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Revisjon:

Kostnadsgruppe
Fartøy og leie av båt inkludert
bunkers
Fly, helikopter og
satellittovervåking
Oljevern og annet utstyr
(sjøgående del av aksjonen)
Vask av fartøy og båter
Transport, truck, løft, drivstoff,
lokale- og lagerleie
Strandrensing (midler, verktøy,
redskap, arbeidstøy, verneutstyr,
annet forbruksmateriell og
utstyr)
Reparasjon utstyr og erstat-ning
av tapt/skadet materiell
Avfallshåndtering, deponering
og massebehandling
Lønn og sosiale kostnader

Depotstyrker
Innkvartering, forpleining,
reiseutgifter og
opplæringskostnader

01-2014

13

Kontorrekvisita, utstyr,
kontortjenester og
kommunikasjon

14

Miljøundersøkelser og
prøvetaking
Oljeskadet fugl og vilt

15

Annen faglig bistand

16

Diverse kostnader

21.03.2014
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Kontoplan med tilpasning (Kostra)
121x
Kjøp, leie og leasing av båter og fartøy inkludert Bunkers.
121x
112x

Kjøp, leie og leasing av fly, helikopter og satelittbilder (lite
relevant)
Oljevern og annet forbruksutstyr (sjø)

126x
1210
1170
1180
1190
112x

Vask av fartøy og båter
Kjøp, leie og leasing av transportmidler
Drivstoff
Energi
Leie av lokaler og grunn
Utstyr og forbruksmateriell til strandrenseaksjon

112x

Reparasjon/erstatning av tapt/skadet materiell

1195
119x
1010
1020
1030
1040
1090
1099

Kommunale avgifter
Avfallshåndtering/deponering/massebehandling
Fast ansatte
Vikarer
Ekstrahjelp/midlertidige ansatte
Overtidslønn
Pensjonsinnskudd mv
Arbeidsgiveravgift
Betales direkte av Kystverket (ved statlige aksjoner)
Undervisningsmateriell
Medisinsk forbruksmateriell
Medikamenter
Matvarer
Opplæring/kurs
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er
oppgavepliktige
Utgift/godtgjørelse for reise, diett, bil mv. som ikke er
oppgavepliktige
Renholds- og vaskeritjenester
Kontormateriell
Post, banktjenester, telefon, internett og bredbånd
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
Leie av inventar og driftsmidler
Serviceavtaler, reparasjoner, data, support, kontormaskiner

1105
1110
1114
1115
1150
1160
117x
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Dato:

1260
1100
1130
1200
1220
124x
135x
137x
135x
137x
135x
127x
1120
1140
1185
1195

Miljøundersøkelser og prøvetaking – kommunalt
Miljøundersøkelser og prøvetaking – privat
Håndtering av oljeskadd fugl og vilt – kommunalt
Håndtering av oljeskadd fugl og vilt – privat
Annen faglig bistand – kommunalt
Annen faglig bistand – privat (evt. 137x)
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Annonser, reklame og informasjon
Forsikringer og utgift til vakthold
Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

