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Rep. Skap sak nr. 26/19 

Innstilling til representantskapet               2. oktober 2019. 

BETALING AV PENSJONSKOSTNADER FOR DESEMBER MÅNED 2019 

(BUDSJETTJUSTERING) 

Bakgrunn 

Salten Brann IKS har sine pensjonsforpliktelser organisert gjennom Bodø Kommunale 

Pensjonskasse, BKP i all hovedsak. Salten Brann IKS har også et pensjonsfond stående i BKP 

som ikke belastes med pensjonskostnader fra selskapet. Alle pensjonskostnader går over 

driftsbudsjettet til selskapet og betales hver måned året igjennom. 

Selskapet har vært i kontakt med pensjonskassen og de fakturerer pensjonskostnad for hver 

måned når de har pensjonsgrunnlaget klart. Det som er fakturert tidligere fra BKP som 

pensjonskostnader ligger mellom kr. 960 561,- og kr. 996 369,- pr. måned. 

Vurdering 

Gjennom dialog med regnskapsavdelingen så er selskapet gjort oppmerksom på at det ved 

årets slutt kan belastes pensjonskostnader på selskapets fond i BKP. Dette vil lette trykket på 

den totale økonomien for selskapet og skape sårt tiltrengte marginer før årets regnskaps-

avslutning. Et eventuelt mindreforbruk som avdekkes ifm årsavslutningen kan settes av på 

fond og vil komme driften, og dermed eierne, til gode på et senere tidspunkt. Hva den 

konkrete pensjonskostnaden vil være i desember måned er uklart, men den vil mest 

sannsynlig ligge rett i underkant av kr. 1 mill. 

Det er fortsatt noe uklarheter knyttet til hvilke konkrete kriterier som ligger til grunn for å 

belaste noe av selskapets pensjonskostnader på angitt fond i BKP, men i skrivende stund så 

pågår det avklaring vedrørende dette spørsmålet mellom BKP, regnskapsavdelingen i Bodø 

kommune og selskapet. Skulle det komme nye opplysninger i saken så vil det bli gjort 

tilkjenne forut for representantskapsmøtet 8. november 2019. Forslag til vedtak bygger på 

forutsetning av at formelle forhold avklares med BKP. 

Fondsbeholdning 

Følgende opplysninger er framskaffet gjennom dialog med regnskapskontoret i Bodø 

kommune: 

 Premiefond i BKP: 

o pr 31.12.2017 var kr. 18 705 679,-. 

o Pr 31.12.2018 er kr. 22.720.258,-. 



 Det er ikke registrert utbetalinger på fondet for 2018. 

 Disposisjonsfond for premieavvik i Salten Brann IKS: 

o pr 31.12.2018 er kr. 12 353 606,- (som for 31.12.2017) 

Forslag til vedtak 

1. Styret ber representantskapet om betinget godkjenning til at selskapet kan betale 

pensjonskostnader for desember måned 2019 over premiefond som står til disposisjon 

for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 22.720.258,-. 

2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog 

med Bodø kommune ved regnskapskontoret. 
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Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


