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Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker
utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår,
de tre første årene som deleier.

2.

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

3.

Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 2017.

Vedlegg
1

Vedlegg 1 Sak 19-17Forespørsel om medlemskap i Salten Brann IKS(5742)(1)

2

Vedlegg 2 Sak 19-17 Vedtekter Salten Brann IKS 15.03.2017

3

Vedlegg 3 Sak 19-17 Saksutredning Værøy kommune

4

Vedlegg 4. Vurderinger til sak i Værøy til utsending

Bakgrunn for saken:
Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS og Værøy kommune har gjort
følgende vedtak, ref vedlegg 1:
21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16
«Evaluering av brannsamarbeid – Lofoten brann og redning».
«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes
brannvesen innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18.
Værøy kommune sier opp avtalen med Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16.
Oppsigelsestiden løper fra 01.01.17-31.12.17.»
Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en
prosess som har til formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten Brann
IKS fra 01.01.18.
De formelle kravene til inntak av nye medlemmer i Salten Brann IKS fremgår av
Selskapsavtale av 15.03.2017, se vedlegg 2 og er som følger:
§ 27. Utvidelse
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eier
§ 22. Endring av selskapsavtalen
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.
Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr for
øvrig IKS-loven.
De formelle kavene gir at selskapet først utreder saken for eget styre og videre det enkelte
kommunestyre må ta stilling til utvidelsen i vedtaks form før saken behandles i
representantskapet.
Etter behandling i de enkelte kommunestyrer styrebehandles vedtakene før fremsendelse til
representantskapet.
Realitetsbehandlingen av saken skjer i de enkelte eieres kommunestyrer. Dersom ikke minst
2/3 av eierne godkjenner utvidelsen vil det ikke være grunnlag for behandling av
utvidelsessak i representantskapet.
Saken er utredet til styret i Salten Brann IKS, som vedlagt i vedlegg 3.
Vurdering:
Forutsetningene for medlemskap som er beskrevet av styret etter signaler fra
representantskapet fremgår av Salten Brann IKS sin saksvurdering til Værøy kommune av
01. november 2016, vedlegg 4 og saksfremlegg til styret 15. Juni 2017, som er oversendt
Værøy kommune, vedlegg 3.
Forutsetningene i saksutredningen er oppfylt gjennom vedtaket som er fattet i Værøy
kommune med saksutredning fra Salten Brann IKS som grunnlag for vedtaket. Videre er det
fra Værøy kommune bedt om at det vurderes å etablere røykdykkertjeneste på Værøy.
Salten Brann IKS har forutsatt at kompetanseplanen til Værøy for 2016 ligger til grunn for
muligheten til etablering. Konsekvens av avvik i kompetanseplanen er beskrevet i
saksutredningen. Saksutredningen beskriver de forhold som ligger til grunn for en slik
etablering, gjeldende kompetanseheving, investeringer, rutineinnarbeidelse, øvelser og årlig

service. Kostnader for etablering av røykdykkertjeneste er forutsatt dekket av Værøy
kommune.
Konklusjon:
Værøy kommune deltar i samarbeid under Salten regionråd og er for øvrig medlem i flere
andre interkommunale samarbeid i Salten regionen. Brannvernordningen i Salten vil stå
sterkere med deres medlemskap, spesielt for den maritime delen av Salten og Vestfjorden.
Samarbeidet vil legge ytterligere til rette for en kosteffektiv og kvalitativ drift av brann- og
redningsberedskapen i samsvar med lover, forskrifter, direktiver og de kommunale vedtak
som setter krav til grunnleggende og helhetlig beredskap. Regionen vil stå sterkere rustet til
å møte utfordringer i hendelsesspekteret og imøtekomme samhandling mellom
beredskapsaktører og styrke kommunal beredskap, håndteringskapasitet og innsatsevne.

