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Årsoppgjør 2019 – analyse av overforbruk på art 10151 – 339 avd 

Bakgrunn 
I forbindelse med avslutningen av regnskapsåret 2019 fremgår det av regnskapet til 339 avdelingen 

at forbruket på art 10151 – Vakttillegg deltidsmannskap, overbefalsvakt, er på kr 9,276 MNOK mens 

budsjettert sum på samme post er på kr 7,135 MNOK. Dette gir isolert sett et overforbruk på den 

aktuelle arten på kr 2,141 MNOK.  

På arten føres kostnader knyttet til opprettholdelse av vaktordningene i deltidsstyrkene. Selskapet 

har 10 vaktfunksjoner i deltidsstyrken, fordelt i henhold til tabell 1:  

Kommune Brannkonstabel Utrykningsleder 

Hamarøy 1 (Innhavet) 1 (Oppeid) 

Steigen 1 1 

Sørfold 1 1 

Fauske 5 (Fauske: 4, Sulitjelma: 1) 1 

Saltdal 2 1 

Beiarn 0 1 

Bodø 0 0 

Gildeskål 0 1 

Meløy 0 2 (Ørnes: 1, Engavågen/ Halsa 1) 

Værøy 0 1 

Totalt 10 10 
Tabell 1 

Dette er løpende vaktfunksjoner, der det som utgangspunkt ikke være noen variasjoner i tilleggene 

ut over lønnsjusteringer. Variasjonene skal således være mulig å ta inn i beregningsgrunnlaget ved 

budsjettering, og de er uansett er så små at ikke forklarer overforbruket.  

Det er derfor gjennomført en analyse for søke å avdekke årsaken til overforbruket. I analysen er 

følgende forhold vurdert:  

- Det er søkt etter mulige feil i regnearket som benyttes til budsjettering, i den hensikt å 

avdekke en eventuell underbudsjettering 

- Det er undersøkt om andre utgifter enn de det er budsjettert med feilaktig er postert på den 

aktuelle arten. 

- Det er undersøkt om det foretas feilutbetalinger av vakttillegg. 



- På art 10150  - Søndags-/ kvelds- og nattillegg er det registrert et mindreforbruk på 1,206 

MNOK. Forholdet mellom  artene 10150 og 10151 er undersøkt for å avdekke hvordan 

lønnstillegg fordeles mellom postene.  

  

Analyse 
Historisk utvikling på art 10151 
Ved budsjettering av utgifter knyttet til artene 11 og 12 (varer og tjenester) benytter avdelingen seg 

av historikk i kostnadsutviklingen på den enkelte art, som ett av flere kriterier for å beregne kostnad. 

Denne teknikken benyttes derimot ikke på utgifter på art 10 (lønn), siden andre mekanismer som 

lønnstigning, endringer i tariff mm påvirker lønnskostnadene. I regnearkene som benyttes ved 

budsjettering legges derfor de ulike parameterne som påvirker beregning av lønn inn i grunnlaget, og 

beregnet lønnskostnad for den enkelte art fremkommer gjennom underliggende formler. 

Som kontroll har vi derfor i analysen sett på kostnadsutviklingen over de siste ti årene på art 10151, 

slik den fremkommer av tabellen nedenfor: 

 

Tabell 2 

Som tabellen viser har vi med mindre variasjoner hatt rundt 30% overforbruk på denne arten helt 

siden 2011. Problemet er altså ikke isolert til 2019, men har vært løpende over tid.  

 

Kontrollregning av vakttillegg deltid (utgifter som skal føres på art 10151). 

På art 10151 «Vakttillegg deltidsmannskap, overbefalsvakt» føres kostnader knyttet til 

opprettholdelse av vaktordningene i deltidsstyrkene.  

Tillegget beregnes ut fra timelønnen til mannskapene. Timelønnen fremkommer av årslønnen 

dividert med antall arbeidstimer pr år (2080). I henhold til SFS 2404 (tariffavtale) godgjøres det med 

en femtedel av timelønn. Årlig kostnad pr vaktfunksjon fremkommer ved å multiplisere en femtedel 

av timelønnen med antall timer pr uke (168), og antall uker pr år (52,18).  

I selskapet har vi 10 vaktfunksjoner som utrykningsleder deltid, og 10 vaktfunksjoner som 

brannkonstabel deltid, fordelt som vist i tabell 1.  

Gjeldende grunnlønn (justert etter lønnsforhandlinger pr 01.05.2019) for brannkonstabler er pr dd kr 

430.000,-. Utrykningsledere har en grunnlønn på kr 436.299,- pluss et kronetillegg på kr 10.000,- 

totalt kr 446.299,- som utgjør beregningsgrunnlaget. Kostnaden for en vaktfunksjon for 

brannkonstabler blir da som følger:  

((430.000/2080)/5)x168x52,18=362.450 ): kr 362.450,- pr år 



Kostnaden for en vaktfunksjon for utrykningsledere blir som følger:  

((446.299/2080)/5)x168x52,18=376.188 ): kr 376.189,- pr år. 

Med 10 vaktfunksjoner som utrykningsleder og 10 som brannkonstabel er da årlig beregnet kostnad 

som skal belastes art 10151 kr 7.386.390,- .  

Delkonklusjon – Kontrollregning av vakttillegg deltid (utgifter som skal føres på art 10151). 

For 2020 er det budsjettert med kr 7,358 MNOK på denne arten. Avviket mellom budsjettert sum og 

summen som fremkommer av kontrollregningen er på ca kr 28.000,- , noe som indikerer at det ikke 

er feil med beregningene i budsjettprosessen. Budsjettert sum tar ikke høyde for ekstrautgifter ved 

sykdom og annet kortsiktig fravær, og burde således vært økt noe. Dette forklarer derimot ikke de 

store avvikene i regnskapet.  

 

Feilaktig postering av utgifter på art 10151 
Ved gjennomgang i form av stikkprøver og andre kontroller av posteringene som er foretatt på art 

10151 fremkommer flere forhold.  

1. I Sørfold kommune har vi medarbeidere som ved siden av sin vaktfunksjon i brannstyrken, 

også ivaretar funksjon som kommunalteknisk vakt/ brøytevakt. Denne godtgjørelsen 

utbetales av oss, og det er avdekket at den belastes art 10151. Utgiften tilbakeføres gjennom 

fakturering som inntektsføres på art 17.  

Lønnskostnadene for den kommunale vaktfunksjonen utgjør et årlig utlegg på kr 116.269,- 

eks feriepenger. Dette er således en delforklaring til overforbruket på art 10151, men 

forklarer ikke differansen alene. 

2. En tidligere deltidskonstabel i Meløy har i hele 2019 mottatt fullt vakttillegg, til tross for at 

han så vidt vi kan finne ut gjennom tilgjengelig dokumentasjon fratrådte stillingen den 

31.12.2018. Dette skjedde etter en lengre prosess som ble ivaretatt av HR. En beregning 

foretatt av lønningskontoret til Bodø kommune viser at utbetalingene til vedkommende i 

2019 utgjør ca kr 137.000,- .  

Dette er en alvorlig sak som må følges opp både med tanke på å avdekke svikt i interne 

rutiner hos oss, og dessuten en vurdering av mulig straffeansvar hos vedkommende som 

tilsynelatende har mottatt urettmessige lønnsbetalinger uten å varsle om dette.  

Summen på 137.000,- er ytterligere en delforklaring til overforbruket på art 10151. 

3. Godtgjørelse for overbefalsvakt (B-0.9) for én av de fem personene som ivaretar denne 

vaktfunksjonen er ført på art 10151. Dette utgjør for 2019 en sum på kr ca kr 158.000,- , som 

er nok en delforklaring til overskridelsene på arten. 

4. Det er avsatt 12% til feriepenger i de månedlige utbetalingene av tillegg. Denne utgiften er 

belastet art 10151. Dette skal i prinsippet utlignes ved at det ikke foretas utbetaling av tillegg 

i feriemåneden. Det fremgår imidlertid at regnskapsføringene at det tilsynelatende er 

foretatt utbetalinger av vakttillegg også i feriemåneden: 



 
Som det fremgår av tabellen ble det på prosjekt 1841 (Fauske) utbetalt kr 168.348,- i 

vakttillegg i juni (periode 6), og ytterligere kr 20.368,- i feriepengeavsetning. På juli (periode 

7) var vakttilleggene på kr 197.044,-, og feriepengeavsetningen (oppført på neste side, og 

fremkommer ikke av tabellen) på kr 23.811,-. 

Dersom det er slik at utbetalingene er korrekte, er feriepengene som belastes art 10151 ikke 

tatt med i budsjettet. I motsatt fall, altså at budsjetteringen er riktig, kan det synes å være 

feil i utbetalingene ved at det tilstås dobbelt godtgjørelse med både vakttillegg og 

feriepenger i én av årets måneder.  

Hvis det er slik at dette er en gjennomgående feil utgjør feriepengene 12% av den totale 

summen som er avsatt, det vil si en merbelastning på art 10151 på ca kr 886.000,-. 

Dette forholdet må undersøkes grundig av personell med kompetanse på feltet for å avdekke 

om det er feil i logikken i denne analysen, eller om de mulige feilene som beskrives er reelle.  

 

5. I analysen er det gjennomført en komparativ sammenstilling av belastningene på henholdsvis 

art 10150 og 10151 for to av årets måneder. Sammenstillingen viser en rekke avvik i forhold 

til at utgifter som skulle vært postert på den ene av artene er postert på den andre, og 

motsatt.  

De avdekte forholdene er gjennomgått med personell fra lønningskontoret i Bodø kommune, 

og søkt rettet opp i. Dette vil bli passet på spesielt gjennom budsjettoppfølgingen i 2020. I 

totalutgifter er det derimot ikke indikasjoner på at de påviste avvikene i føringer har gitt 

merkostnader, kun skjevheter mellom de to artene. 

 

6. Av hensyn til konsistensen i analysen er det også foretatt en kontrollregning av utgiftene som 

skulle vært belastet art 10150, i den hensikt å avdekke eventuelle avvik i budsjetteringen 

knyttet til også denne posten. Dette er et tillegg som tilstås for kvelds-, natt og 

søndagsarbeid, og gjelder både for hel- og deltidsstyrker. Kontrollregningen er som følger:  

 

Satsen for tilleggene er like for alle funksjoner (konstabel og utrykningsleder), men med en 

delingsfaktor på 5 for hjemmevakt (deltid). Heltid er tilstede på jobb, og har således ingen 

delingsfaktor. Satsene for lørdags-/ søndagstillegg er kr 50,- pr time, og for kvelds-/ nattillegg: 

kr 60 pr time. 

Det er 48 timer lørdags-/ søndagsarbeid som kompensere pr uke, og 91 kvelds-/ nattimer pr 

uke. Beregnede tillegg blir da som følger:  

Lørdag-/ søndagstillegg deltid:  



- Sats kr 50,- pr time 

- Antall timer: 48 pr uke 

- Delingsfaktor: 5 

- 20 vaktfunksjoner 

- ((50 x 48)/5) x 52,18 x 20 = 500.928,- 

Lørdag-/ søndagstillegg heltid: 

- Sats kr 50,- pr time 

- Antall timer: 48 pr uke 

- 8 vaktfunksjoner 

- 50 x 48 x 52,18 x 8 = 1.001.856,- 

 

 

Kvelds-/ nattillegg deltid: 

- Sats kr 60,- pr time 

- Antall timer: 91 pr uke 

- Delingsfaktor: 5 

- 20 vaktfunksjoner 

- ((60 x 91)/5) x 52,18 x 20 = 1.139.611,- 

Kvelds-/ nattillegg heltid: 

- Sats kr 60,- pr time 

- Antall timer: 91 pr uke 

- 8 vaktfunksjoner 

- 60 x 91 x 52,18 x 8 = 2.279.222,- 

 

Dette gir en total beregnet kostnad på disse tilleggene på kr 4.921.617,-. Budsjettet for 2020 

på art 10150 er på kr 5.209.079,-. Avviket på ca kr 287.000,- indikerer at det ikke er 

betydelige feil i beregningsgrunnlaget i budsjettet. 

 

 

Delkonklusjon – Feilaktig postering av utgifter på art 10151 

Det er i gjennomgangen avdekket at det er foretatt flere posteringer på art 10151 som burde vært 

ført på andre arter. Disse enkeltfaktorene forklarer derimot ikke alene avvikene mellom regnskap og 

budsjett.  

Sammenstillingen av art 10150 og 10151 viser at det er behov for opprydding i føringen av 

lønnsutgifter, og deler av dette er allerede ivaretatt. Kontrollregningen av utgiftene på art 10150 

indikerer ingen betydelige feil i beregningsgrunnlaget. 

To av de avdekkede forholdene må følges tett opp. Det første gjelder en medarbeider som har sluttet 

i stilling, men som likevel har mottatt utbetalinger av vakttillegg. Dette må følges opp både med 

tanke på interne rutiner, og med tanke på å undersøke om det foreligger et mulig straffbart forhold.  



Det andre forholdet gjelder beregning av feriepenger, der det etter vår mening er behov for å 

innhente relevant kompetanse for å vurdere om budsjettering, utbetalinger og trekk i tillegg er i 

samsvar med gjeldende regelverk.  

Sammendrag/ konklusjon 
Kontrollregningene som er utført gir ingen indikasjoner på at det er vesentlige feil i beregningene 

som budsjettet bygger på. Det må derimot undersøkes om forholdet mellom feriepengeavsetning, 

utbetaling av vakttillegg og utbetaling av feriepenger er i samsvar med gjeldende regelverk. Dette må 

gjøres av kompetent personell.  

Videre tar budsjettet ikke høyde for de tilfellene der sykdom hos vaktpersonell genererer 

merkostnader i form av at andre beordres til å ivareta vaktfunksjonen samtidig som den sykemeldte 

mottar lønnsutbetaling. Budsjettet bør justeres slik at dette gjenspeiles. 

Det er avdekket flere tilfeller av utgifter som posteres på art 10151, og som bidrar til å generere 

overforbruk på posten i budsjettet. Dette vil avdelingen ta tak i, og søke å rette opp. Gjennomgangen 

er basert på stikkprøver, og gir således indikasjoner mer en fullstendige svar. Hvis en likevel regner 

sammen de feilposteringene som er påvist eller indikert utgjør disse til sammen ca 1,3 MNOK, og 

sammenholdt med underforbruket på art 10150 forklarer dette langt på vei de avvikene regnskapet 

viser. 

Gjennomgangen har avdekket et personellmessig forhold av potensielt alvorlig art som må følges 

opp. Det kan synes som om en tidligere medarbeider har mottatt utbetalinger av fulle vakttillegg til 

tross for at han avsluttet sitt arbeidsforhold i 2018. Forholdet må granskes både med tanke på 

interne rutiner, og eventuelle straffbare forhold.  

 

 

 

Kjetil Haugen 

Leder beredskapsavdelingen 


