
 

Haugaland brann og redning iks 
 

 

Saksframlegg 
 

Saksbehandler: Dag Botnen, brannsjef Arkivkode: 021 

Arkivsaknr: Representantskap 20/007 Dato: 24.02.2020 

 
Behandlingsorgan: 

Styret for Haugaland brann og redning iks 26.03.2020 tilråding 
Representantskapet for Haugaland brann og redning iks 23.04.2020 vedtak 
Kommunestyret i den enkelte kommune ikke fastsatt orientering 
 

Regnskap 2019 – Haugaland brann og redning iks 
 

BEHANDLING: 

 
Brannsjefen sin anbefaling 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 

Behandling i styret 26.03.2020 
Vedlegg 2, regnskap med noter, ble gjennomgått av leder økonomi. 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret sin anbefaling 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 

 
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
 
Vedtak i representantskapet  
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Det vises til sak representantskapet; sak 18/018 – budsjett 2019. 

Regnskapet er ført etter offentlige regnskapsprinsipper, ref representantskapsak 18/020 - endring av 
selskapsavtalen. 

Revisor sin beretning utarbeides etter styrebehandling 26.03.2019. 

Regnskapet er oppsummert til: 



Driftsregnskap 
Driftsinntekter: 107 383 531  
Driftsutgifter: 102 953 437  
Brutto driftsresultat: 4 430 093  
Netto driftsresultat: 8 659 687  (inkl. avskrivinger og finansutgifter/inntekter)  
Regnskapsmessig mindreforbruk: 4 846 020  
 
Investeringsregnskap 
Investeringsinntekter: 5 233 209  
Investeringutgifter: 7 173 223  
 
Avsetninger 
Investeringer: 1 940 014 overføres fra drift 
Disposisjonsfond: 1 151 674 overføres fra drift 
Bundne fond: 721 979 overføres fra drift 
Sum avsetninger: 3 813 667 
 

Se vedlegg 2 for detaljer. 

 

VURDERINGER: 

 
2018 var et år hvor selskapet skulle etableres og hvor 9 kommuner skulle finne en felles måte å 
imøtekomme kravene i brannvernloven kapittel 3. Arbeidet skulle bygge på vedtak i kommunene 
selskapsavtale der det ble utarbeidet en strategi- og handlingsplan.  

På forsommeren 2018 meldte Haugesund seg ut av selskapet, noe som medførte endringer og forsinkelser 
i etableringsfasen.  

 
 
Haugesund, 02.04.2020 
 
 
Dag Botnen 
Brannsjef 
 
 
 
Vedlegg: 
  

1. Revisors beretning 2019 (legges ved etter styrebehandling) 
2. Detaljert regnskap med noter - 2019   

 


