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ØKONOMISKE RAMMER OG ARBEIDSPROSESS FOR BUDSJETT- OG 

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 

 

Bakgrunn 

Det vises til vedtatt årsbudsjett for 2019 hvor selskapet reduserte sitt behov for kommunale 

overføringer med 4,9 % fra 2018 nivå som følger: 

«For budsjettering 2019 har selskapet fokusert på å redusere kostnadene til eierne basert 

på de forventninger som ble signalisert i eiermøtet tidlig 2018. Som beskrevet under har 

selskapet foreslått reduksjon på overføringene med 2% sammenlignet med de faktiske 

overføringer i 2018. Innenfor denne reduksjonen er lønnsutviklingen og lisensøkninger til 

Nødnett ivaretatt. 

Reduksjonen i foreslått budsjett der lønn og lisenser kostnadsføres i 2018 priser gir en 

reduksjon på 4,5% 

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad (2019-priser) 

- Budsjett 2019     kr 77 172 903,- (98,0) 

- Budsjett 2018     kr 78 788 857,- (100) 

 

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad, lønnsjustering og prisstigning Nødnett (2018-

priser) 

 

- Budsjett 2019     kr 75 254 813,- (95,5) 

- Budsjett 2018     kr 78 788 857,- (100) 

 

Herav utgjør beregnet lønnsutvikling 2 100 935,- og økning i Nødnettlisenser 164 927,-. 

 

I ovenstående beregning er ikke prognosen fra statsbudsjettet på 1,7% for KPI i 2019 

innberegnet inn. For selskapets kostander til varer og tjenester, eksklusive Nødnett, 

tilsvarer dette på overføring fra kommunene 0,4%. 

 

I sum utgjør dette en reduksjon på overføring fra eierkommunene tilsvarende 4,9%» 
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Representantskapets vedtak for årsbudsjett 2019, nov 2018: 

1. Rep. skapet konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr 

signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad 

(selvkost) 

o Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på 4,9 %. 

2. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019. 

3. Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års 

fokus. 

4. Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes. 

5. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  

o Bundet fond 270 000,-. 

o Disposisjonsfond 700 000,-. 

6. Bruk av fond godkjennes til drift. 

o Disposisjonsfond 700.000,- 

o Bundet fond feiertjenesten 360.000,-. 

o Bundet fond profilering 40.000,-. 

7. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan 

på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018) 

8. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med 

bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019. 

9. Rep. skapet ber selskapet om å: 

o Gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks 

prognose for renteutvikling 

 

Økonomiske rammer for årsbudsjett 2020 

I selskapets vedtatte økonomiplan for perioden 2019 til 2022 så er rammeøkningen for 

kommunale overføringer for 2020 satt til 0,72 % høyere enn dagens 2019 nivå, før pris- og 

lønnsøkning legges til grunn (side 4). Det vises til selskapets hjemmeside hvor planen er gjort 

tilgjengelig for publikum: https://saltenbrann.no/styrende-dokumenter/category917.html 

Nasjonale pålegg hva gjelder lisenser og økte kostnader ved bruk av nødnett vil bli isolert og 

presentert som tillegg i kostnader utover rammemålet som er satt til 0,72%. 

I selskapets vedtatte virksomhetsstrategi, benytt samme link, er det bestemt at det skal 

gjennomføres en helhetlig ROS-analyse for hele regionen for virksomhetsområdet som 

tilhører brann- og redning. I den forbindelse vil selskapet vurdere beredskapsstrukturen med 

mål om å revidere egen beredskapsstruktur samt identifisere en noe mer kostnadseffektiv 

organisering av beredskapskapasiteter. En slik ROS-analyse må gjennomføres før eventuell 

reduksjoner av drift- og strukturkostnader kan være mulig å gjennomføre. I dialog med 

representantskapet så vil dette vedtaket fattes på representantskapsmøtet i mai 2020. Med 

https://saltenbrann.no/styrende-dokumenter/category917.html
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bakgrunn i denne tidsplanen så vil økonomisk effekt først kunne inntreffe i årsbudsjett 2021, 

gitt at eierne støtter et slikt initiativ i praksis.  

 

Tidsplan for budsjettprosess 

Selskapet legger til grunn følgende arbeidsplan for budsjettprosessen for årsbudsjett 2020. 

- 23-24. mai Workshop for utvidet ledergruppe. Forankring av økonomiske 

rammer og forventningsavklaring vedrørende budsjett prosess. 

Utført! 

- 6. juni.  Styremøte i selskapet. Gjennomgang av økonomiske rammer og 

tidsplan for budsjettprosess. 

- 27. juni  Ledergruppemøte med første gjennomgang av investeringsplan. 

Revisjon av økonomiplan for 2019 - 2022. 

- 20. juni En til en samtaler mellom ledelse og det enkelte ansvarsområde. 

Oppdragsbrev til ansvarsområdene for 2019 – forberede 

oppfølgings-struktur for 2020. 

- 16 august Fokusmøte mellom ledelse og den enkelt avdeling. Produksjonsstart 

av tekstbidrag til budsjett. 

- 22-23 august Workshop for utvidet ledergruppe. Behandling av budsjettforslag og 

vurdering av prioriteringer. 

- 30. august Det enkelte ansvarsområde implementerer prioriteringer av tiltak i 

forslag til budsjett og ledelsen beslutter førsteutkastet til budsjett for 

første styrebehandling. 

- 5. september. Styrepapirer sendes ut. 

- 12. September Første styrebehandling av budsjettforslag 2020 og økonomiplan 

2020 – 2023 med handlingsplan. 

- 3. Oktober Andre styrebehandling av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 -

2023 med handlingsplan. Innstillende møte til representantskapet. 

- 8. November Vedtak av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 i 

selskapets representantskapet. 
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Forslag til vedtak: 

1. Styret legger til grunn 0,72% realøkning (2019 tall) for kommunale bidrag i 

årsbudsjett 2020 jfr økonomiplanens måltall for 2020. 

2. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser 

for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees. 

3. Styret legger til grunn selskapets tidsplan for styrets arbeid med årsbudsjett. 

 

 

Bodø 30. mai 2019 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


