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KOMMENTARER TIL REGNSKAP FOR 2014 
 

 

DRIFT  BEREDSKAP 

For året 2014 framkommer et netto driftsresultat på kr 2.269.733,06. Det største bidraget til 

mindreforbruket kommer fra postene 1090 og 1099, KLP og arbeidsgiveravgift, til sammen kr 

950.848,87. Dette er tall vi får oppgitt fra fellestjenesten i Ringebu kommune, men anslag og 

beregning av disse postene er tydeligvis overbudsjettert. Nærmere årsak vil bli undersøkt for å 

gi bedre samsvar i kommende budsjetter. 

 

Finansielle poster 1500 og 1510 kommer bedre ut en budsjettert, kr 125940. Mest på grunn av 

forsiktige anslag for rente. Post 1950, bruk av bundet fond til opplæring/kursing, kr 150 000 

ble ikke benyttet, da behov ikke var til stede. 

 

Ringebu kommune innførte innkjøpsstopp for årets 3 siste måneder. MGB var trofaste mot 

dette og unnlot å bruke penger der vi kunne. Året ble spesielt på denne måten. Vi fornyer og 

utvider en del på utstyrssida for å utvikle og forbedre oss hvert år. Innkjøp til dette blir gjort 

på høsten. Mange driftsposter ble derfor stående ubenyttet og bidrar sammen til et betydelig 

mindreforbruk. Kr 547 700 på de vesentligste poster. Leid samband, nødnett og 110 ble 

billigere enn forutsatt, mest fordi deler av året ble en fri prøveperiode og ikke fullt fakturert. 

Kr 152 755 i mindreforbruk. Trekker en de kommenterte poster fra det totale resultatet, gir det 

et mindreforbruk på kr 342 490. 

 

 

DRIFT SELVKOST; FEIERVESENET. 

Selvkostområdet viser et overskudd på kr 136 703. Tallet viser god kontroll på 

budsjett/regnskap. 

 

 

 

INVESTERING 

Ny (brukt) feierbil ble innkjøpt i løpet av året, kr 217 631. Bilen er lånefinansiert over 

selvkostregnskapet innenfor feiing. 

 

 

 

Ringebu 20.02.15 

Per Martin 

Brannsjef MGB 
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