
 

 

 
 
 
 
 

Sak 21/19 – Budsjett 2019 – Endring i detaljbudsjett 
 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i Representantskapets vedtak i møte 19.11.18, sak 12/18 Årsbudsjett 2019 og 

økonomiplan 2019 – 2022,  vedtok styret  den 10.12.18, sak 44/18, følgende budsjett på 

kontogruppenivå: 

 

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 65,608 mnok, 

med følgende netto fordeling på kontogrupper: 

 

 
  

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 14,338 mnok, 

med følgende netto fordeling på kontogrupper: 

 

 
 

 

 

 

Vår tjenesteleverandør på alarmhåndtering, og tidligere 110-sentral endret praksis for bokføring 

av inntektene og utgiftene tilknyttet dette området i 2018.  

 

Før 2018 ble ØRB sin andel av utgiften til alarmhåndering i NRBR og 110 trukket fra 

omsetningen. Total omsetning minus utgifter ble så tilbakeført ØRB. Fra 2018 blir dette håndtert 

slik at ØRB fakturerer NRBR for den totale omsetningen (mva-belagt) og NRBR fakturerer ØRB 

for kostnaden tilknyttet alarmhåndteringen (mva-belagt).  

 

Denne endrede praksisen utløser flytting av inntekter mellom kontogrupper. Inntekten som 

tidligere lå i gruppe 7 er nå flyttet til gruppe 6 og økt fra 3,9 mnok til 5,528 mnok. Utgiften føres 

fortsatt på samme gruppe som tidligere, gruppe 3, men kostnaden er økt med 1,628 mnok.  

0 - Lønn inkl sosiale utgifter 58 876

1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 424

3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 2 273

4 Overføringsutgifter 1 388

5 Finansutgifter 4 530

Totale utgifter 77 491
6 Salgs- og leieinntekter -555

7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -74 146

8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse

9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -2 790

Totale inntekter -77 491

0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 672

1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 891

3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 756

4 Overføringsutgifter 1

5 Finansutgifter 336

Totale utgifter 14 656

6 Salgs- og leieinntekter -18

7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -14 638

9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner

Totale inntekter -14 656



 

 

 

Dette medfører ikke endring i rammen på 65,608 mnok, men det medfører at de totale utgiftene 

og inntektene øker. 

 

Endringen gjelder kun brann  

 

 

Forslag til vedtak: 

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 65,608 mnok, med 

følgende netto fordeling på kontogrupper: 

 

 
  

 

   

 

0 - Lønn inkl sosiale utgifter 58 876

1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 424

3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 3 901

4 Overføringsutgifter 1 551

5 Finansutgifter 4 530

Totale utgifter 79 282
6 Salgs- og leieinntekter -6 083

7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -70 409

8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse

9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -2 790

Totale inntekter -79 282


