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Innstilling til representantskapet 

ÅRSREGNSKAP 2020 OG STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

- Se vedlegg 1 styrets årsberetning 2020 

- Se vedlegg 2 årsregnskap 2020 

- Se vedlegg 3 revisors beretning 

 

Redegjørelse og resultatdisponering 

Selskapet hadde for budsjettåret 2020 en nominell økning i eierfinansiering tilsvarende 1,3%, 

fra hhv. 86,9 til 88,0 millioner kroner. Resultatregnskapet for 2020 viser et regnskapsmessig 

underforbruk (overskudd) på kr 665 986,-. Det regnskapsmessig underforbruket kommer i all 

hovedsak som følge av reduserte pensjonsutgifter som følge av premieavvik på 2 369 148,- 

med tilhørende redusert arbeidsgiveravgift på 187 163,-. Tilsammen utgjør dette en kostnads-

reduksjon på 2 556 311,-. Årsakene til denne utviklingen må sees opp mot pandemi-

situasjonen i landet som har ført til et lavere lønnsoppgjør for kommunal sektor og dermed en 

lavere belastning på selskapets samlede pensjonsforpliktelse. 

I 2020 er det registrert totalt 732 hendelser versus 1046 hendelser for året 2019. Dette har ført 

til reduserte kostnader ifm. utrykning på ca. 250 000,- samtidig som at inntekter fra gebyr for 

unødig utrykning har gått ned som følge av pandemien med 500 000,-. Selskapet har lykkes 

med å øke inntektene for salg av direktekoblet brannalarm til 110-sentralen iht. budsjett, mens 

det for salg av kurs og øving for har vært en betydelig nedgang grunnet restriksjoner ifm. 

pandemien tilsvarende ca 1 000 000,-. Ved årets slutt i 2020 så rapporterte selskapet en 

prognose til styret tilsvarende et underskudd på ca. 2 000 000,-. Selskapet har gjennomført en 

streng økonomistyring for året 2020. 

Internkontroll 

Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir sammen med årsberetningen etter selskapets 

oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2020 og den økonomiske stillingen ved 

årsskiftet. Selskapet er tilfreds med resultat for 2020, men gjør allikevel oppmerksom på at 

det gode resultatet i hovedsak kommer som følge av positive effekter fra premieavviket for 

pensjon, tilsvarende 2,5 millioner kroner. Selskapet jobber med revidering av brannordningen 

for selskapet som på sikt skal danne et revidert grunn for de økonomiske rammene fra 
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eierkommunene for driften av selskapet. Det er ikke registrert forhold etter regnskapsårets 

utgang som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling pr utgang 2020. 

Revisjonsberetningen vil foreligge etter at styremedlemmene har signert styrets årsberetning 

for år 2020. 

Forslag til vedtak 

 

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak: 

1. Styrets årsberetning for 2020 godkjennes. 

2. Resultatregnskap med et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto 

driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 

319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020. Åres mindre-

forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak av reduserte pensjonskostnader. 

Representantskapet uttrykker bekymring for at regnskapet fortsatt viser reelt 

merforbruk i selskapets drift. 

3. Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- 

avsettes til bundet driftsfond feiing.  

4. Selskapets resultat (det totale mindre-forbruket) på 665 986,- avsettes til 

disposisjonsfond. 
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