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Vi startet i 2019 et spennende samarbeid i Bodø med Røde Kors Besøkstjeneste, hvor vi 
inviterte både besøksverter og besøksvenner på en av våre konserter. Oppslutningen var 
tilfredsstillende på det første forsøket, og vi fortsetter utviklingen av denne ordningen når 
begrensningene rundt covid-19 pandemien letter. 
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Arsregnskapet 

Årsregnskapet for 2020 viser et positivt resultat på kroner 9 231 391,-, mot et budsjett på 
137 189 kroner. Resultatet er dermed kroner 9 094 202,- bedre enn budsjett. 

Resultatet av driften, ekskludert pensjonskostnaden, viser et resultat på 11,1 
millioner kroner, hvilket er 10,96 millioner kroner bedre enn budsjett. Forenklet 
sagt kan det positive avviket sees i sammenheng med at orkesteret måtte redusere 
omfanget av all den planlagte aktiviteten som en følge av smittevernbegrensningene, 
som endret seg flere ganger underveis i 2020. De sparte kostnadene som konsekvens av 
redusert konsertaktivitet veide altså mer enn opp for de reduserte billettinntekter i 
samme periode. 

Endringen i fremtidig pensjonskostnad var ved starten av året beregnet til en positiv 
effekt på kroner 317 306,-. Den endelige aktuarberegningen (beregning av fremtidig 
kostnad av den ytelsesbaserte pensjonsordningen orkesteret hadde frem til 1.7.16) for 
regnskapsåret 2020 viser en negativ effekt på 1,869 millioner kroner. Differansen av 
den endelige aktuarberegningen er dermed på 2,18 millioner kroner. Endringene 
i aktuarberegningen kommer blant annet frem i de økonomiske forutsetningene 
som forventet avkastning, forventet lønnsvekst samt de demografiske forhold som 
bl.a. dødelighet. Tilsvarende for 2019 ga dette da en positiv effekt på 2,3 millioner 
kroner. 

De samlede driftsinntekter for 2020 utgjorde 96,490 millioner kroner, ned kroner 1 007 
319,- fra 2019. 92,94 millioner utgjorde offentlige tilskudd, mens 2,836 millioner var 
billett- og salgsinntekter og andre tilskudd. Billettinntektene er overordnet sett halvert 
i forhold til 2019. Dette skyldes redusert antall konserter samt den publikums-
begrensingen som også har preget året. Fra først når det åpnet på våren med 50 
publikummere, til etter hvert inntil 200. Dette gjaldt i alle saler innendørs, slik at ved 
mange større konserter var det flere hundre "ledige" stoler i salen. Andre bidrag og 
tilskudd utgjorde i tillegg 711 797,og ble redusert med 556 988,- fra 2019 og skriver 
seg fra færre samarbeidsprosjekter og ingen utenlandsturneer med tilhørende 
økonomiske bidrag. Inkludert i tallene er en særskilt kompensasjon for bortfall i 
billettinntektene fra Staten ved KUD på 660 000,mottatt i juli. 

De samlede driftskostnader endte på 87,315 millioner kroner, ned 6,782 millioner fra 
2019. Personalkostnadene utgjorde av disse 50,985 millioner kroner, opp 3,2 millioner 
fra året før. Økningen skyldes at det ble fem flere fast ansatte musikere i løpet av 2020, 
samt fortsatt relativt høy bruk av frilansere. Det var i 2020 totalt 107 ulike frilansere 
med totalt 282 ulike oppdrag som hadde en lønnskostnad tilsvarende 6,817 millioner 
kroner hos oss. 
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