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FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN 

OPPSUMMERING AV VEDTAK I KOMMUNENE 

 

Felles saksframlegg til kommunene (sendt fra SR 17.10.2005) 

SR utarbeidet felles saksframlegg som er brukt som grunnlag i alle kommunene.  
Forslag til vedtak var som følger: 

1. Kommunene i Salten oppretter Brann og Redningstjenesten i Salten organisert som et interkom-
munalt selskap. 

2. Salten Forvalting IKS sitt representantskap er representantskap for Salten Brann og Redningstje-
neste IKS.  

3. Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver ved-
rørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak 
som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk. 

4. Selskapets blir lokalisert i Bodø, Fauske, Straumen og Ørnes, med hovedkontor i Bodø.  

5. Selskapsavtalen vedtas som fremlagt.  

6. De økonomiske overføringene for 2006 vedtas.  

7. Kommunestyret delegerer til rådmann å videredelegere nødvendig myndighet til Brannsjef i Salten 
når selskapet er dannet.  

 
 

Vedtak i kommunene 

Beiarn Kommunestyre 02.11.2005 - Sak 0029/05  

Vedtak: Som innstilt fra SR/rådmann (Enstemmig)  

Steigen Kommunestyre 09.11.2005 - Sak 0039/05 

Vedtak: Som innstilt fra SR/rådmann (Enstemmig)   

Saltdal Kommunestyre 17.11.2005 - Sak 50/05 

Vedtak: Som innstilt fra SR/rådmann (Enstemmig)  
Tillegg for Saltdal: (Første avsnitt vedtatt med 19 mot 7 stemmer. Øvrig avsnitt enstemmig) 

 Saltdal kommune vedtar ROS analysens tilrådning om to personer på vakt med total 
mannskapsstyrke på 20 mannskaper i hht. Hovedrapport.  

 Volvo F12 vanntankvogn 94. mod. Overføres ikke det nye selskap, men stilles til rå-
dighet for Salten Brann IKS med parkeringssted Rognan Brannstasjon. Utgifter til drift 
av kjøretøyet føres over kommunens maskinregnskap og belastes ved regnskapsav-
slutning ansvar 6460 brann og redning og ansvar 6330 vannforsyning.  

 Salten Brann IKS overtar Mitsubishi L400 1996 mod., -feiebilen, gjenstående lånesum 
på bilen godtgjøres Saltdal kommune etter egen avtale innen utgangen av 2006.  

Gildeskål Kommunestyret 23.11.2005 - Sak 0065/05  

Vedtak: Vedtatt som innstilt fra SR/rådmann med følgende endringer: 
(Pkt. 1-5, 7 og 8 enstemmigvedtatt. Pkt. 6 vedtatt med 10 mot 6 stemmer) 

Pkt. 6 tas ut av vedtaket. Bemanning av branntjenesten avklares i forbindelse med bud-
sjett for 2006.  

Nytt pkt. 8: Gildeskål kommune ønsker at man ved naturlig avgang skal vurdere desentra-
lisering av stillinger der dette er mulig. 

Sørfold: Kommunestyre 15.12.2005 - Sak 053/05  

Vedtak:  Som innstilt fra SR/rådmann (Enstemmig)  
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Hamarøy Kommunestyre 15.12.2005 – Sak 0078/05 

Vedtak: Som innstilt fra SR/rådmann (Enstemmig) 

Tillegg: (Vedtatt med 10 mot 7 stemmer) 

Hamarøy er den eneste av kommunene i Salten som ikke får beholde dagens feierstilling. 
Hamarøy kommunestyre ber om at stillingen tas inn i feiertjenesten i Felle Branntjeneste i 
Salten. 

Fauske Kommunestyre 15.12.2005 - Sak 090/05 

Vedtak: Som innstilt fra SR/rådmann med følgende endring/tillegg som er en forutsetning for 
Fauskes deltakelse i Salten Brann IKS (Enstemmig) 

 Ros-analysen tar ikke høyde for at det i Sulitjelma er bymessig bebyggelse med pleie-
/omsorgs-institusjonen Sagatun. I tillegg er befolkningstallet man opererer med bety-
delig lavere enn det reelle tallet. 

 Dagens vaktordning/beredskap ved brannstasjonen i Sulitjelma videreføres og inn-
lemmes i det framtidige Salten brann IKS 

 Vaktstyrken på Fauske opprettholdes med 5 på vakt innenfor Salten brann IKS 

 Tunnelberedskap og røykdykkertjenesten på Fauske, inklusiv Valnesfjord og Sulitjel-
ma, videreutvikles og hovedsete for tunnelberedskapen foreslås lagt til Indre Salten 

 §9 i selskapsavtalen ang. styret og styrets sammensetning endres til:  
”i forbindelse med oppbyggingen av selskapet (de første 4 årene) skal selskapet ha 
slik sammensetning:  

Styret skal ha et antall medlemmer som sikrer at den enkelte deltakende kommune har 
rett på ett medlem. Disse medlemmer med varamedlemmer velges av representant-
skapet. I tillegg velges medlemmer med varamedlemmer av og iblant de ansatte i hen-
hold til deres rettigheter. Etter oppbyggingen av selskapet skal §9 endres til det fram-
lagte forslag fra styringsgruppen. 

 §22, andre punkt i selskapsavtalen utgår. 

Kommunestyre 16.02.2006 – Sak 012/06 

Etter anmodning fra Arbeidsutvalget ble de to siste punktene ovenfor tatt opp til ny be-
handling i komunestyret.  

Vedtak: Det vises til brev datert 01/02/06 fra Salten Regionråd vedrørende stiftelse av Salten 
Brann IKS. Fauske kommune opprettholder sitt vedtak i sak 90/05. 

  Når det gjelder kommunestyret vedtak i § 9 i selskapsavtalen presiseres det at det er en 
rettighet og ingen plikt å delta i styret. Fauske kommune vil benytte sin rett til å delta i sty-
ret. (Enstemmig) 

Saksopplysning:    
Opprinnelig §9 lyder: Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av styrets medlemmer 
med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og 
blant de fast ansatte i selskapet.  

Opprinnelig §22 andre pkt. lyder: ”Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i represen-
tantskapet. Jfr. For øvrig IKS-loven.) 

Bodø: Kommunestyre 14.12.2005 - Sak 05/165 

Vedtak: Som innstilt fra SR/rådmann + tillegg pkt 8 (Enstemmig) 
Tillegspkt 8: I det videre arbeidet er det viktig at beredskapen også i Helligvær ivaretas, 
blant annet ved å opprettholde etablerte vaktordninger 

Fellesforslag i bystyremøte den 15.12.2005 som oversendes administrasjonen i det nye 
selskapet:  
”Det vises til vedtak i bystyresak 05/165 vedr. etablering av Salten Brann IKS. Bystyret ber 
om at kommunen gis anledning til å uttale seg om endelig organisering og beredskaps-
ordning før representantskapet i det nye selskapet gjør endelig vedtak. Dette gjelder spe-
sielt framtidig beredskap i ytterdistriktene. Det er bystyrets intensjon at kvaliteten på be-
redskapet opprettholdes eller ev. forbedres.” 
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Meløy Kommunestyre 13.02.2006 - Sak 6/06 

Vedtak: Det vises til saksframlegg som er utarbeidet for kommunene i fellesskap, samt rapport fra 
styringsgruppa for Salten Brann sitt arbeid. Videre vises det til rådmannens saksframlegg 
og uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene. 

 Meløy kommune ønsker etter en totalvurdering ikke å slutte seg til Salten Brann IKS på 
nåværende tidspunkt. (21 mot 6 stemmer). 

 

 

 

Oppsummering av vedtak  

1. Kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bodø har alle  
enstemmige vedtatt å etablere Salten Brann IKS.  

2. Meløy kommune har vedtatt ikke å bli med i Salten Brann IKS. 

3. Fauske kommune har stilt en del forutsetninger for å bli med i ”Salten Brann IKS” som berører 
selskapsavtalens ordlyd i § 9 og § 22. Kravene bør kunne løses ved framforhandling av en revi-
dert avtale. Siden Meløy ikke blir med i selskapet, må revidert selskapsavtale uansett tilbake til de 
øvrige kommunene for stadfestelse.  

4. Øvrige tillegsvedtak som er gjort i enkelte kommunestyrene kan oversendes adm./styret i det nye 
selskapet for videre håndtering. Dette gjelder: 

 Tilleggsvedtak i Saltdal vedr. leie/overtakelse av utstyr. 

 Ønske fra Gildeskål kommunestyre om at det ved naturlig avgang vurderes desentralisering av 
stillinger.  

 Hamarøy kommunestyre ber om at nåværende feierstillingen i Hamarøy tas inn i feiertjenesten 
i Felle Branntjeneste i Salten. 

 Dagens vaktordning/beredskap ved brannstasjonen i Sulitjelma videreføres og innlemmes i 
det framtidige Salten brann IKS 

 Vaktstyrken på Fauske opprettholdes med 5 på vakt innenfor Salten brann IKS 

 Tunnelberedskap og røykdykkertjenesten på Fauske, inklusiv Valnesfjord og Sulitjelma, vide-
reutvikles og hovedsete for tunnelberedskapen foreslås lagt til Indre Salten 

 

Konklusjon: 

Åtte kommuner har enstemmig vedtatt å gå inn i Salten Brann IKS. Grunnlaget for å stifte selskapet er 
derfor til stede. Før selskapet stiftes må selskapsavtalen revideres bl.a. med hensyn til navn på delta-
kende kommuner. Dette berører §§ 6, 8 og 18. (eierandeler/låneopptak og representantskapets sam-
mensetning).  

 

 

 

Bodø 17.02.2006 / Georg Heggelund 


