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UBRUKTE LÅNEMIDLER OG KORRIGERING AV VEDTAK ÅRS-
OPPGJØR 2019 

Korrigering vedtak årsoppgjør 2019 

Det er behov for å gjøre en korrigering av vedtak i representantskapets sak 5 -20 for god-
kjenning av resultatregnskap. Det presiseres at regnskapet som er forelagt representantskapet 
er korrekt og at korrigeringen kun gjelder vedtatt tekst i protokollen. Punkt 5. i vedtaket fra 11. 
mai 2020 lyder: 

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). 

Selskapet er gjort oppmerksom på at avsetning fra selvkostområdet ble gjennomført før 
merforbruket framkom og skulle ikke ha vært lagt til. Korrekt vedtak skulle ha vært: 

Årets merforbuk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposi-
sjonsfond for premieavvik (fritt fond). 

Med bakgrunn i forsinket låneopptak ble investeringsregnskapet oppgjort med et udekket 
merforbruk på kr 7 613 316. Låneopptaket kom ikke inn på konto før tidlig januar 2020. Med 
bakgrunn i dette må det vedtas et tilleggspunkt for finansiering. Forslag til vedtakspunkt: 

Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. 
Dekkes av låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking 
gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. 

Selskapet har i tillegg til dette ytterligere ubrukte lånemidler. Forslag til vedtak: 

 Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år. 

Ubrukte lånemidler for videre bruk 

Selskapet har gjennomført en prosess med regnskapsenheten får å avstemme avsluttede 
investeringer og investeringer som er besluttet terminert. Gjennomgangen er utført for å avklare 



selskapets ubrukte lånemidler, for bruk til fremtidige investeringer eller reduksjon i opptak av 
lånemidler. 

I all hovedsak gjelder dette avstemming av kostnad på investeringer opp mot budsjett. For 2019 
ble det vedtatt å investere i ny fremskutt enhet. I oppstart av ROS-prosessen vurderte selskapet 
at en eventuell revisjon av brannordninger kunne påvirke struktur og materiellplan. Med 
bakgrunn i dette ble det besluttet å avvente investeringen til vedtak om ny brannordning forelå. 
Som beskrevet i årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, styresak 57 – 20 og rep.skapsak 
15 – 20, vil selskapet utarbeide en egen materiellplan for behandling i pågående revisjon av 
brannordninger i eierkommunene. Dette medfører at tidligere låneopptak føres som ubrukte 
lånemidler. 

I 2019 ble det i investeringsbudsjettet avsatt kr 150 000 til utstyr for videooverføring fra 
dykkeroppdrag. Prosjektet har vist seg å ikke være hensiktsmessig og selskapet foreslår at dette 
prosjektet termineres. Midlene overføres til finansiering av vedtatte investeringer i 2020. 

Selskapet foreslår at ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020 og at 
vedtatt låneopptak for 2020 ikke gjennomføres. 

Selskapet har i 2020 solgt to biler pålydende kr 477 500. Dette vil gå inn i finansiering av 
investeringer i 2020. 

Forslag til vedtak: 

1. Vedtak i pkt. 5 i protokoll fra representantskapets behandling av årsoppgjør 2019 
endres til, Årets merforbuk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets 
disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond). 

2. Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. Dekkes av 
låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking gjøres ved bruk av 
ubrukte lånemidler fra tidligere år. 

3. Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år. 
4. Ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020. Vedtatt låneopptak 

for 2020 gjennomføres ikke. 
5. Salg av biler i 2020 pålydende kr 477 500 benyttes til finansiering av vedtatte 

investeringer. 
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