
 

 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 27/21   

Rep. Skap sak nr. 09/21 

Innstilling til representantskapet              30. august 2021. 

BETALING AV PENSJONSKOSTNADER FOR NOVEMBER OG DESEMBER 

MÅNED I 2021 (BUDSJETTJUSTERING) 

 

Bakgrunn 

Salten Brann IKS har sine pensjonsforpliktelser organisert gjennom Bodø Pensjonskasse, 

BKP i all hovedsak. Salten Brann IKS har også et pensjonsfond stående i BKP som ikke 

belastes med pensjonskostnader fra selskapet. Alle pensjonskostnader går over driftsbudsjettet 

til selskapet og betales hver måned året igjennom. 

Selskapet har vært i kontakt med pensjonskassen og de fakturerer pensjonskostnad for hver 

måned når pensjonsgrunnlaget er klart. Kostnadene for pensjonskostnadene som er fakturert 

tidligere fra BKP er mellom kr. 929 432,- og kr. 1 004 751,- pr. måned. 

Vurdering 

Selskapet kan belaste pensjonskostnader på selskapets fond i BKP etter eget behov. Dette vil 

lette trykket på den totale økonomien for selskapet da fakturert pensjonskostnad er høyere enn 

hva som er beregnet i budsjettet. Prognoser tilsier et merforbruk for pensjon på nærmere 2,0 

millioner kroner. Et eventuelt mindreforbruk som vil kunne oppstå ifm årsavslutningen settes 

av på fond og vil komme driften, og dermed eierne, til gode på et senere tidspunkt. 

Fondsbeholdning 

Følgende opplysninger er framskaffet gjennom dialog med regnskapskontoret i Bodø 

kommune: 

• Premiefond i BKP: 

o pr 31.12.2019 var  kr. 23.211.093, - 

o Pr 31.12.2020 er  kr. 32.201.257, - 

 Det er ikke registrert utbetalinger på fondet for 2020. 

• Disposisjonsfond for premieavvik i Salten Brann IKS: 

o pr 31.12.2019 er  kr. 12.246.706, - 

o pr 31.12.2020 er  kr. 9.837.245, -    



Forslag til vedtak 

1. Styret ber representantskapet om godkjenning til at selskapet kan betale pensjons-

kostnader for oktober, november og desember måned 2021 over premiefond som står 

til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende beholdning 

kr. 32.201.257, -. 

2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog 

med Bodø kommune ved regnskapskontoret. 

 

 

 

_________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 


