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ØKONOMIMELDING 3/2011
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Saksopplysninger:

Rådmanen signaliserte i økonomimelding 2/2011 at det vile komme en økonomimelding 3 der
justering av investeringsbudsjettet samt eventuelle justeringer av driftsbudsjettet vile bli
foreslått.

1 For driftsbudsjettet foreslås følgende regulering:

Økte skatteinntekter 3,7 mill kr Økt inntekt
Avsetning til disposisjonsfond 3,7 mill kr Økt utgift
Nedjustert Kvalifiseringsstønad NAV 2,0 mil kr Redusert utgift
Oppretting feil Finneid Skole 0,2 mill kr Redusert inntekt
Justering mindre skjønnstilskudd Helsetunet 2 1,0 mill kr Redusert inntekt
Justering Vestmyra skole mindre refusjon fra Fylkeskommunen 0,8 mill kr Redusert inntekt
Netto O

Skatteinntektene blir i henhold til siste prognose KS prognosemodell (Stolp-modellen) 3,7 milL.
kr. høyere enn tidligere beregnet. Rådmannen foreslår at disse settes av til disposisjonsfondet.
Forventet utbetaling av kvalifiseringsstønad fra NAV er rapportert å bli betydelig mindre enn
beregnet. Den reduserte utgiften foreslås benytet til å justere ned inntektsposter på henholdsvis
Finneid skole (feilbudsjettering), Helsetunet 2 (mindre skjønnstilskudd enn beregnet til .
ressurskrevende pasient, samt nedjustert refusjon fra Fylkeskommunen vedrørende avtale
Røvika-elever). I sistnevnte tilfelle viser det seg at utgifter til undervisning av Røvika-elevene
blir mindre enn det som lå til grunn for avtalen med Fylkeskommunen.

I økonomimelding 2/2011 informerte rådmannen om at driften av enhetene viste et overforbru
på 6,4 mil. kr. i forhold til periodisert budsjett. I den forbindelse ble det satt i verk en rekke
tiltak for å hente inn merforbruet. Regnskap pr. 31. oktober viser at det fortsatt ligger an til et



merforbru. Hva resultatet blir ved regnskapsavslutning avhenger av effekten av de iverksatte
tiltak resten av året. Det forutsettes uansett et meget nøkternt forbruk de to siste månedene.

2 Investeringsbudsjettet

Kommunal og regionaldeparementet har gitt en uttalelse om budsjettering og regnskapsføring av
investeringer.
Kort oppsummert legger deparementet til grunn at:
Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke års-uavhengig
Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å
kunne pådra kommunen investeringsutgifter. Dette innebærer blant anet at budsjetterte
prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i
årsbudsjettet for kommende år.
Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller ved en budsjettregulering.

For Fauske kommune betyr dette at vi heretter vil regulere investeringsbudsjettet på vesentlige
poster på samme måte som driftsbudsjettet. Presiseringen innebærer ingen realøkonomiske
konsekvenser, men betyr at det årlige budsjettet i større grad gjenspeiler den forventede
aktiviteten i budsjettåret. Eksempelvis betyr dette at beregnet forbru 2011 til Sulitjelma skole
reguleres inn i budsjett 2011 (bevilgningene ble vedtatt i 2009 og 2010), mens budsjett for Ny
skole Vestmyra reguleres ned (opprinnelig budsjettert med 12 milL. i 2011).
Forslag til regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett:

S ri l B hu H.te rna arne age:
Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2011 hittil 2011 regnskap 2011 2011

Ansvar: 5420 SULITJELMA BARNEHAGE

3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG 60000 - - -60000 -

3910 BRUK AV LÅN -450000 - - -450000 -

3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -15000 - - -150000 -

Sum ansvar: 5420 SULITJELMA BARNEHAGE - -

Erikstad Barnehage
Buds(end) Regnskap Forventet I Regulering Regulert budsjett

2011 hittl 2011 regnskap 2011 2011
Ansvar: 5424 ERIKSTAD BARNEHAGE

3270 KONSULENTTJ EN ESTER 800000 - -800000 -

3910 BRUKAV LÅN -60000 - -600000 -

3970 QVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -200000 - -20000 -

Sum ansvar: 5424 ERIKSTAD BARNEHAGE - -

Vestrnyra Skolesenter



N

Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2011 hittil 2011 regnskap 2011 2011
Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-1Q-fase 2

3142 TRYKKING/KOPIERING - -

3200 KjØP AV INVENTAR OG UTSTYR - 423816

3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG 1200000 70277 750000 1125000 750000
3270 KONSULENTT EN ESTER - 84612
3429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN Il - 133365

3728 REF. MOM. PÂLØPTIINV.REGNSKAPET - -

3790 I NTERNSALG/OV ERFØRI N GER - -

3910 BRUKAV LÅN -10000000 - -50000 950000 -50000
3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -2000000 - -150000 185000 -15000

Sum ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-1 - 712070

S IT L k LU iue ma s o e
Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2011 hittl 2011 regnskap 2011 2011

Ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE -UTBYGGING

3142 TRYKKING/KOPIERING - 4605
3195 AVGIFTER, GEßYRER OG LISENSER - 26152

3200 KjØP AV INVENTAR OG uTSTYR - 490

3230 VEDLIKEHOLD, BVGGTJ., NYBYGG - 1971572

3232 NYANLEGG - - 80000 80000 800000
3270 KONSULENTT EN ESTER - 2233939
3429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNlr - 349377

3728 REF. MOM. PÂLØPT IINV.REGNSKAPET - -

3910 BRUK AV LÅN - - 6400000 -6400000 -6400000
3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 160000 -1600000 -1600000

Sum ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBY( - 4586136

Til ny skole i Sulitjelrna er det tidligere år (2009 og 2010) bevilget ti sammen 34 milL. kr. Som
kjent har det oppstått forsinkelser med prosjektet slik at forventet utgift i 2011 er beregnet å
utgjøre ca. 8 mil. kr.

Boliger Rusomsorg
Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2011 hittil 2011 regnskap 2011 2011
Ansvar: 601 B()liger Rusomsorg

3195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER - 40782
3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG - 2226021
3232 NYANLEGG 588000 - 360000 -2280000 360000
3270 KONSULENTTJEN ESTER - 6933
3429 MOMS, GENEREL KOMPENSASJONSORDNIl - 558239

3728 REF. MOM. PÂLØPT IINV.REGNSKAPET - -

3810 OVERF. FRA STATEN -188000 -

3910 BRUK AV LÅN -3000000 - -288000 182500 -288000
3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -1000000 - -720000 455000 -720000

Sum ansvar: 6067 Boliger Rusomsorg - 2831975

3 Omdisponering/opprydding bundne driftsfond

Saldo Saldo Saldo Saldo

2010 2009 2008 2007

25150063 STATSTILSKUDD BARNEHAGER -350000 -350000 -350000 -350000

25150000 KOMMUNAL KOMPETANSE -260000 -260000 "260000 -260000

25150025 OPPR. SULITJELMA 1999 -182098 -182098 -182098 -182098



25150037 UTBEDRINGSTILSKUDD -193030 -193030 -193030 -193030

25150078 UTSTYRSSENTRAL -80000 -80000 -80000 -80000

25150082 SAMLIVSKURS -10000 -10000 -10000 -10000

25150090 BOLIGTILSKUDD ETABLERING (DNSH) -67832 -67832 -67832 -67832

25150091 BOLIGTILSKUDD TILPASN. (NDSH) -209445 -209445 -209445 -209445

25150097 Kvalifiseringsprogram 2007 (sosial) -397223 -397223 -397223 -397223

25150123 ASTRID REIERTSEN - HVPU -6984 -6984 -6984 -6984

25150061 UTLÅNSMIDLER HUSBANKEN -8000 -8000 "8000 -

25150022 Prosjekt FRAM- TIA -149000 -149000 -149000
Sum -1913612

Revisjonen har senest ved revisjon av årsregnskap 2010, påpekt at det må ryddes opp i gamle
saldoer på driftsfond som har stått uten bevegelse over flere år.
Tabellen overfor viser oversikt over disse fondene. Bundne driftsfond er i utgangspunktet
ubenytet del av eksterne tilskudd som har vært øremerket fra tilskudds-giver. Avsetninger
gjelder ubenyttet del i det året tilskuddet ble gitt. Hvorfor tilskuddene ikke er benytet i
påfølgende år er vanskelig å si, da det har gått flere år siden avsetningene ble foretatt.
Forespørsler til enhetene har heller ikke gitt noe forklaring. Den mest sansynlige årsaken til at
midlene ikke er benytet, er at avsetningene er uteglemt og at utgiftene er dekket over ordinær
drift påfølgende år.

Med bakgrnn i ovenstående foreslår rådmannen at midlene kr. 1.913.612,- overføres til
kommunens disposisjonsfond som frie midler.

INNSTILLING:

0konomimelding 3/2011 tas til etterretning

FOR-013/12 VEDTAK- 28.11.2011

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo:
Innstiling fra rådmanen vedtas med følgende endring:
Avsatt sum på investeringsbudsjettet til Vestmyra skolesenter i 2011 omdisponeres til et
. eventuelt kjøp av sentralskola.
Ordfører og rådmanen får i oppdrag å fremforhandle en pris med eierne for så å legge
frem en sak i formanskapet som avgjør et eventuelt kjøp.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
0konomimelding 3/2011 tas til etterretning med følgende endring:

Avsatt sum på investeringsbudsjettet til Vestmyra skolesenter i 2011 omdisponeres til et
eventuelt kjøp av sentralskola.
Ordfører og rådmannen får i oppdrag å fremforhandle en pris med eierne for så å legge
frem en sak i formannskapet som avgjør et eventuelt kjøp.
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rådman


