Årsberetning 2020

Med verdighet, respekt og åpenhet

VIRKSOMHETENS ART
Vestfold krematorium IKS (VK) er et interkommunalt selskap i henhold til Lov om interkommunale
selskaper (av 29.1.1999). Selskapet ble stiftet den 24.8.2004. Selskapsavtalen ble siste gang endret i
september 2019. Den 31/12-2020 stod Horten, Tønsberg Sandefjord og Larvik kommuner som eiere
av selskapet med 25 % eierandel hver.
Selskapet er lokalisert til Raveien 600 i Sandefjord kommune.
Selskapets formål er å anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene. Selskapet
kan selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene. Selskapet leverer tjenester knyttet til, og i
samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og urnegravferd. Selskapet skal finansiere
sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøperne. Selskapet avgir regnskap etter kommunale
regnskapsprinsipper. (Selskapsavtalen § 2.)

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets økonomiske og finansielle
stilling er avhengig av salg av tjenester, hovedsakelig kremasjonstjenester. Forutsetningen om fortsatt
drift er til stede.

ARBEIDSMILJØET
For å drifte VK på en god måte og i samsvar med formål og bestemmelser, er personalet den viktigste
ressursen. Ansattes arbeidsforhold og arbeidsmiljø settes derfor i første rekke, særlig på bakgrunn av
virksomhetens egenart. VK vil bygge et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for egne ansatte, og sikre gode og
aktive HMS-rutiner. Virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste.
Det er ikke registrert sykefravær i 2020. Den 31/12-2020 var det ansatt to kvinner og to menn.

SELSKAPETS STYRE
Pr 31/12-20 bestod styret av:
•
•
•
•

Kjell Sletsjøe
Carsten Furuseth
Sølvi Foss
Sigrid Kobro Stensrød

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Styret har avholdt 8 møter og behandlet 59 saker i 2020.

REPRESNETANTSKAPET
Pr 31/12-20 bestod representantskapet av:
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Are Karlsen
Erik Bringedal
Anne Rygh Pedersen
Bjørn Ole Gleditsch

Representantskapet har avholdt 2 ordinære møter i 2020, og behandlet 15 saker. I tillegg til behandling
av årsmelding og regnskap, valg av styre, samt mål og rammer for virksomheten har følgende saker blitt
behandlet:
•
•

Kriseberedskap, justering av økonomiske rammer
Miljøsatsing

•
•

Organisering og økonomi i den helhetlige gravferdsforvaltning
Vurdering av hvordan kremasjonskostnaden kan reduseres.

YTRE MILJØ
Selskapet har som mål å bidra til nasjonale mål om stansing av utslipp av prioriterte miljøgifter, og
arbeide for kontinuerlig å redusere CO2-belastningen.
Virksomheten er underlagt krav for utslipp av miljøgifter gitt i forurensningsforskriftens § 10, blant
annet krav til årlige utslippsmålinger. Resultater av utslippsmålinger for 2020 er innenfor kravene.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Regnskapsmessig resultat 2020:
Driftsregnskapet er gjort opp med et ordinært resultat på kr 1 570 336,23. I revidert budsjettramme
ble Årsresultat/avsetninger satt til 825 000,-. Opprinnelig budsjettramme var satt til 1 825 000,-.
Kommentarer til regnskapet i forhold til vedtatte budsjettrammer:
•
•
•

Økte inntekter er knyttet til rådgivningstjenester
Renteutgifter er lavere enn forventet
Økte kostnader er knyttet til kjøp av varer og tjenester. Det gjelder utarbeidelse av konsulentrapporten «Mulighetsstudie for reduksjon av energibehov og miljøbelastning», innkjøp av utstyr
knyttet til urneoppbevaring og seremonirom, samt ekstraordinært vedlikehold knyttet til bygg
og uteanlegg.

REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS UTSIKTER
Vestfold krematorium IKS vurderes å dekke selskapets formål på en god og fremtidsrettet måte.
Selskapet vurderes å være en formålstjenlig organisasjon for videre utvikling og effektivisering innen
områdene dekket av selskapets formål.
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