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Orientering om økonomisk prognose 2020 

Vedlegg 1: Økonomisk prognose netto driftsresultat 

 

Bakgrunn 

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 gjennom året jobbet med tiltak for reduksjoner for å kunne drifte 

innen vedtatte ramme. 

Metode 

Vurderinger er gjort med bakgrunn i informasjon om status og forventet aktivitet i det enkelte 

ansvarsområde ut året. Selskapet har også fått bistand fra regnskapsenheten til å utforme vedlagt 

rapport og vurderingen av pensjonskostnader. 

I prognosen er det for lønn, varer og tjenester er grunnlaget i all hovedsak basert på regnskapet for 

november når det gjelder kostnader i desember. 

Selskapet har tre området som behandles særskilt regnskapsmessig. Feiertjenesten er 

selvkostområde og regnskapet isoleres i forhold til tjenesten. 110-sentralen, inkludert 

markedsenheten, er et område som også behandles særskilt da inntekt og utgiftssiden må vurderes 

opp mot alle de 40 deltakerkommunene. Felles for disse tre områdene er at prognosen tilsier at 

områdene kommer til å gå i balanse. 

Videre vurdering av prognosen i denne saken er med denne bakgrunn isolert til brannsjefområdet, 

beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling.  

Vurdering 

Gjennom året har det vært gjort mange tiltak for å kunne redusere kostnadene, herunder blant 

annet: 

- Behovsprøvd innkjøp av varer og tjenester 

- Utsette ansettelser i vakante stillinger 

- Reduksjon i møter, kurs og opplæring 

 



De enkelte ansvarsområdene har jobbet godt med kostnadskontroll gjennom hele året og det har 

vært stor bevissthet rundt å holde nede kostnader innen både lønn og varer/tjenester. Dette har vært 

krevende for alle avdelinger og noe etterslep forventes, samtidig er vi fornøyd med at det har gitt 

bedre internkontroll og rutiner for økonomiområdet. 

I all hovedsak er det to forhold som har vært svært krevende gjennom driftsåret og som påvirker 

resultatet. Dette gjelder pensjonskostnader og inntekter på salg av tjenester. 

Pensjon 

Tidlig på året ble det registrert vesentlig høyere kostnader for pensjon enn vedtatt budsjett. Ut over 

allerede anstrengt budsjett i inngangen på året har dette preget driften av selskapet. Prognosen tilsier 

på dette en merkostnad på omtrent 1,3 millioner kroner. Samtidig er det viktig å merke seg at resultat 

av pensjonsbelastning ikke er klar for i siste halvdel av januar 2021. Informasjon fra 

regnskapsenheten tilsier at resultatet for pensjon kan forbedres ytterligere ut fra prognosen, men at 

dette er med forbehold da dette som sagt ikke avklares før de endelige beregninger er utført. 

Salg av tjenester 

Salg av tjenester innen beredskapsavdelingen har hatt en alvorlig svikt gjennom året med bakgrunn 

hovedsakelig i situasjonen rundt Koronaviruset. Tjenestene er basert på kurs til ulike organisasjoner, 

bedrifter og enkeltpersoner. Disse kursene er praktiske og krever oppmøte, noe som ikke har vært 

mulig å gjennomføre med de restriksjoner som har vært i samfunnet. Det er gjennomført noen få 

kurs for særskilte bedrifter, med strenge restriksjoner, men til tross for dette forventes det en svikt i 

området 2,2 millioner.  

Ut over dette var det i vedtatt budsjett lagt inn salg av biler med en forventet inntekt på 600 tusen. 

Bilene er solgt, men siden disse bilene var ført i investeringsregnskapet er også inntektene ført 

samme sted. Resultat gir tilvarende negativ påvirkning på driftsresultatet, samtidig gir det lavere 

behov for låneopptrekk på finansieringer. 

Oppsummert 

Driftsåret har vært krevende med tanke på budsjettsituasjonen i inngangen på året. I tillegg har 

situasjonen rundt kostnadene for pensjon og sviktende inntekter alene gitt en utfordring på omtrent 

3,9 millioner.  

Vedlegg 1 som viser kalkulatorisk prognose ut fra status og de forbehold som er nevnt viser et 

merforbruk på ca 2,76 millioner. Med bakgrunn i vurderingene rundt pensjon kan dette forbedres 

med ca. 650 000. Prognosen tilsier med dette et merforbruk rett i overkant av 2 millioner. 

Inndekning 

Selskapet har over tid bygd opp et disposisjonsfond – premieavvik. Saldo pr. 09.12.2020 

10 337 245,-. Det er vedtatt avsatt 1 000 000,- i bruk av disposisjonsfondet for budsjett 2021. 

Total er det disponibelt 9 337 245,- i disposisjonsfond – premieavvik, som kan brukes til inndekning 

av årets resultat. 



I vedlegg 1 til denne sak er det gjort en kalkulatorisk prognose for resultat.  

 

Forslag til vedtak 

1. Saken tas til orientering. 
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