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MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS

Vedlegg: i . Saksutredning fra Salten Bran IKS

Saksopplysninger:

Meløy kommune har søkt om medlemskap i Salten Bran IKS.

I hht selskapsavtalen for Salten Bran IKS kan nye medlemmer tas opp i selskapet som eiere.
Dette innebærer også en endring i selskapsavtalen og dette krever minimum 2/3 flertall i
selskapets representantskap.

Saken er forutsatt behandlet i representantskapet 27 april 2012 forutsatt at de enkelte
deltagerkommunene har behandlet saken i forkant av dette møtet.

Rådmanen viser til vedliggende saksutredninger og har ingen merknader til at Meløy kommune
tas opp som eier i Salten Brann IKS.

INNSTILLING:

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

FOR-062/12 VEDTAK- 05.03.2012

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habiltet (Styremedlem i Salten Bran).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.1e).

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Meløy kommune taS opp som medlem i Salten Brann IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap
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Saksfremlegg ad medlemskap for Meløy kommune i Salten Brann
IKS

Meløy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS.

Saken ble første gang behandlet i styret i Salten Brann IKS den 24. mars 2011 og fremlagt i
Representantskapet som orienteringssak den 29. apriL. Representantskapet var positive til søknaden
under forutsetning av eventuelle behov for retting av avvik i Meløy kommune sin brannvemordning
ble finansiert av kommunen selv.

Etter disse signalene fra Representantskapet ble saken utredet i Salten Brann IKS og styrebehandlet
den 22. juni 2011.

Meløy kommune behandlet saken videre og fattet vedtak om å søke medlemskap i Salten Brann
IKS den 8. desember 201 1.

Meløy kommune har i sitt vedtak om medlemskap lagt til grunn forutsetningen fra
representantskapet om at finansiering av avvik ivaretas av kommunen selv samt saksutredningen fra
Salten Brann IKS.

Ved at forutsetningen om finansiering av avvik er oppfylt vil Meløy kommune sitt medlemskap
være med å styrke grunnlaget for å ha et godt brannvern i regionen og gi ytterligere
stordriftsfordeler.

Før representantskapet kan ta stiling ti medlemskap for Meløy kommune må saken behandles i det
enkelte kommunestyre.

Ref Selskapsavtalen for Salten Brann IKS:

§ 27. Utvidelse

Nye medlemmer kan tas opp i selskapet som eiere.

SALTEN BRANN IKS
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse :
Dronningensgt 56, 8006 Bodø

Telefoner:
Sentralbord:
Telefax:

Elektroniske adresser:
75557405 post¡gsaltenbrann.no
75557408 rolf.sotorp¡gsaltenbrann.no

ww.saltenbrann.no

Orgnr.:
990565325
Bankkonto:
8902 12 95664



§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer av selskapsavtalen må godJgennes av kommunestyrene i eierkommunene. Forslag om
endring av selskapsavtalen krever minst 213 flertall i representantskapet. Jfr for øvrig ¡KS-loven.

Første mulighet til å behandle saken er i Representantskapets møte den 27. april 2011.

Vi ber om at saken prioriteres slik at den er behandlet i god tid for representantskapsmøtet i apriL.

Medhi~isen

~il~ _
Rol~~to
Daglig leder

Brannsjef

Vedlegg
1. Forslag til saksfremlegg i den enkelte eierkommune.
2. Sak i Meløy kommunestyre 10211 O.

3. Saksutredning fra Salten Brann IKS av 16. 06.2011.

Saksfremlegg medlemskap for Meløy kommune i Salten Brann IKS 2 av 2



Bodø den 9. februar 2011

Forslag til saksfremlegg i kommunestyrene i Beîam, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy,
Saltdal, Steigen og Sørfold. .

MEDLEMSKAP FOR MELØVKOMMUNE I SALTEN BRANN
IKS

FORSLAG TIL SAKSFREMLEGG

1. Meløy kommune søker om medlemskap i Salten Bran IKS og Meløy kommuiestyre
har gjort følgeneie veeitak, ref vedlegg 1:

a. Det vises til Komnninestyret i sak 102/10 samt oversendelsen fra Salten Brann
IKS datert 15.06.2011 der konsekvensene fôr kommunen er redegjort for så
langt som 1I1ulig.

b. Meløy koininune søker om å bH fullverdig medlem i Salten Brann IKSog ber
om at vieiere.saksPehaneiliiig imedlemskommûn.ene og repreSentantska.pet kan
gj et1oitføres siiarest

c. Eventuellovergâng til Salten Btat1 anses SOll en virksomhetsoverdragelse
etter arbeigswí1jølovens kap. 16, med de konsekvenser dette înnebærer for de
berørte atbeidshtke11e.

d. Meløy kommune eiekkernøeivendige kostnader fôr å h.ikke de påviste avvik i
forhold ti bra.rilovgivningen, med ilUtil kr 60572.000 fordelt over de
nætleste3..4 år.

e. Finansîeringav avvik som er driftskostnader skjer ved budsjettreguleringer og
årsbudsjett ut fratidspunkt for når kostnaeiene er planlagt å påløpe.

Finansiering av investøringer skjer ved innarbeiding i kOmmunens
økonomipla.n fra 2013.

f. Meløy kommune har et sterkt ønske om at stilingen som brannmester legges
til Meløy.

2. De fortelle kravene ti inntakav nye medlemmer i Salten13rann fK,S fremgår av

Selskapsavtale av 11.11.2011, se vedlegg 2 og er som følger:

§ 27. Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i st/skapet som eier.

§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen mâ godkjennes av kommunestyrene i eierkomrnuntne.
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Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 213 flertall i representantskapet.
Jfr for øvrig IKS~loven.

3. De fonnelle kravene gir at selskapet først utreder saken for eget styre og videre at det
enkelte kommunestyre må ta stiling til utvidelsen i vedtaks fonn før saken behandles i
representantskapet.

Etter behandling i de enkelte kommunestyrer styrebehandles vedtakene før
fremsendelse til representantskapet.

Realitetsbehandlingenav saken skjer i de enkelte eieres kominuiiestyrer. Dersom ikke
minst 2/3 av eierne godkjenner utvidelsen vil det ikke 

være grnnlag for behandling av
et utvidelsesvedtak i representa.ntskapet.

Saken er utredet til styret i Salten Brann IKS som vedlagt i vedlegg 2.

4. Forutsetningene for medlemskap som er beskrevet av styret etter signaler fra
representantskapet fremgår av Salten Brann IKS sin saksutredning til Meløy
kommune.

5. Forutsetningene i saksutredningen er oppfylt gjennom det vedtaket som er fattet av
Meløy komlîunestyreog ved gjennomført revisjon av brannvetrordningen i Meløy i
2009.

'l

Forutsetningene var:

a. Det er en forutsetning at Meløy kommune har en vedtatt~ organisert og
fiiiaÏlsiert braiiveriordtiingsoin ikke påfører eierfellesskapet nye . økte
kostnader.

1. For å sikre forutsetningen skal Salten Brann IKS i vedlegg til
saksutiedniiigen vise hvilke krav som i den:forbindelse stiles til Meløy
kommune.

n. Årsaken til forutsetningen om lukking av avvik erat nåværende eiere,

etter over 4 års drift, har løst de største utfordringene og avvikene som
lå til grnn for selskapsdannelsen.

6. Meløy kommune har revidert sin brannvernordning i tråd med det budsjett som er
skissert i saksutredningen fra Salten Brann. Videre har Meløy kommune gjennom sitt
kommunestyrevedtak avsatt midler til ålukke de avvik som 

er i brannvemordnÎ1igen.

7. Meløy kominUìe er en viktig aktør i regionen og branvernordningen i Salten vil 
stå

sterkere med deres medlemskap. Fagmiljøet vokser og kompetansen innenfor det
forebyggende og konsekvensreduserende arbeidet vil styrkes. Samarbeidet vil legge

ytterligere til rette for en kosteffektiv 
og kvalitativ drift aV brann~ og

redningsberedskapen i samsvar med lover, forskrfter, direktiver og de kommunale
vedtak som setter krav til grnnleggende og helhetlig beredskap. Regionen vil stå
sterkere rustet til å møte utfordringer i hendelsesspekteret og imøtekomme
samhandling mellom nødetatene og styrke kommunale krsebredskap,
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håndteringskapasitet og innsatsevne.

8. Forslag til vedtak:

a. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS.
b. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapyt i møte den 27.

april 2012.

,~-



Vedtew t

,,,~.~~ MELØY I Kommunalteknisk
. kommune

Dato: 30.12.2011
Vår ref.: 10/2025 11/23529

Arkivkode: 026 M74
Objektkode:

Deres ref.:
Saksb.: Anne Knutssøn

Salten Brann IKS

Dronningens gt. 56

8006 BODØ

Melding om vedtak

Fra møte i Kommunestyret den 08.12.2011.

Det underrettes om at det er fattet følgende vedtak i sak nr. 120/11.
MELØY BRANNVESEN - ENDELIG VEDTAK OM MEDLEMSKAP I SALTEN BRANN IKS

1. Det vises til vedtak i Kommunestyret i sak 102/10 samt oversendelse fra Salten Brann IKS
datert 15.06.2011 der konsekvensene for kommunen er redegjort for så langt som
mulig.

2. Meløy Kommune søker om å bli fullverdig medlem i Salten Brann IKS og ber om at
videre saksbehandling i medlemskommunene og representantskapet kan
gjennomføres snarest.

3. Eventuell overgang til Salten Brann anses som "virksomhetsoverdragelse" etter
Arbeidsmiljølovens kap. 16, med de konsekvenser dette innebærer for de berørte

arbeidstakerne..

4. Meløy kommune dekker nødvendige kostnader for å lukke de påviste avvik iforhold til
brannlovgivningen, med inntil kr. 6.572.000 fordelt over de nærmeste 3-4 år.

5. Finansiering av avvik som er driftskostnader skjer ved budsjettreguleringer og
årsbudsjett ut fra tidspunkt for når kostnadene er planlagt å påløpe. Finansiering av
investeringer skjer ved innarbeiding i kommunens økonomiplan fra 2013.

6. Meløy kommune har et sterkt ønske om at stillngen som brannmester legges til Meløy.

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg og protokolL.

Meløy kommune ber Salten Brann IKS ta saken videre til medlemskommunene og til

selskapets styrende organer. Saken ble som kjent forsinket hos Meløy kommune selv, slik at

opprinnelig mål om opptak fra 1.1.2012 forskyves. Meløy kommune antar at en mulig dato

for opptak - forutsatt positivt utfall av videre behandling - kan være 1.7.2012. Vi tar gjerne
imot synspunkter på dette.

Gammelveien 5

8150 Ørnes
Tlf. : 75 71 00 00
Faks: 75 71 00 00

www.meloy.kommune.no
postmottakê meloy. kom mune. no

Org.nr.: 970 189866
Side: 1 av 2



'l!' MELØY
kommune

Vår ref.: 10/2025 11/23529

Meløy kommune viderefører i mellomtiden eksisterende brannordning, mht brannsjef osv.

Merk siste punkt i vedtaket, der kommunen ber om at stillingen som brannmester legges til

Meløy. Det er blant annet interessant med tanke på den jevnlige oppfølging av driften med

gjennomføring av øvelser osv., der vi kanskje ikke helt ser at det best organiseres fra Bodø.

Vi kan for øvrig opplyse at kommunestyret i budsjettbehandlingen har bevilget 0,5 Mkr

ekstra til snarlig innkjøp av manglende utstyr, i første rekke verneutstyr. Dessuten
gjennomføres opplæring gjennom brannskolen i 2012 i samarbeid medYara, for rundt 18 av
kommunens deltidsmannskaper. I tillegg har sjåføropplæring kommet i gang. Dermed vil

Meløy kommune ha innhentet en del av etterslepet som lå til grunn for de beregnede

ekstrakostnadene som kommunen må dekke selv.

Meløy kommune ser fram til den videre behandlingen av saken, og håper det vil resultere i

medlemskap til beste for både Meløy kommune og Salten Brann.

Med hilsen

~~ lá,M~
Anne Knutssøn

Enhetsleder kommunaltek.drift

Gammelveien 5

8150 Ørnes
Tlf. : 75 71 00 00
Faks: 75 71 00 00

www.meloy.kommune.no
postmottakê meloy. kom mune.no

Org.nr.: 970 189866
Side: 2 av 2
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MELØY KOMMUNE

SAKSUTREDNING MEDLEMSKAP I

SALTEN BRANN IKS

Dato 15. juni 2011
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Innlèdning
MeløykommUIe ønsker utredet mulighetenforinedlemskap iSaltenErann IKS og samtidig
få karlagt hvilke konsekvenser dette vil fâ,for hraimvernområdet i komniunen.

Saksfremlegget som førte fremm etableringen. av SaltenEran IKS, hvor. også 
Meløy

komnilll1evi:rmed, leggessâmmennied detaljkarlegging av branvernet i Meløy kommune
tilgruni forutiediiingel1. Videre legges den nye hrarivernordningen smn ble 

vedtatt i. Meløy

kommune i 2010 som forutsetning. . .
.I)et etterIølgende vi~erl1Vilkekonsekven$er. et1tedlemskapfor Meløy kOmmune viLf"arfor
komitimètiselvog fòrde øVge eierneav Salten Bral IK.S.

Hensikt
tIensikten meddemiesakslltreqnil1gener å vise de fònnelle, òrganisatotiske og økonomiske

virkningeneavålltyideselskapetnied Meløy kommune, 
samt å vise konsekvensen av et slikt

nYtt medlemskap fornåv~rendeeiere. .. .

. Formê//ekrav'. " .
Ul1i11tâk av ìlye1ledÌertl1er:

Selskapsavtalen:

§ 27. Utvidelse

§ 2Z.Endring avselskapsavtaJèn

Nye K(jlJTrunerKgntasopjlI selskajlet so1i etere;

Endrin.ger i selsJt(lf)saytq;len må. godkjèrineStiVka1imiuiêstyrene. ietêrkoittnùl1è'ne.

Rorsiagotnßn~ritig av sêlskcipsavtålenkrevà minst 2!3j1ettçill i represeniåntskçipet. .Jfr forøvrtglKS-19wn. . .

De overstående formelle kravene gir at selskapet først inå utrede saken for eget styre og
videre at det enkelte kommunestyre må tastiling til utvidelsen i vedtaks form 

før saken

behandles i representantskapet. . .. - .. .
Etter vedta.ki.deenkelte l(ommimestyrermå sakeii. styrebehâldlespål1ytt.førfremseiidelse t11.
representantskapet.

R.eälietsbeh.andlingen avsak~Il eri. deel1keIte eiereskol1ntitestyrer..Dersoin ikkertinst2!3

av eierne gOdkjenner ut"idelseii vildetikke være grnnlag forbehandliiigavet
utvidelsesvedtak i representátskapet. . . .



Overføri ngavpersonøll
Overføriiigen av brannvernansvaret til ett nytt interkommunalt selskap var behandlet som en
virksomhetsoverdragelse ved selskapsdannelsyn. Detbetyr at de somvanqisa.ttinnel1for

brànnvernordriingenJkommunenepå vedtakstidspimktet, automa.tisk fulgte 
med inn i SaltenBran IKS. .

En organisasjonsendrng av brannvernet krever drøftinger med organisasjonene i Meløy

kommune hvorde blant annet tar stillng til hvordan overføringen skal 
behandles.

Organisasjonsendringen kreverogsådrøftinger ined organisasjoneneiSalten Bran IKS.

F.ø,.utsetnil1f/.erfor medlemskap
DeLen forutsetiijl1g at Meløy kOmmune ha.r en vedtatt,ørganisert ogfinan.sier1
hranyernordiiingsom . ikke påfører eierfellesskapet nyeøktekostriader.

For å sikre fonitsetningen skal Salten :Brann IK-Si vedlegg til saksutredningen vise hvilke
krav SOm. idenforbil'delse stiles til Meløy kommune.

Årsakentilforutsetningen pm lukking av avviker atnåv~reiideeiere,ettetover 4 års drift,

har Jøstde størsteutfordrgene ogavvikene.som.låtil. grnifor selskapsdannelsen.

KQnsekvenser av medlemskap

. Orgnn.isatoriske konsekvenser
Meløy kommune koiumer inn i selskapet med en innsatsstyrke på40 brankonstabler og
utrkningsledere. Samt 3 årsverk fOrdelt med ett årsverk forebyggende, ett årsverk. beredskap
og ett årsverk feier;

Detteetitråd meddimensjoneririgen i. den. nye brallnVerordnihgeit i Meløy kommune,

For feiersiden vil detvære formålstjenlig og ha en feier hovedsakelig lokalisert til Meløy

kommunesöin i d~g. .. . .
For å sikre fagmiljø og felles utvikliiig holdes det jevnlig møter og samlinger med alle feierne

iregionen santidig som faggrppen opptrer både selvstendig og samlet i eiit1eksibèl ordning

til daglig. .. . . .
F or tisyn inedsærskilte braniobjekter ogforebyggendesaksl1ehandlingogarbeiågenereltvil
detværé fornuftig og fortsatt ha .ètt årsverk hovedsakelig lokalisert 

til Meløy kommune; .

Totalt . antall årsverk. i . dagens organisasjon påforebyggendeavde1Ing. vil ikke . 
endres, selv om

mankommeroppi over?? .QOOinnbyggere.Avtaleløsningerogtleksibelbrukavfeiere og ..
brannverpersoneU dekker oppfor normaløkningenpå 0.7 årsverk. Refkravom låtsverk .

forebyggende for hver 10.000 innbyggere.



På beredskapssiden vil det være tilstrekkelig med ett årsverk for å håndtere merarbeidet ved
ivaretakelse og oppfølging av innsatsstyrken og andre oppgaver knyttet til
brannvernordningen i Meløy.

Årsverket på beredskap vil ha hovedarbeidssted i Bodø siden vi er avhengige av å sikre
informasjonsflyt og fagmiljø i oppfølging aven deltidsstyrke som vokser til 

281 personell.

For at det skal være mulig med god styring av deltidsstyrken også i Meløy, må årsverket
inngå i kompetanseenheten som øker fra 2 til 3 årsverk.

Salten Brann IKS sin organisasjon vil kunne ivareta en utvidelse av antall eiere og antall
ansatte uten å endre på organisasjonsstrukturen.

Økonomiske konsekvenser
Driftskostnader knyttet til vedtatt brannvernordning i Meløy kommune med de forutsetninger
som er beskrevet i denne utredningen og i vedlegg er:

2012 MEL

Sum Felleskostnader 2325000
VaktordninQer 2023083
Kjøp av beredskapstjenester 550000
Feiino 00 Tilsvn 775963
Sum Overføringer 5674046
Innkrevino av feieavaift kommune 775963
Nettoutgift per kommune 4898083

Se vedlegg om "Brannvernordning i Meløy kommune" for detaljer.

Avvik på materiell og kompetanse som forutsettes dekket av øremerket avsetning fra
Meløy kommune er som følger:

Kompetanse:

. 36 personer oppfyller ikke forskrftkravet om nettbasert kurs i brannvern

. 38 personer har ikke lovfestet grunnutdanning

. 7 personer mangler lovfestet utdanning til Beredskapstrinn I

. 4 personer mangler sjåførkompetanse Kl C og 160

Total kostnad grnnleggende kompetanse: Kr 2.151.000.-

Gjennomføring av forebyggende tiltak slik det fremgår av forutsetningene for den nye
brannvernordningen i Meløy vil redusere utdanningskostnaden med kr 180.000.-.



Materiell:

. Mangler i HMS verneutstyr

. Mangleri brannveniateriell

. Mannskapsbil Halsa

. Tanbìl Ønies

. Admìni$trativt kjørt'tøy

. si-ikkevogiMeløya

Total kostnad materiell: Kr3.845.000.-;

Tatikbìl Ørnes kai vurderes opp mot nyanskaffelse av Tankbil Glonifjord.(Ref Tanbìl0nie$~~. . ..
Se yedlegg.oin"Røgiestyk:eetterVerimk:asjou i 

MeløykoinÍ1une" forcletaljer.. . -,- - ......., .... -," .' --".' ,- -. ,", .';" -. .... ," -.

Kostiiader til materiell ogkompetanse var i hovedsak fellesfinansiert av eierne av SaltenBrannIKS. . . .
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Nåværende eieres utgifter til brannvernområdet i 2012

NB!: Foreløpig forslag til budsjett 2012

2012 Salten BEl BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR
Sum
Felleskostnader 24870586 400272 16714509 3436394 614267 453786 1 638769 777526 835063

Vaktordninaer 30728356 750362 19476322 3728085 1 327796 1 423628 1 644020 1 189143 1 189000

Feiing 00 Tilsvn 7194100 161 167 4119749 1 186888 254868 231 443 618743 346384 274858

Sum Overføring
2012 62793042 1 311 801 40310580 8351 366 2196932 2108857 3901 532 2313052 2298922

Innkreving av
feieavoift kommune 7194100 161 167 4119749 1 186888 254868 231 443 618743 346384 274858

Nettoutgift per
kommune 55598941 1 140635 36040831 7074478 2027063 2037414 3287789 2106668 1 884064

Sum overføring
2011 60862702 1 270575 39054914 8091864 2132624 2047862 3787346 2250728 2226788

Budsjett for nåværende eiere er utregnet etter samme mal som for Meløy kommune.

Innlemming av Meløy kommune i finansieringsmodellen

Finansieringsrnodeilen

Fellesutgifter

. Brannsjefmed stab

o Det er en felles brannsjef for hele regionen som også er daglig leder for
selskapet. I brannsjefens stab er det ansatt en personalsjef og en sekretær.
Administrative tjenester som regnskap. Lønnsrapportering og revisjon kjøpes
av Bodø kommune. (3 årsverk)

. 110-nødmeldesentral

o Fellesfinansieres (11 årsverk)

. Tilsyn i særskilte brannobjekter

o Det er lovkrav om en ansatt pr 10.000 innbyggere for å klare å gjennomføre
tilsyn og forebyggende arbeid på et nøkternt nivå. Avdelingen har også en
leder som samtidig har overordnet ansvar for feietjenesten. (Forebyggende har
8 fellesfinansierte årsverk.)

. Utrykningskostnader

o Kostnader til utrykning til akutte hendelser dekkes felles.
. Materiell drift og anskaffelser

o Drift av alt materiell, personlig utrustning samt utskiftninger og anskaffelser

fellesfinansieres.

Direkte utgifter til den enkelte eier

. Drift, leie og vedlikehold av brannstasjoner og depoter.



o Den enkelte eier drifter og vedlikeholder funksjonelle lokaler for brannvernet.
. Brannmannskaper i vaktordningene.

o Lønnskostnader og personsøkertilegg til mannskaper i vaktordningene dekkes
av den enkelte eier.

Avgift til innbyggerne

. Feieavgift

o Selskapet anbefaler størrelse på feieavgiften i forhold til de reelle kostnadene
til utførelse. Den enkelte kommune vedtar feieavgiften på anbefalt nivå
alternativt vedtar å subsidiere avgiften til innbyggerne.

Kostnadsfordeling inklusive Meløy kommune

Innlemming av Meløy kommune i eksisterende finansieringsmodell gir følgende
kostnadsfordeling:

2012 Salten BEl BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR MEL I

Sum Felleskostnader 27195586 400272 16714509 3436394 614267 453786 1 638769 777 526 835063 2325000

Vaktordninaer 32751 439 750362 19476322 3728085 1327796 1423628 1644020 1 189143 1 189000 2023083

Kjøp av
beredskapstienester 550000 550000

Feiino 00 Tilsvn 7970063 161 167 4119749 1 186888 254868 231443 618743 346384 274858 775963

Sum Overlørinaer 68467088 1 311 801 40310580 8351366 2196932 2108857 3901532 2313052 2298922 5674046

Innkreving av
feieavaift kommune 7970063 161 167 4119749 1 186888 254868 231 443 618743 346384 274858 775963

Nettoutgift per i

kommune 60497025 1 140635 36040831 7074478 2027063 2037414 3287789 2106668 1884064 4898083

Kostnadsutvi kl i ng

Finansieringsrnodellen har svakheter i forhold til at den prosentvise utviklingen av kostnadene
for den enkelte kommune utvikles i forhold til den enkelte kommunes eierandeL.

Særlig fikk de største eiere vesentlig høyere kostnadsutvikling enn eiere med lavere eierandel
i etableringsfasen blant annet ut fra at man valgte å fellefinansiere avviksløsningene.

Dette er vist i følgende oversikt:
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X-AKSE:

1. Samlet

2. Beiarn

3. Bodø
4. Fauske

5. Gildeskål

6. Hamarøy

7. Saltdal

8. Steigen

9. Sørfold

Budsjettutvikling i tabellform:

i

Salten Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarø~ Saltda Stei2en Sørfold ~rstaii

~6431 1050 27868 6458 2241 1914 2907 1996 1907 2007

52620 1184 32112 7341 2416 1971 3176 ~186 2236 2008

54240 1181 33941 7257 2195 2113 ß468 2176 1909 12009

56260 1201 35529 7413 2231 2144 3556 12223 1944 2009



58797 1222 ß7813 7784 12052 1971 ß644 2168 2144 2010

60863 1271 39055 8092 ~O53 2048 3787 2251 2227 2011

62793 1312 140311 8351 2197 ~109 ß902 2313 2299 2012

Stordriftsfordeler og økende inntekter er med å bremse kostnadsutviklingen og vi erfarer at
ettersoll avvikene er løst blir også den prosentvise økningen hos den enkelte eier mer lik enn
tidligere.

For å lttigå skjevheter bør fellesutgiften reguleres slik at den kostnadsmessige utviklingen
fordeltpå eierne blir så lik som mulig.

FØlgelig blir det viktig for en rettferdig kostnadsfordeling at ikke selskapets eiere på nytt går
iïm i felles finansieringsløsning av avvik hos nye medeiere.

Avslutning
i oppsettet for Meløy kommune har vi basert oss pa. elen nye brannvernordnin~enso11 ble
vedtatt ik-ommunen i 2010. Videre har vi lagt tilgrit detaljkartlegging av brannvetfets

tilstandi kolllliinensaltmen med personell fra administrasJonen. Samtidig håriitredningen

om fellesbrannvernordning fra 2006 og regnskapstall vi har fått opplyst for 2010 vært tatt
med.

Tallene i tabeiiensol1 QPP~tUmerer kostl1adel1e i Meløy kommune må nødvendi~vis
kvalitetssikres ytterligere gjennom første' drftsår.

Utfrade faktorer iberegl1$n~eh somviha.rtilgang på anser ~iatdet er rimelig god sikkerhet

for at de oppgìttedriftsutgifter og anskaffelseskostnader er maksimaltalL.

Legger vi det .overstående til. grunIl er vi trygge på atnåv$rende eiere . ikke vil få økte utgifter-

som følge av nyttmedeierskap.Sa11tidig som atMeløy kommune gjennom et medlemskap vil
tilføre kapasitet og kvalitet til det regionale brannveret og også nyte godt av kompetanse og
samhandlingsevne i Salten 13rål iKS..

Med også Meløy kOllllune i selskapet vil vi stå sterkere i det nasjonale bran:vetnlliljøet og
godt rustet for å finne kosteffektive og sikre løsninger for alle de oppdrag sOll1igger innenfor
brannvernperspektivet.

I ordningen i Meløy er det sammen med styrken i Salten Brann IKS både god erfaring og en
utmerket personell styrke for å bygge ytterligere kompetanse og felleskap i et regionalt
perspektiv.

Forslag til vedtak
1. Meløy kommune tas inn som deleier av Salten Brål IKS under forutsetning om at de

dekker utgifene ti avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning.



'"

2. Med Meløy inne som medeiere fordeles fellesutgiften slik at den prosentmessige
utviklingen av tilskudd ti Salten Brann IKS blir mest muHg lik for eierne ved
uendrede brannvernordringer.

3. Ved endring av brannvemordring hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.
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