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KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRINGER OG ALTERNATIVER

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Komnunens finansreglement Gf. § 3) pålegger rådmanen å sørge for at kommunen har
tilstrekkelig likvidìtet til å dekke sine løpende forpliktelser.

, Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune opplever i perioder at den løpende likviditeten (dvs. penger tilgjengelig til å
betale forpliktelser etter hvert som de forfaller), ikke er god nok. Dette har ført og fører til at vi
må benyte kassakreditt for å betale våre løpende forpliktelser.

Figuren nedenfor viser hvordan innestående beløp på inn og utbetalingskonto i 2011 svingte fra
måned til måned avhengig av når store utgiftsposter som lønn, renter/avdrag og
reguleringspremie på pensjon forfalt til betaling, og tilsvarende for inntekter som skatt og
rametilskudd. Særlig høstmånedene i 2011 var problematiske og i november var trekket på
kassakeditten over 40 mil. kr.



Rådmanen er i dag i gang med å se på muligheter for å justere innbetalingstidspunkt for en del
store utbetalinger som renter og avdrag samt reguleringspremie til pensjonsordningene, slik at

- disse ikke får forfall på de mest sårbare tidspunkene i forhold til innbetalingene. Dette vil
forventelig gi en positiv effekt på likviditeten

I tilegg til ovenstående tiltak, bør vi også iverksette tiltak for forbedre likviditeten ved å gjøre
tilgjengelig midler som i dag er bundet opp.

I formannskapsmøe den 5.3.2012 informerte rådmanen om at verdien av det kommunen har
plassert i aktiv forvaltning i dag er mye høyere enn verdien av hjemfallsfondet, som var
gruaget for disse plasseringene

. Bokført verdi/markedsverdi på forvaltede midler 31.12.2012:
Saldo Hjemfallsfondet (bundet driftsfond) 31.12.2012
Differanse

65,3 milL. kr.
33,2 milL. kr.
32,1 milL. kr.

.

.

Dette betyr i praksis at vi har 32 mil. kr i akiv forvaltnng som ikke relaterer seg til
hjemfallsfondet. Årsaken til dette er at det i en del tilfeller er brukt av fondet, uten at vi har
redusert plasseringen i aktiv forvaltning tilsvarende. Dette er det samme som om man hadde
øremerket midlene på en egen bankonto og betalt utgiftene fra en annen bankonto i stedet.

I tilegg til det som er plassert i aktiv forvaltning, har vi også innestående et beløp på 32,3 milL.
kr. på en kontò i Nordlandsbanen. Dette er restbeløp av utbetaling i forbindelse med
ekstraordinært utbyte og justering av eierandel i Salten Kraftsamband i 2008. Tidligere er det i
tråd med vedtak i kommunestyret, hentet 15 mil. kr. fra denne kontoen til utbetaling i
forbindelse med oppkjøp av aksjepost i SKS i 2010.

Ut fra ovenstående finnes det altså tilgjengelig 64,4 mil. kr. i likviditet som til nå ikke er
utnytet, samtidig som kommunen i perioder har måttet trekke på kassakeditt.



Rådmannen mener dette er en lite hensiktsmessig måte å håndtere kommunens likviditet, og ber
derfor om fullmakt til å selge andeler som i dag står plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad
til den til en hver tid gjeldene verdi på hjemfallsfondet.

I tilegg bør midler som er plassert på egen bankonto i Nordlandsbanken om nødvendig helt
eller delvis overføres til kommunens hovedfoliokonto slik at også disse midlene kan inngå i de
ordinære driftslikvidene.

Det er viktig å understreke de foreslåtte transaksjonene ikke vil ha noen direkte
regnskapsmessige konsekvenser hverken for drift eller investeringer da dette kun gjelder
endringer på betalingsmiddelsiden i balansen. Indirekte vil redusert bruk av kassakreditt føre til
lavere renteutgifter og gebyrer.

INNSTILLING:

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nedsalg av midlene som i dag står
plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad til differansen mellom saldo på
hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte.
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