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Styret – Salten Brann IKS        
 

Beslutningssak nr. 17-21        3. juni 2021 

FASTSETTING AV MÅLTALL FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2022 

Innledning 

Denne saken omhandler fastsetting av økonomisk ramme for kommunal finansiering for års-

budsjett 2022. Styret får gjennom denne saken innsikt i økonomiske måltall som allerede er 

bestemt i økonomiplan 2021 – 2024. Det formidles også innsikt i økonomien knyttet til føl-

gende saker:  

- Fordeling av salgsinntekter i forbindelse med finansieringen av 110-Nordland (nød-

meldetjenesten) 

- Ny brannordning 

Økonomisk styringsinformasjon 

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eier-

kommuner. Driftstilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra vedtatt stan-

dard på brannordning i hver kommune samt innbyggertall i den enkelte eierkommune som 

følger; 

Bruttokostnad inklusive feiekostnad 

- Budsjett 2021    kr 86 840 524 (98,7) 

- Budsjett 2020    kr 88 032 107 (101,3) 

 

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 

2021 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 279 193. Kommunene 

fakturerer selv denne avgiften til huseiere. 

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad 

- Budsjett 2021    kr 77 561 331 (98,4) 

- Budsjett 2020    kr 78 823 052 (102,1) 
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Finansiering av 110 Nødsentral 

Markedsavdelingen som ble etablert i 2019 for salg av direktekoblet brannalarm genererer pr i 

dag en budsjettmessig inntekt på 25,5 MNOK. Av disse inntektene benyttes 22,6 MNOK til å 

finansiere drift av 110 Nødsentral for hele Nordland. En andel av alarminntektene tilbakebeta-

les til kommunene tilknyttet sentralen i henhold til etablert avtale, og det planlegges videre 

med en fondsavsetning på 1,4 MNOK. Overskytende kostnader for drift av 110 Nødsentral 

dekkes i form av overføringer på til sammen ca 3,7 MNOK fra tilknyttede kommuner. Regn-

skapsmessig prognose viser at alarminntektene i inneværende år vil lande noe over budsjett. 

Ambisjonen for 2022 er at inntektene skal økes ytterligere slik at 110 Nødsentral fullfinansie-

res gjennom alarminntekter, uten kommunalt driftstilskudd.  

Det vurderes videre endringer i modellen for hvordan overskudd av salgsinntekter fordeles. 

Alternativene som vurderes pr i dag er:  

a. Fordeling iht andel alarmkunder  

b. Fordeling iht befolkningsandel 

Modell a. vil styrke inntektene til kommuner med mange kunder som genererer behov for 

kundeoppfølging og håndtering av alarmer, men også medføre at kommuner med få eller ing-

en alarmkunder vil miste overføringer. 

Modell b. vil opprettholde overføringene til kommunene med lav andel alarmkunder, men i 

begrenset grad kompensere for arbeidsmengde i kommuner med et stort antall kunder. 

 

Ny brannordning 

Endringene i brannordninger vil gi ulike økonomiske utslag for eierkommunene, som vist i 

kalkulasjonene i vedlegg A til styresak 07/21 og presentert i representantskapet 7. mai 2021:  
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Det forventes at endringene gir utslag for budsjettmålene allerede fra 2022, og deretter i 

økende grad utover i budsjettperioden. Det store spørsmålet er når implementering skal skje i 

den enkelte kommune. Dette vil bli avklart på rep skaps møtet i nov 2021. 

 

Nytt oppdragshåndteringsverktøy 

Salten brann deltar i et nasjonalt prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt oppdrags-

håndteringsverktøy, som skal tilrettelegge for mottak og registrering av nødmeldinger, hen-

siktsmessig respons på disse, utalarmering av innsatsressurser og informasjonsstøtte til opera-

tiv innsatsledelse.  

Den økonomiske siden av prosjektet er foreløpig uavklart. Salten brann arbeider med å belyse 

de kostnadsmessige sidene av arbeidet, og vil ta disse inn i behandlingen av budsjett for 2022.  

 

Kostnadsutvikling 

Utviklingen av selskapets realkostnader er belyst i tabellen nedenfor sett opp mot behov for 

finansiering fra eierkommunene. Det er tatt høyde for eksterne forhold som økning i nødnett-

lisenser, lønnsutvikling og prisvekst (kommunal deflator) Til sammen utgjør dette 1,7 mill. 
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kroner. Tabellen viser en reell reduksjon i selskapets driftsutgifter på ca 2,8 mill kroner. Det 

er viktige å understreke at økningen i kostnader er større, men kostnadsforståelsen må ses opp 

mot inntektene til selskapet som øker.  

Utvikling av realkostnad Beløp

Kommunal overføring 2020 88 030 107

Økninger - eksterne forhold

 - Økt nødnettlisens 67 219

 - Lønnsutvikling (0,3 %) 279 831

 - Kommunal deflator (2,7 %) 1 308 684

Sum økninger 2020 1 655 734

Kommunal overføring 2021 86 840 524

Realøkning 2021 -2 845 317

Realøkning i % 2021 -3,2 %  

Tabell 2 – Utvikling av realkostnad 2020 

 

 

Representantskapets vedtak for årsbudsjett 2021, vedtatt 6. november 2020: 

1. Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.  

2. Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fo-

kus.  

3. Investeringsplan for 2021 på kr 4 375 000,- godkjennes.  

4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.  

• Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-.  

5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan 

pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tid-

ligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.  

6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økono-

miplanen. Dette gjelder kommunene Gildeskål (Inndyr) og Bodø (Knaplund).  

7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.  

8. Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til 

kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.  

9. Avsetning fra alarminntekter til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økono-

miplanen.  

• kr 1 461 039,- (2021), kr 1 463 181,- (2022), kr 1 463 181,- (2023) og kr 1 482 

967,- (2024)   

• Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansie-

ring for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 

2021.  

10. Bruk av fond godkjennes til drift.  



SALTEN BRANN IKS 

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

• Disposisjonsfond, premieavvik  kr 1.000.000,-  

• Bundet fond feiertjenesten   kr 410.800,-.  

• Bundet fond profilering   kr 20.000,-.  

11. Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra 

og med 2022. 

 

 

Økonomiske rammer for årsbudsjett 2021 

Vedtatt økonomiplan, 6. november 2020: 
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I selskapets vedtatte økonomiplan for perioden 2021 til 2024 legger til grunn en nullutvikling 

i kommunale overføringer, altså en reell nedgang i kommunenes utgifter når lønns- og pris-

stigning ikke er medregnet.  

Det er usikkerhetsmomenter knyttet til nye brannordninger og nytt oppdragshåndteringsverk-

tøy som vil kunne påvirke utviklingen. Dette skal belyses grundig gjennom budsjettprosessen 

for 2022.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret er tilført innsikt i følgende saker av økonomisk betydning for kommende bud-

sjettperiode:  

• Fordeling av salgsinntekter i forbindelse med finansieringen av 110-Nordland 

(nødmeldetjenesten) 

• Ny brannordning 

2. Styret legger til grunn 0,13% realøkning for kommunal finansiering (2021 tall) i års-

budsjett 2022 jfr økonomiplanens vedtatte måltall for 2021. 

3. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser 

for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees. 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


