
 

 
 
 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 39 - 2020         13. august 2020 

STATUSRAPPORTERING FØRSTE HALVÅR - SALTEN BRANN IKS 

Vedlegg 1: Regnskapsrapport for perioden 1-6, 2020 

Økonomi 

• Selskapets regnskapstall for perioden januar – juni 2020 er ferdigstilt fra 
regnskapsavdelingen i Bodø kommune. Se periodisert regnskapsrapport i vedlegg 1. 

• Overordnet status på følgende ansvarsområder: 

I regnskapsrapport vil det for enkelte arter være større differanse mellom periodisert 
budsjett og regnskap. Bakgrunnen for dette er blant annet at noen kostnader belastes for 
året i sin helhet i starten av året. Dette gjelder blant annet bilforsikringer, yrkesskade-
forsikringer, avgifter/lisenser og kontingenter. 

o 110, Nødsentralen, ingen store avvik 

o 355, Brannsjef, ingen store avvik 

o 337, Feier, ingen avvik 

o 338, Forebyggende, ingen avvik, redusert lønnskostnader 

o 339, Beredskap, forventet avvik på lønnskostnader, beredskapstillegg og overtid, 
mens ordinær lønn er ajour. Bak avvik i overtidsgodtgjørelse ligger det også bruk 
av arbeidstid til søk etter antatt omkomne, dette vil medføre en inntekt. Forventet 
inntektssvikt som følge av COVID-19. Utkallingskostnader er høyere enn 
budsjettert. 

o Regnskapsført pensjonskostnad for januar til juni er 800 000 kr høyere enn 
budsjettert for 2020. 

o Utbetalingene for lønnsart 10151 (vaktberedskaps-tillegg) for ansvar 339 
(beredskap) vil ligge over budsjett for 2020. Det er ikke gjennomført med 
praksisendring i juni måned vedrørende utbetaling av både feriepenger og 
vaktgodtgjørelse slik selskapet tidligere har varslet om da det er en nasjonal 
praksis. 



o Inntekter for alarmkunder på 110-Nordland faktureres hvert kvartal og vises som 
inntekter i angitt periode. 110-Nordland er i prosess med å konvertere prismodell 
slik at den blir lik den nasjonale praksisen. 

§ Alarminntekter faktureres månedlig fra 1. juli 2020. 

o Lønnsartene for overtid ligger over budsjett for 339 (beredskap), mens den ligger 
rett under budsjett for 110 (nødmeldetjenesten) 

§ Nytt turnussystem med andre styringsmuligheter og 
kontrollfunksjonaliteter er iverksatt fra og med 1. mai 2020. Grunnlaget 
for rapportering på AML kap X vil bli opparbeidet fra dette tidspunktet. 
Det vil bli laget egen logg for regelbrudd. 

§ Styret vil bli presentert rapporteringen når den er ferdig utviklet noe som 
planlegges til styremøtet den 8. september. 

o Bruk av fritt disposisjonsfond for år 2020 iht budsjettforutsetning er ikke mulig 
(500 000 kr) da dette er brukt til saldering av årsregnskap 2019. 

• Vedrørende inntekter 

o Selskapet følger opp inntektene for unødig utrykning på ABA, automatisk 
brannalarm ukentlig. Inntektene ligger under budsjettmål, 125 000 kr pr måned / 
18 ABA pr måned for perioden januar til april måned. Gebyret for unødig 
utrykning ifm ABA er økt fra 7 000,- til 7 500,-. Det beregnes en årlig svikt i 
ABA-inntekter på ca. 500 000 kr året sett under ett. Dette skyldes at alarmeierne 
tar mer ansvar og at vedlikeholdsproblemer ikke har oppstått i like stor grad  

o Fra 2020 så fakturerer selskapet kommersielle kunder for alle typer for 
serviceoppdrag som har å gjøre med vedlikehold av glass/tilbakestilling av 
direktekoblet brannalarm osv. Gebyret for denne tjenesten er satt til 2600,-. Det er 
estimert et omfang på nærmere 200 oppdrag i løpet av et år noe som tilsvarer vel 
500 000,- i rene inntekter pr år. 

o Den 11. mai vedtok rep skapet i Salten Brann IKS jfr styresak nr 20/20 og R sak 
9/20 å starte fakturering av alle sekundære støtteoppdrag. Det økonomiske 
potensialet er mellom 1 – 2 millioner kroner på helårseffekt. For hendelser med 
forurensning er selskapet kommet godt i gang med fakturering. For de fire 
månedene mai-aug. er det utfakturert for 420.000,-. Med fratrekk for 
materialkostnader er inntekten 331.000,-. 

o Grunnet restriksjoner som følge av COVID-19 fra 12. mars fram til dags dato så 
har det ikke vært tillatt med besøk av eksterne og i den forbindelse har det heller 
ikke vært gjennomført eksterne kurs i henhold til plan. Det er kun gjennomført et 
tilpasset kurs for FOH. Etter sommeren har det vært planlagt at selskapet skal 
engasjere dedikert ressurs som kurs- og øvingsansvarlig for å arbeide mer 



inntjening på kurs, men slik situasjonen fortsatt er rundt koronaviruset det er 
fortsatt ikke avklart når tiltaket kan komme på plass. 

• Budsjettiltakene 

Budsjettiltak Potensial Status 

1 ekstra stilling som 
controller 

515 000 kr Full effekt – stillingen er ikke ansatt 

Pensjonskostnader 750 000 kr Null effekt – Vesentlig høyere 
pensjonskostnader faktureres i år enn i fjor. 

Lengre nedbetalingstid 
på finanskostnader  

615 000 Full effekt – lånebehovet er redusert – lån 
aktiveres først etter sommeren 

Reduksjon av ymse 
varer og tjenester 

740 000 Innstramminger iverksatt, foreløpig uklart, 
kan forvente 75% effekt. Tiltaket skaper 
intern uro og støy. 

Oppstart Værøy, 3. 
terminbeløp 

508 500 Full effekt – faktura er sendt. 

 

• Tiltak for etterslep 

Tiltak for etterslep Potensial Status 

Ferieavvikling deltid 886 000 Null effekt – vil bli gjennomført etter at 
brannordning er revidert. 

Feilutbetalinger 
korrigeres 

207 000 Delvis effekt, prosess gjennomført med 
advokat. 

Ansettelsesstopp i 
ansvar 338 

800 000 Full effekt – stillingene er på vent, Bryter 
regel i forebyggende forskrift, 1/10 000 
innbygger. 

 

• Prognose for 2020 

o Det er for tidlig å si hvordan årsresultatet vil bli for 2020, men utfra merforbruket 
som kommer som følge av økte pensjonskostnader i hele selskapet samt sviktende 
inntekter på ansvar 339 som følge av COVID-19 så har selskapet fortsatt behov 
for innstramminger tilsvarende 2,5 til 3,0 millioner kroner. 

§ Det er tiltak på plass som vil kunne redusere merforbruket med 1,0 
millioner kroner. 



§ Det gjenstår 1,5 til 2,0 millioner kroner. 

o Selskapet anbefaler fortsatt generell stillings- og innkjøpsstopp. Fra før har 
selskapet stanset all kurs, konferanse/seminar og generell reiseaktivitet. Daglig 
leder kan på forespørsel gjøre unntak fra hovedregelen. 

o Styret bør vurdere en ekstraordinær budsjettregulering i september eller november 
2020 hvor det bør vurderes anmodning om ekstraordinær bevilging eller bruk av 
fondsmidler. 

o Salten Branns fond i BKP kan benyttes til å betale 1-2 pensjonsterminer (nov og 
des) tilsvarende 2,0 millioner kroner. Saldo på fondet er 24,3 millioner kroner og 
vokser. 

o Tidligere års mindreforbruk som er plassert i driftsfond for premieavvik kan 
benyttes til å lukke resterende merforbruk for regnskapsåret 2020 dersom dette 
skulle vise seg å være nødvendig. Saldo på dette fondet er 10,0 millioner kroner. 

Personell 

Stillingen som brigadeleder etter Harry Hansen, brigade vest, er uavklart. Tore Fure, som i 
dag er ansatt ved Norges brannskole (NBSK), takket ja til stillingen. Tor Fure har i ettertid 
trukket seg og sagt opp stillingen. Selskapet har iverksatt prosess for å finne en erstatter i 
stillingen. 

Hendelser 

Selskapet viser til den pågående corona-situasjonen og den pandemi som preger verden 
forøvrig. Selskapet viser til informasjon som er sendt ut til styret i den anledning, herunder 
stående ordre versjon 6 og kontinuitetsplaner for ressursbortfall 15-35 og 35-50 prosent. 
Selskapet redegjør for håndteringen så langt og svarer på spørsmål i styremøtet.  

Selskapet har i tiden rundt fellesferien aksjonert til en rekke alvorlige hendelser. Spesielt vil 
vi trekke frem at det har vært flere trafikkulykker med dødelig utgang i aksen mellom Saltdal 
og Steigen. Slike hendelser er krevende og selskapet har prioritert oppfølging av mannskaper 
som har deltatt i disse hendelsene. 

 
Kommunikasjon og nettverk 

o Selskapets ledergruppe 

§ Ledermøte torsdag 18. juni 2020 

o Styremøter og rep skaps møter 

§ SM gjennomført 12. juni 2020 

§ Rep skapmøte 11. mai 2020 



§ Dialogmøte med eierne 25. mai 2020 

 

Prosjekter, utvikling og innovasjon 

o Øvrige bilprosjekter 

o Salg av 2 eldre biler er gjennomført i sommer. Det er solgt en tidligere 
innsatslederbil og en eldre brannbil. Inntekten fra disse bilene er på vel 
470.000,-. Dette er iht budsjett. 

o Kvalitetsprosjektet – ISO 9001, 14001 (miljø) og 45001 (HMS) 

o Avslutning av ISO 9001, herunder produksjon av prosedyrer og godkjenning 
av disse. 

o Oppstart av ISO 14001, planlegging av del-prosjekt. Videre prosess frem til 
kvalifisering vil bli foreslått som orienteringssak i styremøtet i september. 

o Nasjonalt prosjekt for nytt oppdragshåndteringssystem (NOHS) 

o Se styresak 5/20 samt tidligere styresak fra styremøtet 19. september, sak 
40/19 

o Daglig leder deltar i nasjonal styringsgruppe 

o Avdelingsleder for 110-nødsentralen i Nordland deltar i prosjektgruppen 

o Konkurranse 1 har startet (kvalifisering), beregner å være ferdig før 
sommeren. 

o Konkurranse 2 (tilbudsfase med anskaffelse), beregner å være ferdig før nytt 
år. 

o Flere styringsgruppemøter gjennomført i Oslo i jan 2019 –mai 2020 

o Det planlegges med å lage et felles nasjonalt kommunalt forvaltningsorgan 
som skal representere kommunene opp mot leverandør og DSB. Dette 
planlegges som et kommunalt IKS med virkning fra første 1/2 år i 2021. 
Salten Brann IKS skal være deleier i dette og saken som regulerer dette vil 
framlegges til styremøtet den 8. september. 

o Brann ROS analyse - prosess 

o Se sak 41 – 20. 

Organisasjon 

Sammensetningen av det nye styret er nå godkjent og det nye styret er registrert i 
Brønnøysundregisteret. 



De nye vedtektene til selskapet er til behandling for likelydende vedtak i alle eierkommuner. 
Tre av ti kommuner har så langt fattet vedtak. Så snart alle kommuner har behandlet de nye 
vedtektene vil disse bli sendt til registrering i foretaksregisteret. 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS 


