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Økonomirapport pr. 2. tertial 2020
Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Beskrivelse av budsjettsituasjonen pr 2. tertial 2020 tas til orientering.
Vedlegg :
Økonomirapport pr 2. tertial 2020.
Referanser i saken
Styringsdokument 2020-2023/Budsjett 2020.
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok 12.12.2019 kommunens budsjett for 2020. Kommunedirektøren gir i denne
sak økonomirapport pr. andre tertial på budsjettvedtaket.
Kommunedirektøren skal jf kommunelovens § 14-5 tredje ledd:
«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen
tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.»
Kommunedirektøren legger i denne saken frem en helhetlig vurdering av kommunens økonomiske
utvikling så langt i budsjettåret.

Saksfremstilling
Økonomirapporter i 2020 er utarbeidet i samme system som ble brukt i utarbeidelsen av
kommunens budsjett for 2020. Systemet er levert av Framsikt AS og er godt mottatt av
kommunens ledere.
Det er gitt opplæring til alle ledere i bruken av kommunens nye rapporteringssystem. Formålet med
opplæringen har vært å gi nødvendig kunnskap om bruk av systemet. Det har i tillegg vært et fokus
på å gi praktisk kompetanse på å analysere, vurdere og rapportere økonomidata regelmessig. Den
første rapporteringen ble gjort i et felles arbeidsmøte for kommunens ledere og de øvrige
rapporteringer er gjort under veiledning fra økonomiavdelingen. I rapportering pr 1. ter tial 2020 har
alle ledere levert delrapport for sin avdeling/enhet.
I tillegg til rapportering på økonomidata har kommunedirektøren bedt om tilbakemelding på ulike
internkontrollpunkter i kommunenes internkontrollsystem.
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Rapporten tar også innover seg økonomiske utfordringer knyttet til koronapandemien. Grunnlaget
for rapporten er regnskapsførte ekstrautgifter for kommunen på grunn av pandemien. I tillegg
redegjøres det for avbøtende tiltak for kommunene fra Stortinget og regjeringen. Kommunen har i
perioden også søkt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland beregnet til om lag 6,0 millioner
kroner.
Kommuneadministrasjonen har i rapporteringsperioden hatt et stort fokus på håndtering av
koronapandemien og viser i den forbindelse til tidligere redegjørelse om dette.
Kommunedirektørens vurdering
Økonomirapporten pr 1. tertial gir en god pekepinn på om kommunens drift for inneværende år er
tilpasset tilgjengelige budsjettrammer. Fire måneders drift gir god informasjon som grunnlag for
vurdering av totalresultatet for hele året. Det har i perioden fortsatt hvert et fokus på vurdering om
utlønnede stillinger i første tertial er tilpasset tilgjengelige stillinger for samme periode i
kommunens budsjett.
En analyse av totaløkonomien for kommunen pr 2. tertial fremkommer som følger:

Totaloversikt økonomi
Beløp i 1000

Budsjett Regnskap Avvik hiå.
hiå
hiå.
Sum generelle driftsinntekter
Motpost avskrivninger
Netto finansutgifter
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Til disposisjon
Sentrale kapitler/kommunedirektøren
Støttefunksjoner
Oppvekstsektoren
NAV Hadsel
Helse og omsorg
Kultur
Teknisk sektor
Skatter og rammetilskudd
Renter, avdrag og avsetninger
Sum disponering
Merforbruk -/mindreforbruk +

Budsjett Årsprognose Prognose
2020
årsavvik

-356 890
0
29 472
-766

-356 268
0
31 024
1 897

-623
0
-1 553
-2 663

-569 183
-29 447
38 072
423

-567 850
-29 447
44 358
423

-1 333
0
-6 286
0

-328 185
9 458
27 224
126 954
9 652
157 004
10 213
33 079
0
0
373 585

-323 347
2 233
25 953
128 935
8 914
161 568
9 537
33 225
1
0
370 365

-4 838
7 225
1 272
-1 981
738
-4 564
677
-146
-1
0
3 220

-560 134
19 962
43 997
197 093
14 692
223 623
16 324
55 065
-10 023
-600
560 134

-552 515
19 962
43 997
197 093
14 692
228 823
16 324
55 065
-10 023
-600
565 334

-7 619
0
0
0
0
-5 200
0
0
0
0
-5 200

45 400

47 018

-1 618

0

12 819

-12 819

Tabellen totaloversikt økonomi kan deles i to hvor de tre første kolonnene beskriver periodens
resultat hittil i år og i fjor. De siste kolonnene gir en prognose for årets resultat.
Tabellen viser et totalt merforbruk pr august på omlag 1,618 millioner kroner. Her fremkommer det
en merinntekt på de sentrale områdene på 4,950 millioner kr. I dette ligger en endringer på skatt
og rammetilskudd fra revidert nasjonalbudsjett 2020. Kommunen har i budsjettrevisjon
1/2020 justert budsjettet for eiendomsskatt i forhold til reelle fakturerte inntekter.
På driftsområdene viser rapporten et mindreforbruk på 3,22 millioner kroner. Fordelingen av avvik
mellom tjenesteenhetene påvirkes av omfordeling av tilskuddsmidler fra flyktningetjenesten. Øvrige
avvik på tjenesteenhetene kommer i hovedsak av avvik på lønn og spesifikke driftsposter i
sektorene. Spesifikasjon av avvikene fremkommer i de sektorvise kommentarene.
Det foreligger stor grad av usikkerhet i kommunens økonomi på grunn av den pågående
koronapandemien. Det er utfra dette uavklarte faktorer i forhold til lønn, pensjon, smittevernstiltak,
tilskudd fra staten mv.
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Kommunedirektøren anbefaler utfra dette ikke forslag til budsjettreguleringer i økonomirapport pr 2.
tertial 2020.

Miljøkonsekvenser
Økonomirapporten gir ingen direkte miljøkonsekvenser.
Økonomikonsekvenser
Vurderinger i økonomirapporten gir direkte økonomikonsekvenser som oppsummeres i en
anbefaling om å regulere kommunens budsjett for 2020. Regelmessig økonomirapportering
Vil kunne gi positive økonomikonsekvenser ved at lederne har fokus på om den daglige
driften er tilpasset vedtatt budsjett.
Andre konsekvenser
Innføring av nytt rapporteringssystem har gitt kompetanseheving for lederne i regelmessig
oppfølging av kommunens økonomi.
Konklusjon
Økonomirapport pr 2. tertial 2020 viser en balanse i kommunens økonomi som vil kunne
fremskrives til årets slutt. Rapporteringen gjelder åtte måneder av budsjettåret og konstaterte avvik
kan i hovedsak forklares med merforbruk på lønn, utgifter til enkeltbrukere og smittevernstiltak.
Det foreligger stor grad av usikkerhet i kommunens økonomi på grunn av den pågående
koronapandemien. Det er utfra dette uavklarte faktorer i forhold til lønn, pensjon, smittevernstiltak,
tilskudd fra staten mv
I tillegg vil det være usikkerhet i forbindelse med endret anmodning om bosetting av flyktninger i
2020.
Det anbefales derfor ikke ytterligere regulering av kommunens budsjett utover større endringer
gjort pr 1. tertial.
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