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Innstilling til representantskapet          

ÅRSREGNSKAP 2019 OG STYRETS ÅRSBERETNING 2019 

- Se vedlegg 1 styrets årsberetning 2019 
- Se vedlegg 2 årsregnskap 2019 
- Se vedlegg 3 uttalelse fra revisor (vil bli gjort etter styrevedtak) 
- Se vedlegg 4 avviksforklaring fra beredskapsavdelingen 
- Se vedlegg 5 selskapets årsmelding 

 
Redegjørelse og resultatdisponering 

Resultatregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 1 909 461,-. Selskapet 
hadde for budsjettåret 2019 en nominell reduksjon i eierfinansiering tilsvarende 4,9% i 2018 
kroner. Regnskapsmessig merforbruk kommer i all hovedsak som følge av vesentlig økte 
kostnader for vakttillegg for beredskapspersonell da det er avdekket en budsjettmessig 
feilkalkulasjon for beregning av vakttillegg. I tillegg er det registrert betydelig økte kostnader 
for AFP utover budsjett med halvårs virkning for 2019 i aldersgruppen 62-64 år hvor 
selskapet betaler hele mellomværet. Det er også avvik hva gjelder forventede inntekter på salg 
av kurs for beredskap, men samtidig er innkreving av avgift ifm unødig utrykning økt fra 
300 000,- (2018) til 1 400 000,- (2019) iht budsjett. Selskapet har positiv kontantstrøm i 
driften. 

Årsaksforholdene som er identifisert vil i all hovedsak også gjøre seg gjeldende for 
budsjettåret 2020. Det er derfor behov for å gjøre ytterligere innstramminger i driften utover 
det som er synliggjort allerede i budsjettvedtaket for 2020. Prosessen for dette håndteres som 
egen sak i styret til selskapet. 

Internkontroll 

Styret vurderer at det er et potensial for ytterligere forbedring av området innen økonomisk 
kontroll ved drift og anskaffelser. Slik ansvaret er organisert i dag så er ansvaret i all 
hovedsak fordelt på øverste ledelse og avdelingsledelse som har begrensede ressurser til 
rådighet. Styret vil utrede behovet for en stilling som økonomikontroller med hoved-
arbeidsoppgaver innen selskapets budsjettering, regnskapsoppfølging, anskaffelser og 
økonomiske internkontroll. Saksbehandling av denne gjøres på styremøtet den 2. april 2020. 
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Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir sammen med årsberetningen etter styrets 
oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2019 og den økonomiske stillingen ved 
årsskiftet. Styret er derimot ikke tilfreds med resultat for 2019 og har dette som høyeste 
prioritet for budsjettåret 2020. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som 
ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og 
stilling. 

Forslag til vedtak 
1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2019. 
2. Resultatregnskap med merforbruk på 1.909.461,- og et balanseregnskap med en 

aktiva- og passiva sum på 283 586 846,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap 
for 2019. 

3. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 256 891,- 
avsettes til bundet driftsfond feiing. 

4. Årets merforbuk på 1 909 461,- og avsetning til feiertjenesten på 322 095,-, totalt 
2 231 556,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt 
fond) 

 
 
Saken fremlegges uten revisors beretning. 
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