
 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 15/22            29. mars 2022 

ORIENTERING OM ØKONOMISK STATUS PERIODENE 01 og 02, 2022 

Oppsummering 

Regnskapsførte driftsinntekter pr 28. februar 2022 er på 20,0 MNOK. Budsjettert inntekt i 

samme periode er, forutsatt en lineær fordeling på årets 12 perioder, på 21,6 MNOK. Inntekten 

ved slutten av periode 2 er til sammen 1,6 MNOK lavere enn budsjettert. 

Regnskapsførte driftsutgifter i samme periode er på 22,7 MNOK. Budsjettert utgift i samme 

periode er, inkludert avskrivning og forutsatt en lineær fordeling på årets 12 perioder, på 22,2 

MNOK. Utgiftene ved slutten av periode 2 er til sammen 0,5 MNOK lavere enn budsjettert.  

Driftsinntekter 

Driftsinntektene er ved utløpet av februar 1,6 MNOK lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i 

hovedsak at budsjettet ikke er periodisert, og at inntekter fra blant annet salg av kurs og andre 

inntektsposter vil bli realisert senere på året. En ser også at enkelte budsjetterte refusjoner, blant 

annet fra NAV, samt refusjoner fra kommuner utenfor Salten brann relatert til drift av 110, ikke 

er regnskapsført 

På andre siden er inntektene fra salg av alarmtjenester om lag 0,17 MNOK over budsjett, noe 

som indikerer at prognosene på utviklingen i disse inntektene holder stikk. 

Driftsutgifter 

Lønn 

Lønnsutgiftene er ved utgangen av februar på 14,7 MNOK, mot budsjetterte utgifter på 13,7 

MNOK. Avviket skyldes i det alt vesentlige at pensjonsutgifter som dekkes over fond i samsvar 

med vedtak er regnskapsført, og korrigeres regnskapsmessig på egen art for bruk av fond. 

Pensjonsutgifter er ytterligere beskrevet i påfølgende avsnitt. 

Varer og tjenester 

Regnskapsførte utgifter til varer og tjenester er ved utgangen av februar på 3,8 MNOK, mot et 

budsjett på 4,6 MNOK. Forbruket er altså 0,8 MNOK under budsjett. Underforbruket henger 

sammen med at det så langt ikke har vært behov for større reparasjoner og vedlikehold av 

materiell som forventet, samt at utgifter til kompetansehevende tiltak vil påløpe senere på året.  



 

Tabell 1: Regnskapsførte driftsinntekter og -utgifter periode 1 og 2, 2022 

Pensjonsutgifter og bruk av fond 

I budsjettbehandlingen for 2022 ble det vedtatt at pensjonsutgiftene for årets fem første 

perioder belastes pensjonsfond. Hensikten med vedtaket var å styrke selskapets likviditet, og 

skape økonomisk rom for å gjennomføre nødvendige kompetansehevende aktiviteter. Bruken 

av fondsmidler fremkommer i den økonomiske oppfølgingen ved at de månedlige fakturaene 

som selskapet mottar fra Bodø pensjonskasse er pålydende kr 0,- i de aktuelle periodene.  

Selv om innbetalingen er på kr 0,- må selskapets pensjonsforpliktelser imøtekommes, og 

utgiftene blir derfor belastet regnskapet. Dette er den viktigste enkeltårsaken til at 

lønnsutgiftene er høyere enn budsjettert. Regnskapet er belastet med 2,2 MNOK i 

pensjonsutgifter pr 28. februar. Regnskapsteknisk kompenseres belastningen gjennom bruk av 

disposisjonsfond som føres på egen art for dekning av netto driftsresultat.  

For 2022 er det budsjettert med bruk av til sammen 6,56 MNOK fra fond. Av disse midlene 

belastes 5,56 MNOK bundne fond for henholdsvis pensjon med kr 5,02 MNOK og fond for 

feiertjenesten med kr 0,54 MNOK, og 1,0 MNOK disposisjonsfond for premieavvik for 

styrking av selskapets drift.  

NETTO DRIFTSRESULTAT  Kroner 

Bruk av avsetninger           6 558 000  

  19300 Bruk av tidligere års mindreforbuk 0 

  19400 Bruk av disposisjonsfond (Premieavvik) 1 000 000 

  19500 Bruk av bundet fond 5 558 000 
 

Tabell 2: Budsjettert bruk av fond, 2022 

  

Regnskap Budsjett (periode) Budsjett (år) Avvik

Driftsinntekter 20 031 741 21 610 523 129 663 139 -1 578 782

Driftsutgifter 22 739 713 22 235 241 133 411 443 -504 472

Lønn 18 334 613 16 728 965 100 373 792 -1 605 648

Varer og tjenester 4 405 100 5 506 275 33 037 651 1 101 175



Investeringer 

Følgende investeringsprosjekter er planlagt gjennomført i 2022: 

 

Tabell 3: Investeringsplan 2022 

I perioden er kun et mindre beløp på kr 36.000 belastet investeringsregnskapet. Flere av 

investeringsprosjektene er imidlertid påbegynt, og alle investeringer forventes gjennomført 

som planlagt.  

 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering

Inv nr Investeringsarter Lån Fond Kommune

INV2225-1 Innføring av kompetansemodul og stoffkartotek  kr      250 000 

INV2225-2
Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ 

videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)
 kr      500 000 

INV2225-3 Servicebiler feiertjeneste (fond)  kr      500 000 

INV2225-4 Administrative kjøretøy forebyggende  kr      500 000 

INV2225-5 Brannpumper og tyngre brannvernmateriell  kr      300 000 

INV2225-6 Frigjøringsutstyr  kr      300 000 

INV2225-7 Dykkerbil  kr      400 000 

INV2225-8
Opprusting øvingsfelt Kvalvika+simulator (500`) 

Reetablering
 kr   1 000 000 

INV2225-9 Infrastruktur CBRN/E - Farlig Gods  kr      500 000 

INV2225-10 HMS-krav på utskifting av hjelmer  kr      200 000 

INV2225-11 Utstyr for overflateredning  kr      150 000 

INV2225-12 IR-kamera og gassmålere  kr      330 000 

INV2225-13 Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning  kr      500 000 

INV2225-14

Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av 

kommunene selv, 2022 Bodø,  2022 Inndyr, 2022 

Engavågen. Prisene er for brukte biler.

 kr   3 600 000 

Sum  kr  4 930 000  kr     500 000  kr  3 600 000 



Vedlegg 1: Foreløpig økonomisk oversikt – periode 1 og 2, 2022 

 


