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Tiltak Budsjett 2020 og etterslep fra 2019 

 
     

Bakgrunn 
Representantskapet gjennomførte eiermøte for selskapet fredag 8. november 2019. Der 
ble selskapets årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 behandlet. Følgende 
vedtak ble fattet: 

Representantskapet utsetter behandlingen med bakgrunn i anstrengt kommune-
økonomi i eierkommunene. Budsjettforslaget sendes tilbake til styret for 
gjennomgang med rådmannsgruppe. Det kalles inn til ekstraordinært representant-
skapsmøte i desember. 

Representantskapet møtte 10. desember 2019 for vedtak av budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-
2023. Konsekvens av vedtaket er at selskapets vedtatte ramme er 3,1 mill under opprinnelig 
forslag til detaljbudsjett. Selskapet har med jobbet med tiltak for reduksjoner for å kunne drifte 
innen vedtatte ramme. 

Selskapets interne arbeidsplan for utarbeidelse av innsparingstiltak 
Selskapets ledergruppe har arbeidet intensivt med å finne innsparinger i selskapets 
budsjett for år 2020. Det har vært gjennomført flere ledermøter, en-til-en samtaler og det 
har vært gjennomført et kontaktmøte med HTV i selskapet for å belyse situasjonen og for 
å drøfte ulike tiltak i forbindelse med budsjettprosessen. 
 
Forslag til tiltak for innsparing i 2020 er beskrevet under og presenteres til styret og vil 
for enkelte områder drøftes videre internt i organisasjonen. 
 
Økonomiske vurderinger for innsparinger på budsjett 2020. 
 
Innledning 
Innstrammingskravet som ble vedtatt den 8. november 2019 ble presentert i seneste laget 
for selskapet da tiden som er gitt til rådighet ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre 
fullgode arbeidsprosesser med bred involvering. Derimot er selskapet tydelig på at en har 
forstått alvoret i situasjonen og at det vil bli arbeidet målrettet med å ivareta den 
økonomiske situasjonen for eierkommunene. 
 
I 2019 har selskapet gjennomført en overordnet ROS-analyse som ble vedtatt av eierne i 
representantskapet 8. november 2019. Denne ROS-analysen vil danne grunnlaget for den 
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beredskapsanalysen som selskapet har startet opp og som har som mål å revidere dagens 
beredskapsstruktur.  
 
Selskapet legger til grunn at alle løsningsforslag skal være innenfor rammene til relevant 
lover og forskrifter. I budsjettsaken kalles dette sporet for Linje 1 (Brann-ROS). 
 
Budsjettstruktur 2020 
Selskapet har utarbeidet en bruttoliste for ulike tiltak som vil ha effekt for år 2020, men 
til ulike tidspunkt og til ulik vanskelighetsgrad. Det er gjort økonomiske analyser 
sammen med regnskapsavdelingen for å se nærmere på trender og utviklingstrekk som 
selskapet bør være oppmerksomme på. 
 
Effektområdene som selskapet har sett nærmere på er: 

- Lønn 
- Pensjonskostnader 
- Finanskostnader 
- Varer og tjenester for drift 
- Oppstartskostnader for Værøy kommune 

 
Lønnskostnader 
Ambisjonen om å tilføre selskapet en ressurs som økonomisk controller/innkjøper 
utsettes. Saken skal belyses og utredes nærmere spesielt med tanke på forventet 
verdiskapning. Selskapet har vært tydelig på at det er et reelt behov for å ha en dedikert 
ressurs til dette formålet. Det kan være at Bodø kommunes ressurser kan benyttes enda 
mer, men det vil saken belyse nærmere. Det er kalkulert en nettoeffekt tilsvarende 
515 000 kr controller/innkjøper.  
 

- Stoppe tilføring av ny stilling som controller/innkjøper  515.000,-  
- Bruk av overtid skal bare godkjennes av avdelingsledere. 

 
Innsparinger for pensjonskostnader 
Gjennom analyser så kan det se ut som om selskapets budsjett for pensjonskostnader er 
for høye både for 2018 og for 2019 (prognose). Det er derfor vurdert dithen at denne 
posten kan nedjusteres med 750 000 kr, noe som tilsvarer samme underforbruk for år 
2018. Rent teknisk så er beregningsfaktoren for pensjonskostnaden satt ned fra 21 % til 
19,5 % i selve budsjett-kalkulasjonen. Konsekvensen ved å justere ned pensjons-
beregningen innebærer en risiko for at den faktiske kostnaden kan bli høyere – i så fall 
kan de to fondene som er satt av til dette formålet benyttes til å betale en av terminene. 
Fondene har de siste årene bygget seg opp i verdi og kan med fordel belastes 
pensjonskostnader. 
 

- Pensjonsinnbetaling ved bruk av fondsmidler tilsvarer 750.000,- 
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Innsparinger for finanskostnader 
Etter nærmere gjennomgang av forutsetningene som ligger til grunn for kalkulasjon av 
renter og avdrag på selskapets lån så økes nedbetalingen av lån fra 10 år til 15 år med 
bakgrunn i beregnet levetid på investerte objekt. Selskapet har alltid hatt en offensiv 
nedbetaling og kan med fordel tilpasse dette. I tillegg til dette er gjort noen forskyvninger 
for investeringene. Posten justeres ned med 615 000 kr. Konsekvensen ved å utsette 
investeringer til noen av de prosessene som selskapet har satt i gang er at realiseringen tar 
lengre tid. Det har ingen operativ konsekvens. Andre forhold som kan utsettes: 
 

- I investeringsplanen ligger det 1 000 000,- til oppstart av investering i nytt 
øvingsfelt. Denne investeringen kan utsettes og vil medføre en reduksjon på ca. 
250 000,- i avdrag og renter ved avskriving på fem år i perioden det utsettes. 

 
Varer og tjenester for operativ drift 
Varer og tjenester for operativ drift behovsprøves og godkjenning av innkjøp legges til 
daglig leder. 
 

- Kurs og opplæring. Utgangspunktet er at ingen planlagte kurs som medfører 
kostnad gjennomføres uten at dette er vurdert på nytt. 

- Møter og konferanser. Det er allerede iverksatt interne rutiner på at alle 
tjenestereiser utenfor Salten stoppes. Behov for tjenestereiser til møter og 
konferanser skal godkjennes av daglig leder. 

- Diverse personalkostnader. All bevertning til interne og eksterne skal vurderes. 
Utgangspunktet er at det ikke gjennomføres. 

- Arbeidsklær og verneutstyr. Alle innkjøp skal godkjennes av daglig leder. 
 
I tillegg har selskapet identifisert et potensial vedrørende utførelse av bistands- og støtte-
oppdrag samt helseoppdrag som utløses av AMK (helse) og politiet. Dette tema er 
omfattende og komplisert og vil representere en helt ny praksis fra selskapet som må 
utredes nærmere før den starter opp. Det antas at det vil kunne ligge et inntjenings-
potensial på 230 000,- for 2020 
 

- Kraftig reduksjon i møter kurs og opplæring  400.000,- 
- Fakturering av bistandsoppdrag    230.000,- 
- Reduksjon bevertning     60.000,- 
- Arbeidsklær og verneutrustning   50.000,- 
 

Samlet sett så har denne samleposten et potensiale tilsvarende 740 000 kr. 
 
Oppstartskostnader for Værøy kommune 
Ved en inkurie ble siste og tredje termin for fakturering av oppstartskostnader for Værøy 
kommune ikke tatt med i første budsjettutkast. Siste termin er beregnet til 508 500 kr. 
Ingen konsekvens. 
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Justeringer totalt 
- Lønn      (515 000 kr) 
- Pensjonskostnader    (750 000 kr) 
- Finanskostnader    (615 000 kr) 
- Varer og tjenester for drift   (740 000 kr) 
- Oppstartskostnader for Værøy kommune (508 500 kr) 

 
Det gjøres oppmerksom på at oppstartskostnader for Værøy er en engangsbesparelse som 
bare inntreffer for 2020. 
 
Etterslep fra 2019 – 1,9 millioner kroner 
 
Selskapet har identifisert at kostnaden budsjettet for lønn til deltidsstyrken ikke ivaretar 
praksis som gjennomføres for avvikling av vakt i forbindelse med ferieavvikling i 
henhold til egen protokoll fra 2013. Dette medfører at personell i deltid som inngår i 
vaktordning ikke tar ut ferie i vakten, men bytter denne internt. Dette gir et betydelig 
avvik gjennom lønn for hele året og utbetaling av feriepenger samtidig med utbetaling av 
ordinært vakttillegg.  
 
Selskapet iverksetter ny praksis fra og med juni 2020 på en slik måte at alle i deltid skal 
ta ut ferie på lik linje med heltidsansatte. Dette er utredet og undersøkt i samarbeid med 
juridisk bistand, Thomas Benson. Det har ikke vært mulig å framskaffe den skriftlige 
protokollen som tilkjennegir hjemmel for denne praksis som startet for over 10 år siden. 
Det finnes derimot en protokoll som viser at partene viderefører praksis. Selskapet ønsker 
nå å si opp denne protokollen. Konsekvensen kan være en noe svakere vaktberedskap ifm 
sommerferien. Selskapet tror ikke dette vil få store konsekvenser. 
 
Det ble i internkontroll også oppdaget at en av medarbeiderne i beredskapsavdelingen 
urettmessig har mottatt utbetaling for å inngå i vakt. Utbetaling er avsluttet og forholdet 
er under saksbehandling. 
 
For forebyggende avdeling er det et forskriftsmessig krav om en stilling pr. 10.000 
innbyggere pluss leder. Det foreslås å ikke ansette i en av de to vakante stillingene i 
avdelingen for år 2020, med virkning på 800.000,-. Krav om 1 årsverk pr 10 000 
innbygger vil fortsatt være dimensjonerende for årsbudsjett 2021. Å redusere årsverk 
innenfor beredskapsavdelingen vil bare skape grunnlag for økt overtidsbruk i døgn-
kontinuerlig turnus. 
 
Disse endringene vil gi en regnskapsmessig besparelse på: 
 

- Endring av ferieavvikling;      886.000,- 
- Stopp på feilutbetaling;      137.000,- 
- Tilbakebetaling av urettmessig lønn;     70.000,- 
- Ansettelsesstopp for vakant stilling forebyggende avdeling;  800.000,- 
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I styresak 20/20 Forvaltning av sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og 
finansiering er det saksbehandlet innføring av fakturering av bistandstjenester som ikke 
ligger til lovpålagte oppgaver. Saken viser til potensiale for helårsvirkning basert på 
frekvens for de ulike områdene dette gjelder. For 2019 vurderer selskapet at et slikt 
etterslep på tjenester utgjør ca. 200.000,- ved innføring av ny praksis. 
 
Innsparingen på etterslep som beskrevet over gir en total sum på 2.093.000,-. 
 
Selskapet er av den oppfatning at anledningen til å ansette medarbeidere samt gjøre 
innkjøp over 5.000,- må godkjennes av daglig leder. En slik godkjenningsprosess vil bli 
gjennomført ukentlig i selskapets ukentlige møterutiner mellom lederne. En sentralisering 
av godkjenning sikrer større grad av etterprøvbarhet før kostnader utløses. Denne 
innstrammingen vil ikke bli oppfattet positivt, men for inneværende år har ikke selskapet 
flere andre virkningsfulle grep å iverksette. Ledergruppen vil fortsette arbeidet med å 
finne smartere måter å utnytte ressursene på i dialog med avdelingene og deres ledere / 
tillitsvalgte. 
 
 
Hilsen 
Per Gunnar 


