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Etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og 
forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Fauske formannskap gir Representantskapet i Salten Brann IKS fullmakt til inngå avtale om 
medlemskap i et nasjonalt IKS for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler. 
Utgiftsøkning dette medfører for Fauske kommune innarbeides i budsjettet ved  tertialmelding 1 – 
2021. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 

 
Vedlegg: 
05.01.2021 Innstilling - etablering av interkommunalt selskap.pdf 1463221 

05.01.2021 Notat - utdypende oversendelse.pdf 1463222 

05.01.2021 Oversendelsesbrev til selskapets eierkommuner 1463223 
 
Sammendrag: 
 
Det skal i denne saken tas stilling til om Fauske kommune gir representantskapet i Salten Brann IKS 
fullmakt inngå avtale om medlemskap i et nasjonalt interkommunalt selskap for oppdragshåndtering av 
alle landets 110-sentraler. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Salten Brann IKS har fått foretatt en juridisk betraktning rundt dannelse av et IKS i allerede eksisterende 
IKS, og derav vurderingen rundt eventuelle låneopptak som forplikter eierkommunene. Fauske 
kommune er en Robek kommune, som innebærer at låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. 
Dette vil gjelde for låneopptak som gjøres av et nyopprettet IKS. I saksdokumentene fra Salten Brann IKS 
er dette vurdert og avklaringen innebærer at det nye selskapet skal sørge for at Statsforvalteren i den 
regionen som blir berørt, gjør nødvendig saksbehandling forut for eventuelle låneopptak, og da slik at 
ROBEK kommunenes forpliktelser kan avklares med Statsforvalteren. 
 
Fauske kommune er en ROBEK kommune, noe som gir behov for inngående vurderinger sett ut fra 
økonomisk perspektiv. Disse vurderinger vil være i nær dialog med Statsforvalteren i Nordland. 
 
Kommunedirektøren har gjort denne avklaringen basert på de økonomiske forpliktelsene dette vil kunne 
medføre. 
 
Svaret fra Statsforvalteren var som følger (sitat): 



 
«Når det gjelder de økonomiske forpliktelsene og risiko for Fauske kommune som ROBEK-kommune, er 
det først og fremst investeringskostnader og diverse tilskudd til opprettelse av IKS’et som er av 
betydning. Det er ikke nevnt en størrelsesorden eller beløp (fordelingsnøkkel per kommune) i disse 
dokumentene.  
Det vi kan fastslå er at det innebærer en økt framtidig forpliktelse og økte overføringer til Salten brann 
som må innarbeides i budsjettet. Siden budsjettet er vedtatt med de økonomiske rammene det 
innebærer, må det foretas en budsjettregulering. Det betyr endring av årsbudsjettet og må godkjennes 
av Statsforvalteren. Spørsmålet er hvordan man skal dekke inn de økte forpliktelsene i budsjettet. I 
praksis betyr det at kommunen må ta ned andre poster i budsjettet for å dekke inn den økte forpliktelsen 
til Salten brann (dette må også vises i tiltaksplanen). Her får kommunestyret en viktig oppgave med å 
prioritere. Dette blir en veldig viktig forutsetning for vår godkjenning, at driften ikke økes. 
Utgangspunktet for en ROBEK-kommune er utelukkende at alle innsparte midler skal gå til inndekking av 
akkumulert merforbruk.» 
 
Sitat slutt. 
 
Det fremstår derfor av svaret fra Statsforvalteren at Fauske kommune må innarbeide de økte 
kostnadene i driftsbudsjettet uten å øke de totale kostnadene. En slik justering vil da føre til at Fauske 
kommune vil få dette godkjent. 
 
Økonomisk rammer og forpliktelser for Fauske kommune 
 

· Det nye selskapet har en øvre grense på 20 millioner kroner, jamfør forslaget til selskapsavtale 
som følger vedlagt saken. Salten Brann IKS er ansvarlig for 6% av dette beløpet. 

· Fauske kommune har en eierandel av Salten Brann IKS på 11,85%. 
· Av Fauske kommunes eierandel vil dette medføre en økonomisk forpliktelse for å finansiere 

avdrag og renter oppad til 30.000 kroner. Et slikt beløp vil avhenge av at det nasjonale 
selskapet opptar maksimalt låneopptak. 

· Salten Brann IKS mener det er gode forutsetninger for å redusere den finansielle belastningen for 
eierkommunene i den neste økonomiplanperioden inklusive den nasjonale forpliktelsen som vi 
ønsker å tilknytte selskapet til. I dette ligger selskapets mål om å finansiere driften av 110-
Nordland inkludert nytt oppdragshåndteringsverktøy ved bruk av inntekter fra salg av 
direktekoblet brannalarm, en tjeneste som er i sterk økning. 

 
Fauske kommune vil innarbeide justeringen i rullering av økonomiplanen ved 1. tertial, økonomimelding 
1 – 2021. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Anbefalingen i Salten Branns utredning er at saken sendes til politisk behandling i hver eierkommune, 
slik at representantskapet har mandat for å inngå avtale i et nytt IKS. 
 
Kommunedirektøren anser at representantskapet i Salten Brann IKS har de beste faglige forutsetninger 
for å vurdere inngåelse av en avtale om medlemskap. I hvert tilfelle vil slike inngåelser av avtale, med 
mandat i bunnen, være en potensiell utgiftsøkning for eierkommunene. Med de avklaringer som er gjort 
i saken anses den som godt nok utredet til å fatte beslutning om avgivelse av mandat. 
 



Fullmakt bør derfor kunne gis fra kommunestyret til representantskapet. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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