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 6. desember 2021. 

 

ORIENTERING – ØKONOMISK STATUS PERIODE 1 – 11, 2021 

Bakgrunn/ status 

 

Salten brann IKS har i budsjettet for 2021 samlede driftsutgifter og -inntekter på totalt 149,9 

MNOK. Sammenlignet med forutgående år utgjør dette en økning på 10,1 %.  

Av inntektene utgjør salg og refusjoner 63,0 MNOK, noe som er en økning på 30,9 % sammenlignet 

med 2020. Kommunale overføringer utgjør 86,8 MNOK, som er en reduksjon på 1,4 % i forhold til 

2020.  

 

 

Inntekter 

 

Salgsinntekter – alarmtjenester 

 

Det er budsjettert med 25,5 MNOK i samlede inntekter fra salg av alarmtjenester i 2021. Ved utløpet 

av periode 11 er regnskapsført inntekt på 25,6 MNOK. Dette gir en prognostisert inntekt fra 

alarmsalget på 27,9 MNOK, altså 2,3 MNOK over budsjett. 

Av inntektene fra salg av alarmtjenester disponeres 22,6 MNOK til drift av 110 Nordland, 1,4 

MNOK til drift av ansvarsområdet i form av lønn, varer og tjenester, og 1,5 MNOK til 

tilbakebetaling til tilknyttede kommuner i Troms. I tillegg leverer vi alarmtjenester til 6 kommuner 

i Troms, der det er inngått ny avtale som forventes å gi 1 MNOK i årlig inntekt i perioden 2022 – 

2024.  

Inntekt ut over budsjett tilbakeføres allerede fra inneværende år til selskapets premieavviksfond, 

som del av tilbakebetaling av forskutterte midler til finansiering av 110 Nordlands andel av nytt 

nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy.  

 
- Prognose:     27,9 

- Budsjett:     25,6 

- Forventet resultat:    2,3 

 

 

Salgsinntekter – tjenester og gebyrer 

 

Det er budsjettert med 4,3 MNOK i inntekter fra salg tjenester og innkreving av gebyrer. Ved slutten 

av periode 11 er regnskapsført inntekt på 2,0 MNOK. Inntektene for periode 12 forventes å være 



lavere enn i årets øvrige perioder. Prognostisert inntekt fra salg av tjenester og innkreving av gebyrer 

er på 2,1 MNOK, altså 2,2 MNOK lavere enn budsjettert. 

 
- Prognose:     2,1 

- Budsjett:     4,3 

- Forventet resultat: -2,2 

 

Refusjoner 

Det er budsjettert med 120,1 MNOK i refusjoner i 2021, hvorav kommunale overføringer utgjør 

86,8 MNOK, interne overføringer utgjør 25,4 MNOK og øvrige refusjoner utgjør 7,9 MNOK. 

Kommunale overføringer og interne overføringer er ikke variabler. Med tanke på økonomisk status 

er derfor bare øvrige refusjoner av interesse.  

Med fratrekk av kommunale og interne overføringer er mottatte refusjoner ved slutten av periode 

11 på 7,2 MNOK. Prognostisert inntekt fra øvrige refusjoner er på 7,9 MNOK. Det forventes således 

at summen av refusjoner vil være som budsjettert. 

 
- Prognose:   120,1 

- Budsjett:   120,1 

- Forventet resultat: 0 

 

 

Utgifter 

 

Lønnsutgifter 

For 2021 er det budsjettert med 96,7 MNOK i lønnskostnader. Ved slutten av periode 11 er samlet 

forbruk på lønnsartene på 89,6 MNOK. Dette gir et prognostisert forbruk for 2021 på 98,6 MNOK, 

altså 1,9 MNOK over budsjett. 

 
- Prognose:  98,6 

- Budsjett:  96,7 

- Resultat: -1,9 

 

 

Varer og tjenester 

På artene for kjøp av varer og tjenester på det budsjettert med 21,7 MNOK i utgifter. Ved slutten av 

periode 11 er samlet forbruk på art 11, 12 og 13 på 22,1 MNOK. Dette gir et prognostisert forbruk 

for 2021 på 24,1 MNOK , altså 2,4 MNOK over budsjetterte utgifter.  

 
- Prognose:  24,1 

- Budsjett:  21,7 

- Resultat: -2,4 

 

 

Metode 

 

Til grunn for vurderingene av årsprognose er lagt en lineær utvikling av utgifter og inntekter. Med 

tanke på at aktivitetsnivået normalt er lavere i desember enn i årets øvrige måneder, er en noe lavere 

utvikling lagt til grunn for inntekter fra salg av tjenester. Selskapet har videre fått bistand fra 

regnskapsenheten til å utforme vedlagt rapport og vurderingen av pensjonskostnader. 

 



Interne overføringer er holdt utenfor prognosen. 

 

Prognosene er basert på regnskapstall som er hentet ut 22. november 21 

 

Selskapet har tre områder som behandles særskilt regnskapsmessig. Feiertjenesten er selvkost-

område og regnskapet isoleres i forhold til tjenesten. 110-sentralen, inkludert markedsenheten, er et 

område som også behandles særskilt da inntekt og utgiftssiden må vurderes opp mot alle de 40 

deltakerkommunene. Felles for disse tre områdene er at prognosen tilsier at 

områdene kommer til å gå i balanse eller i pluss. 

 

Videre vurdering av prognosen i denne saken er med denne bakgrunn isolert til brannsjefområdet, 

beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling. 

 

 

Pensjon 

 

Selskapet mottok 29. oktober melding fra Bodø pensjonskasse om en betydelig økning av 

pensjonspremien for 2021 i forhold til anslaget fra september 2020. I følge pensjonskassens 

beregninger utgjør økningen for 2021 kr 4.830.000,-.  

Økningen er etter dialog med regnskapskontoret dekket ved bruk av premiefondet. Denne 

belastningen på premiefondet kommer i tillegg til pensjonskostnader på ca 3,5 MNOK for månedene 

oktober, november og desember, som representantskapet etter innstilling fra styret vedtok belastet 

på premiefondet 8. oktober i år. 

 

Med utgangspunkt i de nye beregningene av pensjonsutgifter pr oktober, som resulterte i den 

beregnede økningen i pensjonsutgifter på ca 4,83 MNOK, forventes ingen større avvik i selskapets 

pensjonsutgifter. 

 

 

Fond 

 

Selskapets fond hadde ved årets inngang saldo som angitt nedenfor. For å vise fondenes kortsiktige 

utvikling, er saldo også for inngangen til 2020 tatt med: 

 

• Premiefond i BKP: 

o pr 31.12.2019        kr. 23.211.093, - 

o pr 31.12.2020        kr. 32.201.257, - 

 

▪ Det var ikke registrert utbetalinger på fondet for 2020. 

 

• Disposisjonsfond for premieavvik i Salten Brann IKS: 

o pr 31.12.2019       kr. 12.246.706, - 

o pr 31.12.2020        kr. 9.837.245, - 

 

I 2021 er premiefondet belastet som følger:  

• Dekning av pensjonsutgifter okt – des:     kr 3.500.000,- 

• Dekning av beregnet økning pensjonsutgift:    kr 4.830.000,- 

 

• Total belastning på premiefond i 2021    kr: 8.330.000,- 

 



I 2021 er premieavviksfondet belastet som følger: 

• Budsjettert bruk av fondet i 2021:    kr 1.000.000,- 

• Engangskostnader – nasjonalt oppdragshåndteringssystem:  kr 2.199.155,- 

• Forskuttering av engangskostnader – Nordland:    kr 4.138.467,- 

 

• Total belastning på premieavviksfond i 2021:   kr 7.337.622,- 

 

 

Vurdering 

 

Tallene som er gjengitt ovenfor gir indikasjoner på inntekter og utgifter på de enkelte områdene. I 

vedlagte økonomioversikt fremgår eksakte regnskapstall, der prognose for netto driftsresultat 

fremgår. Det eksisterer noen avvik mellom tallene i dette dokumentet og regnskapstallene som 

fremgår av vedlegget. Avvikene skyldes flere ulike forhold. Det viktigste er at utgiftssiden av 

regnskapstallene viser resultat i forhold til opprinnelig budsjett, og tar ikke opp i seg tiltakene som 

er gjort gjennom bruk av fond for inndekning av kjent overforbruk og ikke budsjetterte utgifter. Det 

er heller ikke korrigert for forskutterte midler til diverse prosjekter. Prognosen for lønnsutgifter er 

mer positiv i økonomioversikten enn i beregningen for det enkelte område. Videre er 

kapitalkostnader i form av avskriving og renter mm ikke medtatt i beregningene i dokumentet, men 

fremgår derimot i vedlegget.  

 

Når prognosen viser et overforbruk på drøyt 9 MNOK, så må dette i endelig årsresultat korrigeres 

for fondsbruk og forskutterte midler til prosjektet for anskaffelse av nytt oppdragshåndterings-

verktøy.  

 

Selskapet har gjennom året hatt utfordringer med et utgiftsnivå i Beredskapsavdelingen som har gått 

ut over budsjettet. Overforbruket har flere årsaker. For det første har man hatt en dreining av 

ambisjonsnivået, som blant annet har medført at en betydelig andel av materiellet som over tid har 

vært klart for utrangering har blitt erstattet i løpet av året. Videre har en stor andel gammelt og slitt 

materiell gitt mer brekkasje enn budsjettet har tatt høyde for, med tilsvarende økte kostnader til 

utbedring.  

På lønnssiden har også utgiftene vært større enn forventet. Deler av overforbruket kan relateres til 

det økte ambisjonsnivået, med et betydelig overforbruk på overtid. Vakanser i deltidsstyrkene og 

utfordringer med rekruttering, har også gitt vesentlig større utgifter til ekstravakter  

 

Videre har selskapet hatt betydelige utgifter som ikke var kjent i budsjettprosessen. Størst av disse 

er utgiftene forbundet med nasjonalt prosjekt for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy til 

110 nødsentralene. Samlede engangskostnader i 2021 knyttet til prosjektet har vært på ca 6,3 

MNOK, hvorav 4,1 MNOK er forskutterte midler for andelen til kommuner utenfor Salten brann 

som er tilknyttet 110 Nordland. De forskutterte midlene er forutsatt tilbakebetalt i løpet av 2022. 

Også økningen i pensjonskostnader på 4,8 MNOK som følge av ny beregning fra pensjonskassen i 

oktober var uforutsett. I de seneste årene har avregningen av pensjon ved årets slutt vist at 

innbetalingen i løpet av året har vært større enn endelig beregnet sum. Den store økningen var 

således uventet, og har medført en ikke forutsett belastning av betydelig størrelse på selskapets 

premiefond.  

 

Inntektene fra salg av tjenester og innkreving av gebyrer er forventet å ende på ca 50 % av budsjettert 

nivå. Av budsjetterte inntektsmål på 4,3 MNOK viser prognosen en inntekt på 2,1 MNOK.  



Inntektssvikten skyldes flere forhold. Selskapet har ikke evnet å realisere inntektspotensialet som 

ligger i fakturering av sekundære hendelser, det vil si hendelser der selskapet yter bistand som kan 

faktureres til bestiller. Dernest har antallet unødige utrykninger ved automatiske brannalarmer 

(ABA) falt fra 2020 nivået, noe som har medført at inntektene fra gebyrer som utstedes har falt 

tilsvarende. Også etterspørsel og evne til å produsere kurs til eksterne har vært lavere enn forventet, 

med tilhørende svikt i inntekter.  

 

På den positive siden er det generert inntekter over budsjettert nivå ved salg av feiertjenester til 

kommuner utenfor selskapet. 

 

Det ble iverksatt tiltak i andre halvår i form av bruk av fondsmidler både fra premiefond og 

premieavviksfond for å kompensere for merforbruket, samt for å dekke opp for uforutsette utgifter. 

Det forventes at ytterligere fondsmidler må brukes for å balansere regnskapet ved årsavslutning. 

 

Oppsummering 

Selskapet har oversikt over de økonomiske utfordringene vi har håndtert i 2021, og konsekvensene 

av disse. Prognosen viser at selskapet styrer mot et negativt resultat i størrelsesorden 9,1 MNOK. 

De viktigste årsakene til dette er uforutsette utgifter knyttet til nasjonalt prosjekt for anskaffelse av 

nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 sentralene. Utgiftene er allerede i stor grad dekket inn 

gjennom fondsbruk som ikke fremkommer av regnskapstallene.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 



Vedlegg 1, Økonomisk prognose netto driftsresultat 

 

 

Art Budsjett 2021 Regnskap oktober Regnskap november Foreløpig regn des Regnskap hittil Korr 1 Prognose 2021 Avviksprognose

105 Overføringer og tilskudd fra andre -94 656 954 -9 137 748 -7 491 861 -7 414 299 -93 843 663 -250 000 -94 093 663 -563 291

107 Salgs- og leieinntekter -29 792 500 -2 431 692 -2 893 133 -18 082 -27 854 817 -2 300 000 -30 154 817 362 317

10 Driftsinntekter -124 449 454 -11 569 440 -10 384 994 -7 432 381 -121 698 480 -2 550 000 -124 248 480 -200 974
200 Lønnsutgifter 78 932 984 8 203 191 7 404 411 0 71 700 308 7 404 411 79 104 719 -171 735

201 Sosiale utgifter 18 135 580 1 932 769 1 636 509 0 18 203 541 1 636 509 19 840 050 -1 704 470

202 Kjøp av varer og tjenester 22 831 892 2 857 523 3 544 855 92 651 25 230 904 3 544 855 28 775 759 -5 943 867

203 Overføringer og tilskudd til andre 2 608 949 486 937 135 534 77 3 208 403 0 3 208 403 -599 454

204 Avskrivninger 2 552 000 406 023 406 023 0 4 379 297 406 023 4 785 320 -2 233 320

20 Driftsutgifter 125 061 405 13 886 443 13 127 332 92 728 122 722 453 12 991 798 135 714 251 -10 652 846

Brutto driftsresultat 611 951 2 317 003 2 742 338 -7 339 653 1 023 973 10 441 798 11 465 771 -10 853 820

300 Renteinntekter -6 700 -99 0 0 -1 824 0 -1 824 -4 876

301 Utbytte 0 0 0 0 -98 605 0 -98 605 98 605

303 Renteutgifter 469 637 0 1 327 0 203 723 0 203 723 265 914

304 Avdrag på lån 1 565 457 0 0 0 1 137 564 1 260 000 2 397 564 -832 107

30 Finansposter 2 028 394 -99 1 327 0 1 240 858 1 260 000 2 500 858 -472 464

400 Motpost avskrivninger -2 552 000 -406 023 -406 023 0 -4 379 297 -406 023 -4 785 320 2 233 320

40 Motpost avskrivninger -2 552 000 -406 023 -406 023 0 -4 379 297 -406 023 -4 785 320 2 233 320

Netto driftsresultat 88 345 1 910 881 2 337 642 -7 339 653 -2 114 466 11 295 775 9 181 309 -9 092 964

801 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -430 800 0 0 0 0 0 0 -430 800

802 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 461 039 0 0 0 0 0 0 461 039

80 Disponering av netto driftsresultat 30 239 0 0 0 0 0 0 30 239

Totalsum 118 584 1 910 881 2 337 642 -7 339 653 -2 114 466 11 295 775 9 181 309 -9 062 725


