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ORIENTERING OM ØKONOMISK PROGNOSE FOR PERIODEN  

JANUAR TIL OG MED AUGUST 2021  

 

Økonomiske vurderinger 

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

regnskapsavdelingen i Bodø kommune. Status for perioden 1-8 er i all hovedsak lik som den 

forrige perioden, med noen få unntak. 

• Overordnet status 

Selskapets pensjonskostnader ligger over budsjett. Ved årets slutt vil det være et merforbruk på 

nærmere 2,7 millioner kroner da budsjett for pensjonskostnader for år 2021 var beregnet til 11 

millioner kroner. Det vises til sak 27/21 hvor selskapet ønsker å benytte premiefond i BKP til 

å betale tre terminer for år 2021 for å få balanse mellom regnskap og budsjett. Denne saken 

skal behandles av representantskapet 8. oktober 2021. 

Periode Kostnad 

Januar 1 097 697 

Feburar 2 191 907 

Mars 3 403 413 

April 4 572 758 

Mai 5 695 298 

Juni  6 827 856 

Juli 7 974 722 

August 9 120 893 

September 10 267 064 

Oktober 11 413 235 

November 12 559 406 

Desember 13 705 576 

 

Selskapet følger opp inntektene for unødig utrykning på ABA, automatisk brannalarm ukentlig. 

Det beregnes at inntektene vil ligge 2-300 000 under inntektsmålet på 1 million kroner året sett 

under ett. Gebyret for unødig utrykning ifm ABA er 7 500,-.  



Den 11. mai 2020 vedtok rep skapet i Salten Brann IKS jfr styresak nr 20/20 og R sak 9/20 å 

starte fakturering av alle sekundære støtteoppdrag. Det økonomiske potensialet er mellom 1 – 

2 millioner kroner på helårseffekt. For hendelser med forurensning er selskapet kommet godt i 

gang med fakturering. For årets første 7 måneder så ligger inntektene godt under budsjettmålet 

og det antas en årlig inntektssvikt på nærmere 0,5 millioner. Kroner. Det er iverksatt tiltak for 

å heve kvaliteten på håndheving av fakturakrav etter relevante hendelser og det vil bli innført 

ukentlig rapportering på området. 

Ansvar 110 Nordland 

o Ingen store avvik. Sentralen har noen utfordringer i 2021 på budsjettpost for overtid. I 

budsjettet er det satt av kr 670 000.- mens totalt forbruk er kr 871 000.- pr 1.9. Sett 

opp mot refusjon av sykepenger og foreldrepenger er reelt forbruk kr 357 000.-.  

o Etter sommerferien og pr 23.8 endret dette seg. Da er totalt forbrukt overtid kr 

1 041 000.- og sett opp mot refusjoner blir reelt forbruk kr 433 000.- Når lønn i august 

tas med ligger de totale lønns- og pensjonskostnader 3% over budsjett uten at 

refusjoner er medregnet.  

o Det vil fortsatt være utfordrende med overtidsbruk på grunn av høy kursaktivitet og 

mye restferie. All restferie i 2021 skal være meldt inn til 1.9. Situasjonen følges nøye. 

o Det vises det til egen sak angående finansiering av nytt oppdragshåndteringsverktøy 

for 110 Nordland som del av nasjonal satsing. Viser til sak 28/21. Samme sak skal til 

behandling i representantskapet 8. oktober 2021 for vedtak. 

o For periode 9 er at faktura for oppgradering av statlig kommunikasjonsløsning, ICCS, 

på 1,3 MNOK betalt over driften til 110 Nordland. Selskapet mener at det er rom for 

dette i økonomien til avdelingen all den tid det er budsjettert med inntil 1,5 MNOK i 

fondsavsetning for år 2021 til dette formålet. 

Ansvar 355 Brannsjef 

o Ingen store avvik 

Ansvar 337 Feier 

o Ingen avvik 

Ansvar 338 Brannforebyggende avdeling 

o Ingen avvik, men en del redusert lønnskostnader på grunn av ledige stillinger. 

Rekruttering pågår som for sist periode. 

Ansvar 339 Beredskapsavdelingen 

o Det er forventet avvik på lønnskostnader, beredskapstillegg og overtid, mens ordinær 

lønn er ajour. 



o Det forventes også inntektssvikt som følge av COVID-19 med tanke på 

kursaktiviteter. 

o Utkallingskostnader ved hendelser er høyere enn budsjettert. 

Ansvar 120 Alarmavdelingen 

o Inntekter for alarmkunder på 110-Nordland faktureres hver måned. 110-Nordland har 

konvertere prismodell for alle kommuner i Nordland slik at den blir lik den nasjonale 

praksisen. 

o Regnskapet så lang viser at inntektene samlet sett ligger foran budsjettmålene for 

perioden og at årets mål på 25,5 millioner kroner vil bli innfridd. 

o Bruk av fritt disposisjonsfond for år 2020 iht budsjettforutsetning er ikke mulig 

(500 000 kr) da dette er brukt til saldering av årsregnskap 2019. 

• Prognose for 2021 

o Det er for tidlig å si hvordan årsresultatet vil bli for 2021, men utfra merforbruket som 

kommer som følge av økte pensjonskostnader i hele selskapet samt sviktende inntekter 

på ansvar 339 som følge av COVID-19 så har selskapet fortsatt behov for 

innstramminger tilsvarende 2,5 til 3,0 millioner kroner. Salten Branns fond i BKP 

ønskes benyttet til å betale 3 pensjonsterminer (okt, nov og des) tilsvarende 3,0 

millioner kroner. Saldo på fondet er 32,2 millioner kroner og vokser. 

o Tidligere års mindreforbruk som er plassert i driftsfond for premieavvik kan benyttes 

til å lukke resterende merforbruk for regnskapsåret 2021 dersom dette skulle vise seg å 

være nødvendig. Saldo på dette fondet er 8,8 millioner kroner. 
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