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ORIENTERING – ØKONOMISK STATUS FØRSTE TERTIAL 2021 - 

SALTEN BRANN IKS 

Vedlegg 1: Regnskapsrapport for perioden 1-4, 2021 

Økonomi 

• Selskapets regnskapstall for perioden januar – april 2021 er ferdigstilt fra 

regnskapsavdelingen i Bodø kommune.  

• Overordnet status på følgende ansvarsområder: 

o 110, Nødsentralen; betydelig avvik på overtidsforbruk, med en prognose som uten 

korrigering tilsier ca 300% overforbruk på overtidspostene på årsbasis. For øvrig 

ingen store avvik.  

o 120, Markedsavdelingen; ingen store avvik 

o 355, Brannsjef; ingen store avvik 

o 337, Feier, ingen store avvik 

o 338, Forebyggende, ingen avvik, redusert lønnskostnad 

o 339, Beredskap; totale lønnsutgifter (art 10) er litt lavere enn budsjettert. 

Overforbruk på materiellvedlikehold, ekstravakter for deltidsmannskap, og på 

utrykninger.  

Betydelig inntektssvikt som følge av begrensninger på salg av kurs og øvrige 

tjenester på grunn av COVID-19.  

o Regnskapsført pensjonskostnad for første tertial 2021 er 530 000 kr høyere enn 

budsjettert. Dette gjør særlig utslag i regnskapet for 339 avdelingen. 

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. 

o Lønnsartene for overtid ligger under budsjett for 339 (beredskap), grunnet styrket 

arbeidstidsplanlegging, fokus på vernegrenser og redusert aktivitetsnivå. For 110-

området ligger overtidskostnadene betydelig over budsjett, i hovedsak grunnet 

utgifter til opprettholdelse av bemanning i forbindelse med sykefravær.  

• Vedrørende inntekter 

o Inntektene knyttet til unødige utrykninger ligger ca 30% under budsjettmålet. 

Selskapet har styrket oppfølgingen av alarmkundene, med mål om å redusere 

antall unødige utrykninger. Dette har gitt positive resultater i form av at kundene 

oppleves å ta større ansvar for egne alarmanlegg og varslingsrutiner. Isolert sett er 

fraværet av inntekter en utfordring, men i helhet medfører reduksjonen i antallet 

unødige utrykninger også reduserte utgifter for selskapet og mer tid til 

primærvirksomheten.  

o Grunnet restriksjoner som følge av COVID-19 har det ikke vært gjennomført 

eksterne kurs så langt i 2021, noe som har medført nær total svikt i budsjetterte 

inntekter. Siste halvår forventes det at situasjonen vil bedres noe, med en gradvis 

tilnærming til normalisering frem mot årsskiftet. 

o Inntektene på salg av alarmtjenester ligger ved utløpet av første tertial 9,2% over 

budsjett, noe som utgjør 782.000,-. 

• Prognose for 2021 

o Selskapet styrer mot et regnskap i balanse med budsjettet, uten bruk av 

fondsmidler. Med utgangspunkt i prognosene fra 1. tertial det særlig to forhold 

som må overvåkes nøye for at denne målsetningen skal nås:  

▪ Med en lineær utvikling i pensjonskostnaden vil denne ved årets slutt 

beløpe seg på ca 1,5 mill over budsjett 

▪ Inntektssvikt på opp mot 3,0 mill på grunn av fravær av mulighet til å 

gjennomføre kurs- og opplæringsaktiviteter  

o Med erfaringer fra tidligere år legges det til grunn at pensjonsavsetningene er 

høyere enn reell pensjonsutgift, og at prognosen derfor er noe pessimistisk.  

o Basert på forventet gjenåpning av samfunnet er det grunn til å anta at 

kursaktiviteter vil kunne gjenopptas gradvis i andre halvår. Forutsatt at 

etterspørselen i markedet går mot normaltilstanden før pandemien, vil inntektene 

ved salg av kurs øke i andre halvår. Inntektssvikten antas derfor å bli mindre enn 

prognosen viser. 

o På bakgrunn av helheten i utgifts- og inntektsbildet vurderes det ikke som 

nødvendig å iverksette konkrete kostnadsreduserende tiltak. Selskapet viderefører 



imidlertid etablert praksis med betydelig nøkternhet i anskaffelsen av varer og 

tjenester. 

 

Forslag til vedtak 

1. Saken tas til orientering. 
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