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STATUS- OG ØKONOMIRAPPORTERING (1/9 – 30/9) 

SALTEN BRANN IKS 

 

 

Oppsummering 

Det er under en måned siden sist rapportering og selskapet har enda ikke ferdigstilt driften for 

september og derfor blir denne driftsrapporten kortere enn normalt. Det vises til økonomisk 

redegjørelse i styremøtet 13. september 2018. 

 

Status drift 

Økonomi og lovlighet 

o Siden sist styremøte er det ingen endringer i økonomisk status på overordnet nivå. 

o Det er fortsatt god økonomisk kontroll og styring av selskapet – det er tett dialog 

med regnskapskontor og revisor på ulike spørsmål. 

o Fortsatt er det slik at det største avviket vedrørende økonomi/budsjett pr i dag er 

omfang av overtid. 

 

Personell 

o All bemanning i beredskapsavdelingen i Bodø (brannstasjonen) er på plass og i 

produksjon kombinert med opplæring. 

 Merk at Tor Fure er innvilget 1 års permisjon for å arbeide på brannskolen. 

Det ansettes vikarer i hans sted i rollen som seksjonsleder 

o Staben til avdelingsleder i beredskap er fulltallig. 

o Sistnevnte punkt vil skape balanse i styrken og redusere omfanget av overtid. 



 Skal utarbeide plan for slag av kurs og øving 

o Fortsatt to vakanser på forebyggende, men det ser ut til å komme en lærling innen 

feierfaget over sommeren og det er gledelig. 

Hendelser 

o Det har vært flere ulike hendelsestyper siden sist rapport; 

 Hus/garasje brann og branntilløp 

 Røykutvikling på studenthjem, 4 sep 18 

 Brann i garasje på Tollå i Beiarn, 6 sep 18 

 Røykutvikling i hus, Mørkved, 8 sep 18 

 Mulig druknings uhell, Vatnvatnet, 9 sep 18 

 Garasjebrann, Setså Saltdal, 18 sep 18 

 Brann i bygning i Brevik og Gillesvåg (lyn), 25 sep18 

 Brann i TRAFO på Inndyr, 25 sep 18 

 Bistand til Politi 

 Ukontrollerte oppblåsing av redningsflåte, Gamle Salten, 26 sep 18 

 

Kommunikasjon og nettverk 

o KS Bedrift avdeling brann og redning 

 Styresamling 18 og 19 september 

 Digitalt seminar i Bergen 2 og 3 oktober hvor selskapet skal holde innlegg 

o SAMLOK NORD 

 Styringsgruppemøte gjennomført 14 september 

 Brannsjef er leder av styringsgruppen 

 Prosjektet melder om problemer med framdrift og engasjement fra 

avdelingene på enkelte av arbeidsgruppene 

 Arbeidsprosessene tar lengre tid 

o Albertmyra 2 

 Styringsgruppemøte gjennomføres 16 oktober 



 Informasjonsmøte for ansatte på Albertmyra 20 september 

o Selskapets ledergruppe 

 Dagssamling for ledergruppen onsdag 26 sep 19 

 Gjennomgang av budsjettvedtak 13 sep 18 

 Ordinært ledermøte 

 LG gjennomfører ledergruppemøte hver fjerde uke 

 LG har innført mandagsmøte med fokus drift (30 min) og fredagsmøte (15 

min) med fokus på vakthavende brannsjefsfunksjonen og erfaringslæring 

o LRS Nordland 

 Arrangert 18 og 19 september på Albertmyra 

 Vara for brannsjef i Salten Brann IKS deltok, Geir Johan Hansen 

 Besøk på Albertmyra oktober 9 nov 18 av ass politidirektør 

 Besøk hos Bodø havn ledergruppe 9 nov 18, bli bedre kjent 

o Brannråd Nordland (som del av strategi mål 1) 

 Gjennomført i Bodø av selskapet 17. september 2018 

 Målgruppe brannsjefer i Nordland 

 Fokus på andre tema med nasjonalt fokus (nødnett, LRS rollen med mer) 

 Konstituering pågår fortsatt fram til jul – viktig at det ikke går for fort fram 

o Styremøter og rep skaps møter 

 SM 4 oktober og 6 desember 

 6 des, lage kursplan for 2019 og julelunsj 

 RM 9 november 

o Tilhørere ved Salten Regionråd 20 – 21 sep 

 Styrke relasjonene 

 Vise interesse overfor Rødøy 

 Observere fokusområder som er relevante for selskapet 

 

 



Prosjekter, utvikling og innovasjon 

o Endringer i overordnet vakt i selskapet 

o Brigadeleder inn som innsatsledere 

o Ledergruppen fortsatt overordnet vakt 

 Vakthavende brannsjef 

o Endring trer i kraft 1 november 

o Salten Brann-ROS 

o Prosjektleder Sturla Roti 

o Planleggingsfase 

o Se ellers ROS sak fra SM 14 juni 2018 

o September brukes til å planlegge gjennomføring av arbeidet 

o Andøya Space senter (ASC) 

o Spennende teknologiaktør med høy grad av operativitet 

o Selskapet har etablert intensjonsavtale med senteret 

o Det er inngått kontrakt med ASC om levering av droner – implementering 

høsten 2018 

o Opplæring vil starte fra oktober og utover (10 piloter) 

 5 fra beredskap, 2 fra 110 og 3 fra forebyggende 

o Strategi - Finansiering av Brann 2020 – strategimål 7 

o Selskapet har søkt om finansiering 

o Irisfondet – frist i september 2018 – omlegging av søknadsrutiner 

 Rådmannsutvalget har behandlet søknaden og er positive til denne 

 Mulig vedtak kan komme ifm repskap til Iris 9 nov 18 

o Viktig mål å starte arbeidet for å komme videre med spørsmålet om å lage et 

mer effektivt Salten Brann IKS  

 


