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Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 35/22   

Rep. Skap sak nr. 16/22 

Innstilling til representantskapet       23. september 2022. 

 

ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 TIL 2026 

- Vedlegg A Kostnadsfordeling §7 - vedtatt årsbudsjett 2022 og forslag til budsjett 2023 

- Vedlegg B Økonomiske tabeller for økonomiplan 2023 – 2026 

- Vedlegg C Langtidsprognose for alarmsalg i perioden 2022 - 2032 

- Vedlegg D Forslag til årsbudsjett 2023 (eget bilag) 

- Vedlegg E Forslag til økonomiplan 2023 – 2026 (eget bilag) 

- Vedlegg F Møteprotokoll fra representantskapet 6. mai 2022 (eget bilag) 

Oppsummering 

Selskapet legger fram en budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 for den ordinære 

driften av selskapet samt iverksettelse av ny brannordning, vedtatt av representantskapet og 

samtlige eierkommuner. Effektivisering og besparelser som følge av materiellanskaffelser er 

tatt hensyn til i de økonomiske beregningene. Budsjettplanen ivaretar også ferdigstillelsen av 

nytt oppdragshåndteringssystem for 110-Nordland, en prosess som har vart i snart 3 år. 

Kostnadsøkninger 

 

Selskapet redegjør for kostnadsøkninger for driften av selskapet. Estimert pensjonskostnad, 

faktisk lønnsoppgjør for 2022 og forventet lønnsoppgjør for 2023 medfører betydelig økte 

lønnskostnader. Varesituasjonen i Europa medfører økte kostnader for beredskapsmateriell. 

Totalt tilsvarer dette kr. 11 800 000 i økte driftskostnader. Det påløper ytterligere kr. 6 000 000 

for å iverksette ny brannordning i 2023. Investeringsbehovet for nye brannbiler og annet 

nødvendig materiell i ny brannordning er kr. 82 650 000. 

Betydningen av alarmsalget 

Selskapet har videreutviklet salget av direktekoblet brannalarm i Nordland. Fra 2024 er 110-

Nordland fullfinansiert av slike inntekter noe som fører til nedgang i innbyggerfinansieringen i 

perioden 2024 – 2026. Fra 2025 tilbakeføres andel av overskudd fra alarmsalget til 
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eierkommunene for å finansiere brannordning. Sistnevnte får enda større betydning fram mot 

2030. Da vil 80 % av de nye lånekostnadene være finansiert fra dette overskuddet. 

Finansieringsbehov 

Selskapet legger fram et samlet finansieringsbehov for den ordinære driften og etablering av ny 

brannordning på kr. 110 600 000, fordelt med kr. 97 166 264 fra kommunal finansiering og kr. 

13 500 000 fra selskapets fond. I budsjett 2022 var vedtatt kommunale finansiering kr. 

87 250 451 og kr. 5 500 000 fra selskapets fond.  Det er økende behov for kommunal 

finansiering i økonomiplanperioden. 

Ny selskapsavtale 

Ny regel for §7 finansiering ligger til grunn for fordeling av kostnader mellom eierkommunene. 

Selskapet søker tett involvering med tillitsvalgte, verneombud og den enkelte medarbeider iht. 

AML lov og avtaler. 

Alternativ vurderinger 

Selskapet har også vurdert å forlenge tidsperioden for iverksettelse av ny brannordning. I denne 

vurderingen er det sett nærmere på hvilken økonomisk effekt tilbakeføring av andel av 

overskudd fra alarminntektene vil kunne innebære. Dette er belyst i saken. På lang sikt vil denne 

effekten skape finansiering for økte lånekostnader uavhengig av tidsforløp. Derimot vil det 

kunne oppstå behov for justering av planen sett opp mot avhengigheter så som utbedring av 

brannstasjoner versus oppstart av f.eks. røykdykkertjeneste. Disse to forholdene henger 

sammen.  
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Forslag til vedtak: 

 

1. Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak 

som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig 

tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022. 

2. Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt 

øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet 

kommunal finansiering på kr. 97 166 264. 

3. Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) 

samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års 

planleggingsfokus. 

4. Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta 

opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med 

mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 

2023. 

5. Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026. 

6. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023. 

7. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. 

økonomiplanen. 

8. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det 

beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023. 

9. Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale 

feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. 

10. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen. 

a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 

327 (2026). 

b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 

110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger. 

c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres 

etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025. 

11. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  

a. Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-. 

12. Bruk av fond godkjennes til drift 

a. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad 

begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 

for hhv. 2025 og 2026.  

b. Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning 

vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene. 

c. Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 

2025 og 2026. 

d. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023. 
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Saksopplysninger (overordnet) 

 

Fra og med budsjettåret 2023 vil arbeidet med å tilpasse selskapet til nye kommunale 

brannordninger starte. Dette arbeidet baserer seg på vedtaket som er truffet av 

representantskapet i sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse, 6. mai 2022. Samtlige kommuner 

har truffet kommunale vedtak om ny brannordning. Selskapet har gjennom sin saksutredning, 

sak 10/22, belyst flere områder det skal satses på i den kommende planperioden som nevnes 

nedenfor. 

 

A. Kompetanseløft; I den kommende perioden 2023 – 2026 så er det planlagt å gjennomføre 

et kompetanseløft innenfor 2 områder. 1) Brannkonstabler på deltid som ikke har godkjent 

grunnutdanning iht. brann- og redningsvesen forskriften skal få godkjent utdanning og 2) 

nye tjenester jfr. brannordning skal etableres i form av tilleggskompetanse for samtlige 

stasjoner. Samlet sett er dette et kompetanseløft som er krevende å gjennomføre parallelt 

med normal drift. For å sikre selskapet gjennomføringsevne av dette kompetanseløftet 

etableres det 2 midlertidige prosjektstillinger som skal være instruktører i 

beredskapsavdelingen for 2023 og 2024. Prosjektstillingene blir forlenget ved behov. 

Selskapet er i gang med en «benchmarkprosess» hvor det gjøres sammenligninger med 

andre relevante brannvesen på hvordan organisering av ressurser som har ansvar for å 

gjennomføre grunnutdanning, øving og trening gjennomføres. Målet er å utvikle/etablere 

en effektiv organisering av ressursene i beredskapsavdelingen i selskapet. 

 

B. Rullering av materiell; I den perioden 2023 – 2026 så er det planlagt en omfattende 

materiellfornyelse både for mannskapsbiler og for støttekjøretøy da dagens materiellpark er 

svært gammel og upålitelig, presentert i sak 10/22. Her viser selskapet at dagens 

mannskapsbiler har svært høye driftskostnader, har mangelfulle sikkerhetssystemer, alt for 

høye miljøutslipp samt at det i perioder er brekkasjer med fravær av materiellet i den 

operative beredskapen. Investeringsplanen i økonomiplanperioden som framlegges for 

representantskapet er på til sammen kr. 82 650 000 og vil binde opp selskapet til å betale 

kapitalkostnader til og med 2037. 

Følgende prioriteringer vil ligge til grunn for oppgraderingen av materiell: 

a. Brekkasjer; Situasjoner som har oppstått og som er pr. i dag ikke løst som følge av 

brekkasjer. Her har vi i dag enkelte stasjoner som står i en situasjon der de mangler 

en permanent løsning som følge av brekkasjer, kondemnering eller flytting av 

stasjonskjøretøy. Resultatet av dette er en redusert beredskapskapasitet. Disse 

forholdene må løses raskt. 

b. Alder; Avhending av eldre materielle, som utgjør en økonomisk usikkerhet. Dette 

vil føre til at vi i større grad vil kunne ta kontroll over de økonomiske utfordringene 

selskapet har med gammelt materiell. 

c. Taktiske valg; Som følger av brannvernordningen skal Salten Brann organisere 

kjøretøyparken slik at den tilfredsstiller de krav og føringer som er vedtatt i 
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brannvernordningen. Dette vil medføre at vi må prioritere disse stasjonene som 

følge av kommunepolitiske vedtak. 

d. Øvrige prioritering; Utskiftingen av alt øvrig kjøretøymateriell. 

 

Samlet sett er det behov for finansiering av kr. 6 000 000 for å gjennomføre A og B i 2023. 

 

Finansiering av ordinær drift 

Selskapets driftsfinansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader 

forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønns- og pensjonsjustering, i tråd med 

kommuneproposisjon.  Sistnevnte forutsetning vil ikke være klar før styret lever sin innstilling 

i denne saken. Gjennom budsjettprosessen er det lagt til grunn økninger i kostnader 

sammenlignet med B2022. Kommunalfinansiering for 2022 var vedtatt til kr. 87 300 000. 

Sammenlignet med dette vil følgende økte kostnader for drift måtte tas hensyn til og komme i 

tillegg til selskapets finansieringsbehov for B2023: 

- Kr.    700 000 Generell prisstigning på varer og tjenester. 

- Kr. 7 700 000 Betydelig økte pensjonskostnader estimert og varslet av BKP. 

- Kr. 3 400 000 Lønnsøkning pr 1. mai 2022 og forventet økning for 2023. 

- Kr. 5 500 000 Fondsbruk til drift for B2022 som erstattes av kommunal finansiering. 

 

Økte kostnader for lønn og pensjon 

Kostnadsestimatet for pensjonsøkning er kvalitetssikret av Bodø kommunale pensjonskasse 

(BKP). Økningen er betydelig noe som innebærer at selskapets pensjonsfaktor (påslag), basert 

på grunnlaget i ordinær lønn, øker fra 19,5% til 30%. Ser man dette i sammenheng med den 

store lønnsøkningen så utgjør dette hovedforklaringen til økningen på selskapets kostnader for 

ordinær drift. Selskapet kan i liten grad påvirke dette kostnadsnivået med mindre antallet 

medarbeidere reduseres eller at det innføres endringer i pensjonsordningen. Selskapet legger til 

grunn normal pensjonsutvikling i resterende del av økonomiplanperioden, 2024 – 2026, som 

tilsvarer 22% som pensjonsfaktor (påslag). 

 

Selskapets finansieringsbehov 

Med bakgrunn i dette legger selskapet fram et samlet finansieringsbehov for både den ordinære 

driften og etablering av ny brannordning på kr. 110 600 000. Fratrukket for driftskostnad for 

feiing på kr. 10 782 240, som er et selvkostområde og hvor kommunen kan kreve inn tilsvarende 

beløp gjennom gebyrfinansiering. Selskapet anbefaler at dette behovet fordeles som følger: 

- Kr. 97 166 264 fra kommunal finansiering fra eierkommunene (brutto). 

- Kr. 86 384 024 fra kommunal finansiering fra eierkommunene (netto) 

- Kr.   8 500 000 fra selskapets fond til ordinær drift. 

- Kr.   5 000 000 fra selskapets fond til ny brannordning. 

 

Merkostnaden for eierkommunene er som følger: 

Kostnad Brutto Netto (fratrukket feiing) Fondsbruk 

Budsjett 2022 Kr. 87 250 421  Kr. 77 910 845 Kr.   6 558 000 
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Budsjett 2023 Kr. 97 166 264 Kr. 86 384 025 Kr. 13 561 000 

Merkostnad Kr.   9 915 843 Kr.   8 473 180 Kr.   7 003 000 

 

 
 

Selskapet har benyttet alle tilgjengelige fond i økonomiplanperioden og har dermed ingen 

reserver å bruke til oppdukkende økonomiske utfordringer. Dette er å betrakte som en reell 

sårbarhet. Dersom det viser seg at kommuneproposisjonen kompenserer kommunene for dette 

så kan eierne vurdere å bruke mindre fond og mer fra kommunal finansiering. Det anbefales at 

selskapet alltid har en fondsreserve til bruk for oppdukkende økonomiske utfordringer. 

 

Nytt oppdragshåndteringsverktøy og alarminntekter for 110 Nordland 

I tillegg til satsingen på ny brannordning, så pågår det et omfattende arbeid med å etablere et 

nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen, 110-Nordland. Dette systemet baseres på 

en felles nasjonal standard og skal i all hovedsak finansieres gjennom bruk av inntekter fra 

direktekoblet brannalarm i Nordland. Alarminntektene som selskapet har satset med å utvikle 

har gode langtidsprognoser, med et overskudd på driften av 110-Nordland allerede fra 2023, se 

vedlegg C. Selskapet estimerer bruttoalarminntekter som følger;  

- Kr. 34 260 000 (2023) 

- Kr. 36 560 570 (2024) 

- Kr. 34 760 570 (2025) 

- Kr. 37 060 570 (2026) 

 

Fra og med 2025 vil det være mulig å tilbakebetale andeler av alarmoverskudd til den ordinære 

driften av Salten Brann IKS. I økonomiplanen er det tatt høyde for følgende tilbakeføring; Kr. 

2 500 000 (2025) og kr. 3 500 000 (2026). Denne tilbakeføringen er kalkulert inn i behovet for 

Fase Forklaring Kroner (mill) Merknad
Kommunal grunnfinansiering - budsjett 2022 87,30               

Fondsbruk 5,00                 Til pensjon -  erstattes med kommunalfinansiering

Bundet fondsbruk 0,50                 Drift feiing (5 år nedskriving - selvkost)

SUM 92,80               Sammenlignbar KF fra 2022

Budsjett 2023 (grunnfinansiering) Kroner (mill) Merknad

Prisstigning 0,70                 Høy prisstigning på datautstyr og brannmateriell

Pensjonsøkning 7,70                 Fra 19,5% påslag til 30% (11 mill til 18,7 mill)

Lønnsøkning - (inkl vaktøkning +1 Drag) 3,40                 Reallønn lagt inn fra 1/5-22 samt 2% effekt på 2023

SUM 104,60            Behov for ny kommunal finansiering

Budsjett 2023 (brannordning) Kroner (mill) Merknad

Varer og tjenester for BO 1,50                 

Kompetansetillegg for elev 0,50                 

Instruktørlønn 2,00                 

Investering 2,00                 

SUM 6,00                 

DELSUM TOTALT FINANSIERINGSBEHOV (fase 1 og 2) 110,60             

1 FONDSBRUK PENSJONSØKNING 7,00                 Fratrekk

1 FONDSBRUK FEIING 1,50                 Fratrekk (fondsnedskriving jfr. selvkost bestemmelser)

2 FONDSBRUK BRANNORDNING 5,00                 Fratrekk

DELSUM TOTAL FONDSBRUK (fase 1 og 2) 13,50               

97,10               

1

Behov for kommunal finansiering - B2023

2
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finansiering av ny brannordning. Langtidsprognosen tilsier at denne tilbakeføringen vil dekke 

80% av de økte lånekostnadene som ny brannordning innebærer fra 2030, se vedlegg C. 

Materiellinvesteringer – ny brannordning  

Som følge av vedtatt brannordning så er det behov for å investere for kr. 82 650 000 i 

planperioden. Kr. 80 650 000 finansieres ved hjelp av låneopptak, mens kr. 2 000 000 

finansieres ved bruk av bundet fond på selvkostområdet for feiing. Det legges til grunn at 

dagens materiell har ganske lav avhendingsverdi, estimert til kr. 2 000 000, noe som er ivaretatt 

ved beregning av lånebehov. I 2026 vil økte kapitalkostnader øke med kr. 6 500 000 pr år og 

vedvare til og med 2037. 

 

 

 

Endring av selskapsavtalen 

Den 6, mai 2022 vedtok representantskapet en prinsippendring av §7, finansiering av selskapet. 

Som følge av dette er det utarbeidet en ny fordelingsmodell for selskapets finansieringsbehov. 

Representantskapet skal behandle forslag til ny selskapsavtale på samme møte som 

budsjettbehandlingen hvor også andre regler er foreslått justert. Dette gjøres for å sikre bedre 

harmonisering mellom de interkommunale selskapene spesielt innenfor regelområder som 

framstår som sammenfallende. 

 

De viktigste endringene i avtalen er endring av §7 hvor det etableres en tilknytningsavgift for 

selskapet som er beregnet til kr. 1 300 000 i dette budsjettet, fordelt med like deler til 

eierkommunene.  I tillegg fordeles felleskostnader for beredskap etter kommunal kostnadsandel 

over total kostnad for alle kommunale brannordninger i stedet for innbyggerandel slik det har 

vært tidligere. Andelen kommer til uttrykk i den økonomiske fordelingstabellen, se vedlegg A. 

 

Investeringsarter for 2023 2023 2024 2025 2026

Digitale operasjonelle verktøy - digitale verktøy for økt felles 

situasjonsforståelse - oppdragshåndtering (enten lage denne i 

tillegg til "smart arkitektur" ovenfor) - Smart Arkitektur Bodø. 

Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide 

funksjonalitet)

 kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000 

Servicebiler feiertjeneste (fond)  kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000 

Administrative kjøretøy forebyggende  kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000 

Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske  kr        400 000  kr        600 000 

Kjøretøy generelt med tilhørende utstyr (Rammeavtale 70 mil) - 

rammeforståelse
 kr   17 500 000  kr   17 500 000  kr   17 500 000  kr   17 500 000 

Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" 

øvingscontainer rigg
 kr     3 500 000 

HMS-krav på utskifting av hjelmer med tilbehør  kr        300 000  kr        300 000  kr        300 000 

Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning  kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000  kr        500 000 

Nye tjenester/brannordning (Overflateredning 2023 , 

Røykdykkertjeneste 2026, Hjertestartere 2023 mv.)
 kr     1 400 000  kr        350 000 

Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av 

kommunene selv, 2022 Bodø,  2022 Inndyr, 2022 Engavågen. 

Prisene er for brukte biler.

 kr     1 200 000 

SUM  kr   24 600 000  kr   19 300 000  kr   19 300 000  kr   19 450 000 
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Det er også behov for å endre grensen for låneopptak i selskapsavtalen fra kr. 60 000 000 til kr. 

110 000 000 slik at nødvendige investeringer iht. brannordningene kan gjennomføres uten å 

komme i konflikt med selskapsavtalen. 

 

Involvering av tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere 

Selskapet skal gjennomføre involvering av arbeidstagerorganisasjonene iht. bestemmelsene i 

hovedavtalen (HA) og hovedtariffavtalen (HTA). Selskapet skal også involvere 

verneombudene aktivt i arbeidet som omhandler verneutstyr, mannskapsbiler og lokale forhold 

på brannstasjonen. Den enkelte medarbeider vil bli involvert innenfor relevante områder for 

den enkelte stasjon enten det gjelder utstyrsanskaffelser og/eller gjennomføring av 

kompetansegivende aktiviteter. Implementeringsplanene for helhetlige tjenesteleveransen skal 

gi mannskapene en tydelig oversikt over både involvering og gjennomføring. 

 

Selskapets er opptatt av å skape en reell og effektiv involvering av mannskapene. 

Organisasjonsstrukturen skal fremme ledere som mestrer å bringe objektiv informasjon fra 

deltidskonstabler og helt opp til selskapsledelsen gjennom linjen. Da kan strategien i større grad 

ivareta behovene til mannskapene samtidig som den bringer selskapet inn i fremtiden. 

Brigadeledelsen skal i tett samarbeid med de ansvarlige for stasjonene i hver enkelt kommune 

sørge for involvering av de ansatte og hvor arena for trening og øving blir et naturlig 

samlingspunkt for medvirkning og informasjon. 

 

Beredskapsavdelingen ønsker å skape en "flatere" kommunikasjon og informasjonsstruktur der 

alle deler informasjon på tvers av hierarkiet og informasjonen skal like ofte deles oppover som 

nedover i organisasjonen. Digitale løsninger er godt egnet for en organisasjon med mange 

ansatte og store fysiske avstander, og vil være et nyttig verktøy for kommunikasjon med 

deltidstyrken. Anskaffelsen og implementering av nytt fagsystem «Bliksund» og tilgang til 

verktøyene i Office365 vil bidra til at hver enkelt ansatt i større grad kan tilegne seg informasjon 

om hva som foregår i organisasjonen og derfor enklere kunne bidra inn i valg av retning for 

selskapet. 

 

Beredskapsavdelingen tilstreber å skape operative og administrative håndbøker som har til mål 

og skape forutsigbarhet i hverdagen til den enkelte ansatte. Den ansatte skal vite hva som er 

forventet og vi skaper et felles ståsted. Enkle forutsigbare systemer som bidrar til å forenkle 

arbeidshverdagen. Det blir lettere å løfte frem reelle behov for endring når vi har felles 

situasjonsforståelse og en stødig grunnmur vi kan enes om. 

 

Presentasjon av brannordninger for den enkelte eierkommune 

Nytt av året er at selskapet presenterer de ulike strukturelementene som inngår i brannordningen 

i den enkelte kommune bakerst i budsjettdokumentet. Dette gjøres etter innspill fra flere av 

kommunene for å sikre en bedre forståelse av elementer som inngår i kommunens egen 

brannordning og kostnadene som medfører som følge av dette. 
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Andre vurderinger som er gjennomført 

4 eller 2 prosjektstillinger; Selskapet har vurdert andre alternative løsninger for hvordan ny 

brannordning kan iverksettes. Det er sett nærmere på å øke instruktørbehovet til 4 

prosjektstillinger som i større grad kan skape synergi med vaktberedskapen på Bodø 

brannstasjon samtidig som de fungerer som instruktører. Denne løsningen er ikke anbefalt da 

det er vanskelig å gjøre gode kalkulasjoner på driftsbesparelser som følge av dette. 

 

Forlenge implementering av brannordning 4 – 6 år; I tillegg er det gjort vurderinger på å 

forlenge iverksettelsen av ny brannordning fra 4 til 6 år. Ved å gjøre dette vil det være mulig å 

flate ut kostnader som har å gjøre med kompetanseoppbygging. I tillegg vil låneopptaket for å 

fullføre materiell investeringen ta noe lenger tid. Selskapet mener at dette bare vil føre til en 

uhensiktsmessig endringsslitasje som vil innebære at det tar lenger tid til å komme over i en 

mer ordinær driftssituasjon. Samlet sett mener selskapet også at de totale prosjektkostnadene 

vil øke dersom en kartlegger både direkte og indirekte kostnadsdrivere. Beredskapen for de 

mest sårbare bilene vil også bli mer eksponert. 

 

Alternativ fondsbruk; Avslutningsvis er det også gjort vurderinger på en lavere 

finansieringsgrad ved bruk av fond slik at selskapet har noe mer finansieringsreserver enn hva 

som er tilfellet i dette budsjettforslaget. Selskapet mener at det vil være rimelig å forvente en 

viss kompensasjon til kommunene i den kommende kommuneproposisjonen som følge av den 

betydelige økningen i pensjonskostnader. Dersom dette skulle inntreffe så kan 

representantskapet vurdere en høyere andel med kommunal finansiering og en lavere bruk av 

fond for å ha reserver som selskapet kan benytte til oppdukkende økonomiske utfordringer. 

 

Registrerte usikkerheter 

 

1. Brannordning i Hamarøy kommune – anskaffelse av bil- og brannvernmateriell; I 2020 ble 

kommunene Tysfjord og Hamarøy slått sammen. I den forbindelse ble det gjennomført 

forhandlinger mellom Ofoten Brann- og redning IKS (Tysfjord) og Salten Brann IKS 

(Hamarøy) for å avklare spørsmål om overføring av materiell. I disse forhandlingene ble 

det gjort klart fra Ofoten at materiellet som var stasjonert på Drag og Storjord tilhørte 

Ofoten Brann og Redning IKS. Salten Brann IKS ble derfor tilbudt å leie utstyret inntil ny 

brannordning for nye Hamarøy kommune ble avklart. Fra og med 2023 så tilbakeføres det 

leide materiellet til Ofoten Brann og Redning IKS. I praksis betyr dette at Salten Brann 

IKS står uten beredskapsmateriell for brannstasjonen på Drag da Storjord stasjon legges 

ned fra 2023. Selskapet vil på kort sikt stille egnet materiell til disposisjon i påvente av ny 

brannstasjon på Drag. Når ny brannstasjon er etablert så vil røykdykkertjenesten etableres 

og da må det være egnet mannskapsbil tilgjengelig for røykdykkertjenesten. Selskapet 

mener at den oppståtte situasjonen har bakgrunn i kommunereformen. I den forbindelse må 

det gjøres vurderinger av om etablering av brannbil samt brannvernmateriell skal påkostes 

av Hamarøy kommune alene uten å belaste de andre eierkommunene eller om dette er en 

del av materiell oppgraderingen. Det eksisterer ingen konkret regel i selskapsavtalen for en 
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slik situasjon, men selskapet viser til ny §7, punkt 5 som mulig forståelse. Der går det fram 

at kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for 

materiell, kompetanse og bygg/anlegg. Dette følger av tidligere praksis ved innlemming av 

nye eierkommuner. 

 

2. Endring i tariffavtale SFS2404; For budsjett 2022 opplyste selskapet om at det i 

tariffavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS2404) er foretatt en endring, der 

konsekvensene foreløpig ikke er kjent. Endringen kommer som følge av en dom i EU-

domstolen, som fastslår at hjemmevaktordningene som gjelder for et betydelig antall av 

selskapets deltidsansatte brannkonstabler/ utrykningsledere i mange tilfeller trolig vil måtte 

regnes som arbeidstid. Dette gjelder deltidsansatte som ikke inngår i en vaktordning, men 

som bærer nødnettradio og deltar i brann- og redningsinnsatser etter tilgjengelighet. 

Tidligere praksis har vært at denne beredskapsformen ikke har vært regnet som arbeidstid. 

For Salten branns vedkommende gjelder dette så mange som 199 av deltidsmedarbeiderne. 

Det er svært uvisst hva kostnadene vil beløpe seg på, men et anslag som tar utgangspunkt 

i en årlig godtgjørelse pr medarbeider på kr 9 500,- (tilsvarende én vaktuke) vil gi en samlet 

merkostnad på kr 1 890 500 pluss følgekostnader knyttet til pensjon, arbeidsgiveravgift 

mm. Utgiften er ikke finansiert i budsjettforslaget, og må håndteres som en usikkerhet i 

budsjettet for 2023. KS søker å lage fellesløsning på dette som kan gjelde nasjonalt. Denne 

avventes fortsatt. 
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Vedlegg A 

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2022, gammel §7 

 

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2023, ny §7 (tilknytningsavgift og andel brannordning for beredskap felleskostnader) 

 

 

Fordeling kommuner ansvar 2023       

(Ny finansieringsregel §7)
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SALTEN BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL

335 Brannsjefsansvar / administrasjon X 2 796 470 33 695 1 758 112 319 738 63 062 90 165 153 726 86 269 62 230 22 574 206 899

336 IKS tilknytning X 1 300 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000

110 Nordland (41 kommuner) X 3 025 800 36 458 1 902 289 345 959 68 234 97 559 166 333 93 344 67 333 24 426 223 866

337 Feiing X 10 782 240 293 490 4 818 440 1 501 500 530 410 655 980 919 130 559 500 464 530 110 700 930 720

338 Forebyggende X 9 447 902 113 840 5 939 796 1 080 239 213 056 304 622 519 365 291 461 210 243 76 268 699 011

Andel av innbyggere 100,00 % 1,20 % 62,87 % 11,43 % 2,26 % 3,22 % 5,50 % 3,08 % 2,23 % 0,81 % 7,40 %

Andel av brannordning 100,00 % 2,27 % 55,67 % 9,45 % 3,83 % 6,50 % 4,91 % 3,47 % 3,73 % 2,31 % 7,86 %

339 Beredskap felles X 15 834 097 190 788 9 954 730 1 810 414 357 068 510 528 870 424 488 470 352 355 127 821 1 171 500

339 Nødnettlisenser X 2 402 877 96 445 643 974 295 624 159 453 206 082 167 256 118 669 132 149 98 686 484 539

339 Brannordning X 51 576 879 1 173 091 28 713 529 4 875 793 1 974 692 3 350 046 2 533 868 1 787 600 1 922 046 1 191 037 4 055 177

339 Total 69 813 853 1 460 324 39 312 232 6 981 831 2 491 213 4 066 656 3 571 548 2 394 739 2 406 549 1 417 544 5 711 215

Totalt finansieringsbehov - eierkommuner 97 166 264 1 937 807 53 730 868 10 229 268 3 365 974 5 214 982 5 330 102 3 425 313 3 210 885 1 651 512 7 771 712

Endring §7 ift andel folketall (0)                 157 583    (775 600)      (431 658)   227 110    486 476    (149 411)   30 032      215 948    229 998    9 523        

Differanse pr kommune 2022 vs 2023 9 915 843    241 863    4 217 153    1 087 380 390 177    429 266    658 175    413 702    357 933    15 975      806 381    

Differanse - andel brannordning vs andel innbygger

Differanse - pr kommune B2022 vs B 2023

Fordeling av 339 felleskostnader

Fordeling av 335, 110 og 338



SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

 Vedlegg B 

Økonomiplan 2023 – 2026 

 

 

 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2022 2023 2024 2025 2026

Driftsinntekter

Salgsinntekter 33 236 664        38 590 570        41 970 570        39 970 570        42 270 570        

Refusjoner 37 385 271        49 444 095        44 065 745        44 218 995        46 536 495        

Sum salgsinntekter og refusjon 70 621 935        88 034 665        86 036 315 84 189 565 88 807 065

Utvikling 6,23 % 24,66 % -2,27 % -2,15 % 5,48 %

Kommunale overføringer 87 164 509        97 166 264        101 569 682     104 943 620     105 640 967     

Utvikling 0,37 % 11,47 % 4,53 % 3,32 % 0,66 %

Sum driftsinntekter 157 786 444     185 200 930     187 605 997     189 133 185     194 448 032     

Utvikling 2,91 % 17,37 % 1,30 % 0,81 % 2,81 %

Driftsutgifter

Lønnskostnad 99 968 795        116 765 750     111 745 417     111 745 417     111 745 417     

Varer og tjenester 24 800 384        25 712 429        23 249 260        24 657 141        24 740 137        

Interne overføringer*) 31 122 021        46 690 207        44 634 557        40 816 916        43 316 916        

Momskompensasjon 3 133 213           3 812 410           3 784 910           3 722 410           3 739 910           

Annen driftskostnad -                           -                           -                           -                          

Sum driftsutgifter 159 024 413     192 980 796     183 414 144 180 941 884 183 542 380

Utvikling 7,26 % 21,35 % -4,96 % -1,35 % 1,44 %

Driftsresultat før finansposter (1 237 970)          (7 779 867)          4 191 853           8 191 301           10 905 652        

Finansposter

Annen renteinntekt 6 700                     6 700                     6 700                     6 700                     6 700                     

Annen rentekostnad 519 028               1 239 997           1 671 497           2 085 185           2 485 552           

Avdrag på lån (15 år - fra år 2020) 1 730 094           3 279 992           4 423 993           5 520 493           6 581 472           

Bruk av bundet fond 5 558 000           11 561 000        6 538 000           4 038 000           5 038 000           

Sum finansposter 3 315 578           7 047 711           449 210               (3 560 978)         (4 022 324)         

Bruk av premiavviksfond (SB IKS) 1 000 000           2 000 000           2 000 000           2 000 000           2 000 000           

Avsetning til disposisjonsfond (110) 3 498 180           1 267 844           6 641 063           6 796 323           8 883 327           

Driftsresultat 0 0 0 0 0

Poster
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Vedlegg C 

Prognoser for forventede alarminntekter (lys) og overskudd (mørk) for 110-Nordland i perioden 2022 – 2032 (millioner kroner) 

(3,5 % prisvekst er kun lagt inn for 2023, økning skyldes mersalg og dermed flere kunder. Salten Brann tilkommer 30% av overskudd fra og med 2025) 
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