
 

Forklaring Sum 
Utgifter til planlagt innføring av nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 
110 sentralen for region Nordland (forskutteres av premieavviksfond) 

Kr.  6 500 000 

Tilbakeføring av andel av alarminntekter til 110 kommuner pga. økte salgsinn-
tekter for direktekoblet brannalarm i region Nordland (motpost) 

Kr.  1 245 710 

Forskutterte utgifter for FDVU av brannstasjoner som refunderes av Bodø 
kommune (renhold, energi osv.) 

Kr.  1 099 583 

Ekstraordinære kostnader i forbindelse med bemanning av beredskapsvakter på 
deltidsstasjoner 

Kr.     909 164 

Overforbruk, primært knyttet til imøtekommelse av nødvendig minimums 
kompetanse for beredskap 

Kr.     540 061 

Økning i kostnader over budsjett for avskriving som er belastet driftsutgiftene Kr.  2 233 320 
Reduksjon i pensjonskostnader som følge av bruk av premiefond Kr. - 1 458 152 

SUM Kr. 11 079 686 
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Styret har hatt en tett oppfølging av de økonomiske utfordringene, og har gjennomført tiltak fortløpen-
de. Den 8. oktober 2021 vedtok representantskapet, etter innstilling fra styret, å finansiere de økte pen-
sjonsutgiftene gjennom å gjøre bruk av selskapets 1) premiefond, i BKP, og for innføring av nytt opp-
dragshåndteringsverktøy ved midlertidig bruk av 2) selskapets premieavviksfond da dette verktøyet 
skal betales etter folketall av alle kommuner i Nordland. Overskudd fra økende alarminntekter de neste 
fireårene skal disponeres slik at de forskutterte utgiftene for nytt oppdragshåndteringssystem på kr. 
6 500 000 skal tilbakebetales til selskapets premieavviksfond fortløpende. Det er opprinnelig budsjet-
tert med kr. 1 000 000 av premieavviksfondet til å finansiere driften av selskapet for år 2021. Selska-
pets likviditet har vært presset gjennom året, men er tilbakeført på tilfredsstillende nivå for år 2022. 
 
I år 2021 har 110-Nordland (nødsentralen) økt sin bruttoinntjening for direktekoblede brannalarmer til 
kr. 28 049 000 mot opprinnelig budsjett på kr. 25 500 000. Dette tilsvarer en økning på kr. 2 500 049, 
samtidig som inntekter fra salg av kurs og sekundære hendelser (støtteoppdrag til andre nødetater) er 
lavere enn regulert budsjett. Dette fører til at de samlede salgsinntektene bare øker med kr. 1 553 706. 
mer enn regulert budsjett. 
 
Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir sammen med årsberetningen et tilfredsstillende ut-
trykk for resultatet i 2021 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Selskapet jobber med å iverk-
sette brannordningen, vedtatt juni 2021, for den enkelte eierkommune. I dette vedtaket går det fram at 
timetallet for trening og øving øker og dermed også kostnadene for fast lønn som øker med inntil kr. 
1 900 000. Selskapet arbeider med å etablere beredskapsplaner for hhv. 1) kompetanse, 2) materiell og 
3) brannstasjoner som også vil innebære fornying av gammelt bilmateriell. 
 
Prioriterte saker i 2021 
Selskapet har gjennomført et omfattende arbeid med prosjektering av nytt nasjonalt oppdragshåndte-
ringsverktøy for 110-sentralen i tett samarbeid med landets øvrige 110-sentraler. Verktøyet vil være i 
full operativ drift ila år 2022. I tillegg til dette så har selskapet gjennomført prosesser for å iverksette 
vedtatt brannordning, nemlig utvikling av planer for materiell og kompetanse. 
 
Selvkost 
Inntekter og utgifter til feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal være i henhold til selvkostprinsippet. 
Selvkost medfører at inntektene ved en tjeneste ikke skal være større enn kostnadene. Over- og under-
forbruk avsettes i bundet for innenfor området. Bundet fond avskrives planmessig over 5 år som del av 
budsjetteringen innenfor området.   
For 2021 var det budsjettert med bruk av fondet med kr. 500 000 til investering og kr. 410 800 til drift 
av tjenesten. Av avsetning til investering ble 346.000 benyttet i 2021. Driften innenfor tjenesten ga et 
overskudd/mindre forbruk som på kr. 724 695. Overskudd avsettes til selvkostfondet. Bakgrunn for 
overskuddet er økte inntekter som følge av salg av tjenester til kommuner som ikke eiere i Salten 
Brann. Det ble også lavere driftskostnader som følge av tilpasset tjenesteproduksjon som følge av 
pandemihåndteringen. Saldo på bundet fond er kr. 4 068 702. Selskapet planlegger å benytte fondet til 
investeringer innenfor området og reduserte kostnader til eierkommunene innenfor området.  
 
Investering og finansiering 
Investeringsregnskapet viser en tilgang for år 2021 på kr. 2 046 335, mens opprinnelig budsjettramme 
var på kr. 6 775 000. Pr. 31.12.21 har selskapet en samlet låneportefølje på kr. 20 069 883 i KLP bank 
fordelt på hhv. 22 og 13 år. Finansiering ved låneopptaket for investeringer i år 2021 ble først gjen-
nomført i 2022. Selskapets representantskap har vedtatt en øvre grense for låneopptak på 27 millioner 
kroner, mens selskapsavtalen gir anledning å låne inntil 60 millioner kroner. 
 
 

https://sign.visma.net/nb/document-check/08467206-b5ae-4d33-9a79-07402d37c52f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 3 

Internkontroll 
I år 2021 innførte selskapet et ledelsessystem basert på ISO 9001:2015. Ledelsessystemet inngår som 
verktøy for å overvåke samt håndtere selskapets internkontroll. Funn fra interne revisjoner, avviksbe-
handling og fra ledelsens kvalitetsgjennomgang gir styringsinformasjon til kontinuerlig forbedring av 
selskapets prestasjoner. 
 
Arbeidsmiljø 
Selskapet er arbeidsmiljøsertifisert for ISO 45001 og har i den forbindelse utviklet egen HMS-policy 
samt mål for arbeidsmiljø. Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende.  I 2021 har det 
samlet sykefraværet i selskapet vært på 4,4 %, men hvorav korttidsfraværet har vært på 0,9 %. Selska-
pet har jobbet målrettet med smittevernstiltak i anledning pandemien og flere beredskapsordrer for å 
ivareta forsvarlig HMS. Sykefraværet er fortsatt lavere enn de nasjonale målsettinger på 5,6 %. Alle 
medarbeidere er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og gjennomfører regelmessige helseundersøkelser. 
Selskapet gjennomfører og tar i bruk stoff- og eksponeringsregister for medarbeidere som utsetter for 
farlige stoffer i løpet av år 2022. 
 
Involvering og medbestemmelse 
 
Brannordning (ferdig mai 2021) 
Styret har vært opptatt av medvirkning og involvering av de ansatte i de pågående endringsprosessene 
som pågår i selskapet. Prosessen med å utarbeide ny brannordning for eierkommunene, som ble ved-
tatt i mai 2021, har vært krevende å gjennomføre og har blitt gjennomført i perioden desember 2019 til 
mai 2021. Selskapet har gjennomført flere politiske og administrative samarbeidsmøter med hver en-
kelt kommune som del av prosessen. Det har vært avholdt flere informasjonsmøter for ansatte om 
status i arbeidet, samt at brannordningen som sådan har vært drøftet med tillitsvalgte, 19. mars 2021 
og behandlet i AMU 22. april 2021. I tillegg har beredskapsavdelingens brigadeledere gitt flere inn-
spill i sakens anledning. 
 
Beredskapsplan (kompetanse, materiell og stasjon) 
Den pågående arbeidet med kompetanse- og materiellplan har vært gjennomført i regi av beredskaps-
avdelingen, med ledergruppe, i perioden juni 2021 til mai 2022. Ledelsen har utarbeidet et eget plan-
dokument for arbeidet med informasjonsstyring og medvirkning. De ulike arbeidsdokumentene har 
vært gjort tilgjengelig for alle ansatte, det har vært gjennomført flere møter med stasjonsansvarlige og 
digitale webinarer for alle ansatte i selskapet. Avdelingens ledelse og brigadeledere har jobbet tett 
sammen om analyser og anbefalinger. Tillitsvalgte har hatt digital tilgang til alle dokumenter i proses-
sen og har blitt oppfordret til å gi løpende tilbakemeldinger. Det er planlagt avsluttende drøftingsmøte 
med tillitsvalgte den 25. mars 2022 og planen skal sluttbehandles i AMU ila april 2022. 
 
Ytre miljø 
Selskapet er miljøsertifisert for ISO 14001 og har i den forbindelse utviklet egen miljøpolicy samt 
miljømål. Salten Brann IKS påvirker det ytre miljø gjennom øvelser og bruk av innsatsmateriell. 
Overgang til moderne materiell reduserer energiforbruk og utslipp til luft. Dagens øvingsfelt i Kvalvi-
ka i Bodø kommune gir forholdsvis store utslipp til luft, mens det er system for oppsamling av vann 
og skum ved øvelser. For innkjøp av nye biler vurderes og vektlegges ytre påvirkning av miljø gjen-
nom alternative energikilder og utslippsnivåer. Håndtering av automatisk brannalarmer i Bodø kom-
mune gjennomføres ved bruk av liten brannbil for å lette belastningen på det ytre miljøet i bykjernen 
og tettstedene i kommunen. 
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Etisk standard 
Selskapet har egen policy for etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere. I tillegg har per-
sonell i brannsjefens stab, berørt personell som tilhører 110-Nordland og beredskapsavdelingen sik-
kerhetsklarering. Det gjennomføres månedlig avvikskontroll av ledergruppen og de digitale turnussys-
temene monitorer relevante arbeidstidsregler jfr. AML, kap. 10. System for varsling er ikke etablert, 
men system for dette vil bli vurdert ila år 2022. 
 
Likestilling 
I styret (faste og vara) er det kjønnsbalanse iht. krav i IKS-lovens §10, jfr. aksjelovens §20-6, andre 
ledd. Styret består av to kvinner og to menn som er valgt av eierne, og to menn som er valgt av og 
blant selskapets ansatte. I selskapet er det ved utgangen av år 2021 ansatt 338 menn og 22 kvinner, noe 
som tilsvarer en kvinneandel på 6,5%.  
 
Fortsatt drift. 
Det er ikke registrert forhold etter regnskapsårets utgang som kan ha betydning for selskapets resultat 
og stilling ved utgangen av 2021. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til 
stede ved avleggelse av årsregnskapet for 2021. 

 
----------------- o ---------------- 

 
Bodø 5. april 2022 

 
 
 
___________________  ___________________  ________________ 
Adelheid B. Kristiansen  Knut A. Hernes            Silje Nordgaard 
Styreleder     Nestleder    Styremedlem 

 
 

___________________  ___________________  ________________ 
Kristian Fanghol   Ole Fredrik Bakken   Kenneth Rise 
Styremedlem    Styremedlem    Personlig vara for 

         (Kurt R. Martinus
         sen – Styremedlem) 

 
________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder / Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 
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