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ØKONOMIMELDING 112013

Økonomimelding 112013 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 30.04.2013. Den
økonomiske statusen vil dane grulaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med
forskrift og finansreglement.

1.0 Resultatvurdering
Tabell 1- Forbruk totalt fordelt på utgifer og inntekter pr 1. tertial 2013 samt anslått årsprognose
2013 (i mil kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodiser! Awik Vurdert Awik
2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr rsprognos kr

Fast lønn 313,40 117,08 37,4% 114,05 3,03 323,71 .. 10,30_

Overtid 2,19 1,60 73,2% 0,73 0,87 2,49 0,29

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 19,15 11,25 58,8% 6,38 4,87 27,95 8,80

RefuSjoner syke- og fødselspenger -13,30 -6,22 46,8% -4,43 -1,79 -19,28 -5,98

Annen lønn 24,19 6,38 26,4% 8,06 -1,68 22,46 -1,74

Sosiale utgifter 71,46 28,27 39,6% 23,82 4,45 72,28 0,82

KjØp som inngår i kom. tjenesteprod. 100,23 34,94 34,9% 33,41 1,54 101,27 1,04

KjØp som erstatter kom. tjenesteprod. 67,46 25,69 38,1% 22,49 3,20 67,77 0,31

Ove rføri ngs utg ifter 60,71 27,81 45,8% 20,24 7,57 62,68 1,98

Rente og finansutgifter 78,21 4,91 6,3% 26,07 -21,16 7a,21 -0,00

Sum utgifter 723,71 25:1,72 34,8% 250,82 0,91 739,54 15,83

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter .71,83 -27,35 38,1% -24,02 -3,32 -71,86 -0,02

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -62,79 -17,31 27,6% -20,93 3,62 -63,20 -0,42

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -538,14 -183,84 34,2% -179,38 -4,46 -536,34 1,80

Rente og finansinntekter -50,95 -2,54 5,0% -16,98 14,44 "48,19 2,76

Sum inntekter -723,71 -231,04 31,9% -241,31 10,27 -719,59 4,12

Netto - 20,68 9,sa 11,18 19,95 19,95

Tabell 1 viser samlet oversikt over forbruet hittil for Fauske kommune samlet pr 1. tertial
2013, samenlignet med periodisert budsjett. Periodiseringen er basert på en jevn fordeling

av utgifter og inntekter gjennom året. Av tabellen framkommer det et merforbru på 11,18
mil. kr. Prognosen for 2013 viser et beregnet metforbruk på 19,9 mil. kr.

Merforbruet skyldes i hovedsak mindreinntekt Skattrammetilskudd/utbyte på 5 mil. kr,
merforbruk enheter 10,7 mil. kr. samt et ikke fordelt/spesifisert effektiviseringsbehov jf.
budsjettedtak 2013 på 4,8 mil. kr.

Det er på det rene at et slikt resultat vil medføre uheldige konsekvenser for Fauske kommune
hvis en ikke får tatt grep om situasjonen raskt.

Det er viktig å presisere at ut fra prognosene fra pensjonsselskapene, vil det i 2013 ikke bli et
positivt premieavvik på pensjon som kamuflerer det reelle merforbruket, slik situasjonen har
vært de siste årene.

Når dette skrives er saldo på disposisjonsfondet redusert fra 12,4 pr. 31. 12.2012 til 7,9 milL.
kr., som følge av vedtatt inndekning av merforbru 2012 (kr. 1,75 mil. kr.), og vedtatt
dekning av utbetalte erstatninger til tidligere barnehjemsbarn (2,65 milL. kr.) Denne reserven
er alt for liten til å dekke inn et slikt merforbru.
Som rådmanen redegjorde for i forbindelse med behandling av regnskap 2012, er det nå
strengt nødvendig å sette inn tiltak for å redusere aktiviteten i kommunen. Inntektssiden er
ikke stor nok til å drifte dagens aktivitet. Det er. nå uten effektive tiltak en stor risiko for at vi
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fra 2013 drar med oss et betydelig udekket merforbru inn i 2014. Skjer dette, blir situasjonen
enda mer krevende i forhold til å rette opp økonomien.

Resultatene for 2012 og prognose for 2013 viser at omsorgstjenestene har store utfordringer.
Disse er så betydelige at det ikke er grulag for å vente at vi oppnår budsjettbalanse i
inneværende år. For at dette skal kunne skje vil det være nødvendig å få iverksatt de
struturelle grep som omsorgsplanen legger opp tiL.

Driftsutvalget har av kommunestyret fått i oppdrag å vudere og foreslå driftstilpasninger for å
tilpasse driftsnivået for å redusere kommunens driftsunderskudd. Når dette skrives har
rådmanen lagt fram en rekke tiltak for utvalget. Det vises til Driftsutvalget sak 49/2013, samt
kommentarer fra enhetene for nærmere detaljer om forslagene.

Rådmanen forutsetter å komme tilbake til driftsutvalget fortløpende utover i 2013 for å
drøfte/foreslå nødvendige tiltak som kan bidra til at vi makter å gjennomføre de tiltak som er
nødvendige for å få kontroll/balanse i kommunens drift.

Når det gjelder mer detaljer rundt avvikene gis disse i kommentarene fra de enkelte
virksomheter.

2.0 Fellesområder

Tabell 2- Netto forbruk og prognose fellesområder pr 1 tertial 2013 (i mil kr)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sélvkostområder 0,1 -5,1 -8331% 0,2 -5,3 0,1 -

PPT - -1,6 0,1 -1,7 - -

. Tilskudd og kontingenter 13,8 5,0 36% 4,6 0,4 13,8 -

Fondsforvaltning -19,3 -2,0 10% -6,4 4,5 -19,3 -

Inntekter skatt/ramme -461,1 -170,9 37% -153,7 -17,2 -456,1 5,0

Felles -21,4 -2,9 14% -7,1 4,2 -21,4 -

Sum fellesområder -487,9 -177,5 36% -162,4 -15,2 -482,9 5,0

Tabell 3- Oversikt og prognose fellesinntekter 2013 (i mil kr)

Budsjett Vurdert Avvk
2013 årsprognose kr

Rammetilskudd -255,0 -256,0 -1,0
Skatt -203,0 -199,7 3,3
Eiendomsskatt -29,9 -29,9 0,0
Konsesjonskraft (netto) -15,0 -15,0 0,0
Kvote kraft (netto) -4,3 -4,3 0,0
Utbytte -13,0 -10,3 2,7
Sum -520,2 -515,2 5,0
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Skatt og rammetilskudd
For beregning av skatt og rametilskudd benytes prognose modellen til KS. Oppdatert
prognose viser en økning i rametilskudd på 1,0 milL. kroner som følge av endringer i
innbyggertall. For skatt på formue og inntekt viser prognosen en reduksjon på 3,3 milL.
kroner. Totalt for de frie inntektene er prognosene en reduksjon på 2,3 mil. kroner i forhold
til budsjett. Avviket er lite, slik at med usikkerheten som ligger i skatteinngangen kan denne
prognosen kan bli bedre.

Eiendomsskatt
Ingen endring i forhold til budsjett.

Utbytte
Utbyte fra SKS er utbetalt. Dette ble 2,7 milL. kroner lavere enn forutsatt i budsjett.

Konsesjonskraft
Ingen endring i forhold til budsjett.

2.2. Andre fellesområder

Renteutgifter
I budsjett 2013 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,1 %. Ut fra utviklingen i
NIBOR-rente hittil i år forventes det at budsjettet vil holde.

Pensjonsutgifter
I siste driftsutvalgsmøte informerte rådmanen om at siste prognose fra KLP tilsa at
pensjonsutgiftene i budsjett 2013 var for lavt budsjettert. Det viste seg imidlertid at prognosen
ikke var korrekt, og en har nå fått bekreftet fra KLP at økningen skyldtes en teknisk feil i
aktuarberegningen fra selskapet. Dette medfører at budsjetterte pensjonsutgifter vil holde, og
at det merforbruket som nå framommer i regnskapet vil utlignes i løpet av høsten.
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3.0 Rapportering resultatenheter og samhandlingsområder

Tabell 4- Netto forbruk og prognose pr samhandlingsområder L tertial 2013 (i mil kr)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Områder 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Oppvekst og kultur 205,37 83,63 40,7% 71,98 11,65 204,84 -0,53

Helse og omsorg 182,32 72,99 40,0% 64,40 8,59 191,75 9,43

Plan og kommunalteknisk 52,37 21,33 40,7% 18,24 3,10 53,61 1,25

Adm/politi kk/sa mh. 52,70 20,29 38,5% 18,96 1,33 52,70 -

Ikke fordelt -4,81 - 0,0% -1,71 1,71 - 4,81

Sum alle enheter 487,94 198,25 0,41 171,86 26,38 502,90 14,96

Tabell 5- Netto forbruk og prognose alle resultatområder (i mil kr)
Enheter: Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik Vurdert Avvik

Politisk og adm 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Politisk virksomhet 9,21 3,24 0,35 3,08 0,15 9,21 -

Rådmannens stab 32,63 12,00 0,37 12,26 -0,26 32,63 -

Samhandling 10,85 5,06 0,47 3,62 1,44 10,85 -

Vel og gatelys 7,93 3,58 0,45 2,70 0,88 8,93 1,00

Bygg-eiendom-Idrett 40,07 16,00 0,40 13,95 2,14 40,39 0,32

Plan utvikling 4,37 1,67 0,35 1,59 0,08 4,30 -0,07

Skoler 100,19 41,65 0,38 38,59 3,06 100,19 -

Barnehager 57,95 23,36 0,40 19,97 3,39 57,41 -0,53

Barne- og familie 26,54 8,96 0,36 9,16 -0,20 26,54 -

Integreringsenhet -0,00 4,15 - 0,16 3,99 -0,00 -

Kultur . 11,69 5,51 0,47 4,10 1,41 11,69 -

Sum samhandlingsområde 205,37 83,63 0,41 71,98 11,65 204,84 -0,53

Institusjon 59,12 24,80 0,42 21,02 3,78 62,31 3,19
Hjemmetjenesten 48,92 20,46 0,42 17,39 3,07 55,23 6,31

Kjøkkendrift 2,74 1,33 0,49 0,98 0,36 2,74 -

Helse 33,96 11,45 0,34 11,87 -0,42 33,96 -

MiljØ- og habilitering 20,96 9,02 0,43 7,50 1,52 20,96 -

. NAV 16,(51 5,92 0,35 5,64 0,28 16,55 -0,06

Ikke fordelt eff.behov -4,81 - - -1,71 1,71 - 4,81

Sum alle enheter 487,94 198,25 0,41 171,86 26,38 502,90 14,96

Budsjett 2013 ble vedtatt med et ikke spesifisert effektiviseringsbehov på 4,81 mil. kr. Pr.
30.04.13 er dette beløpet ikke fordelt på enhetene, og det har med bakgru i tallene
presentert ovenfor ikke vært mulig å finne inndekning for dette beløpet på de enkelte enheter.

3.1 Politisk virksomhet

Tabell 8- Forbruk pr l. tertial 2013 og prognose Politisk virksomhet
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Politisk virksomhet 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 9342667 3252781 34,8% 3126888 125893 9342667 -

Sum inntekter -130896 -17044 13,0% -43632 26588 -130896 -

Netto 9211771 3235737 3S,1% 3083256 152481 9.211771 -

I utgangspuntet forventes budsjettet å holde. Det er likevel knytet usikkerhet rudt utgiftene
rudt høstens valg, i tilegg er det vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av

tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fr år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.
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3.2 Rådmannens stab

Tabell 7- Forbrukpr 1. tertial 2013 og prognose rådmannens stab (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Rådmannens stab 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 43993631 16397446 37,3% 16045721 351725 43993631 -

Sum inntekter -11359545 -4398798 38,7% -3786066 -612732 -11359545 -

Netto 32634086 11998648 36,8% 12259655 -261007 32634086 -

Rådmanens stab består av rådmann, økonomiavdeling, personalavdeling, servicetorg,
IT/Innjøp, bruerkontor og folkehelse.

Med bakgrunn i rapporteringen fra de enkelte ansvarsområder under rådmanens stab
konkluderes det med at budsjettet på området skal holde. Høyt forbru pr. 30. april skyldes i
hovedsak store engangsutbetalinger på lisenser etc. på IT. Dette vil jevnes ut over året.

3.3 Samhandlingsreformen

Tabell 8- Forbrukpr 1 tertial 2013 og prognose samhandling (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Samhandling 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum umiftr 1085000 5057903 46,6% 3616668 1441235 1085000 -

Sum inntekter - -331 - -331 - -

Netto 1085000 5057572 46,6% 3616668 14490 1085000 -

Prognose med-finansiering 20131

Prognose utskrivningsklare pasienter 20132
kr.lO 138000
kr. 915750

Prognosen tar utgangspunk i antall institusjonsplasser som er tilgjengelig i dag. Ved
nedfasing av dobbeltrom viser vår erfaring at antall liggedøgn i sykehus øker proporsjonalt
med reduksjon i antall plasser i kommunen.

Slik det ser ut når dette skrives forventes det at budsjettet vil holde på dette området.

3.4 Oppvekst og kultur

.Tabell 9 - Netto forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for Oppvekst og Kultur (i mil. kr)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Avvk

Oppvekst og kultur 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Skoler 109,19 41,65 38,0% 38,59 3,06 109,19 -

Barnehager 57,95 23,36 40,2% 19,97 3,39 57,41 -0,53

Barne- og familie 26,54 8,96 36,0% 9,16 -0,20 26,54 -

Integreringsenhet -0,00 4,15 0,0% 0,16 3,99 -0,00 -

Kultur 11,69 5,51 47,0% 4,10 1,41 11,69 -

Sum samhandlingsområde 205,37 83,63 40,7% 71,98 11,65 204,84 -0,53

i Prognose for medfinansiering baserer seg på tall for januar og februar 2013, disse tallene er ike endelig

stadfestet fra helseforetaket:

2 Prognose utskrivningsklare pasienter baserer seg på sike tall for de fire første mnd. 2013.
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Hovedkonklusjon for samhandlingsområdet er at en ved slutten av året, skal holde seg
innenfor vedtatt budsjettrame.

3.4.1 Skole

Tabell 10 - Forbrukpr l. tertial 2013 og prognose for skole (i kroner)
BudSjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Skoler 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 12000714 43717005 36,4% 42276985 144020 120006714 -

Sum inntekter -10814093 -2064392 19,1% -3682861 1618469 -10814093 -

Netto 109192621 41652613 38,1% 38594124 3058489 109192621 -

Pr. april ligger skolene 3 milioner over periodisert budsjett. 1 milion skyldes inntekter fra
Fylkeskommunen til Vestmyra for Røika-avtale, som ikke utbetales før i juni. De resterende
forklares med en del inntektsposter som viser seg for høyt budsj ettert, samt overforbruk på
lønn og vikarer og sosiale 'utgifter. Skolene ,er inne i kontraktsforhold som varer til 31.7.13 og
dette påvirker muligheten til å gjøre noe med tallene på disse postene før i siste halvdel av
2013.

Skolene har stort fokus på å holde sine budsjetter. Slik det ser ut nå, og med de grep som
planlegges gjort i august vil skolene kunne klare dette. De vil ha høyere forbruk av vikarer
enn budsjett, men tilsvarende inntekter på sykepenger.

Hovedutfordringen ligger fortsatt på Vestmyra.

Følgende tiltak vuderes iverksatt høsten 2013:

Opphør av arbeidsavtaler fra 1.8.13.
Vakante stilinger skoleåret 13/14
Stoppe bru av vikar Isende klasser hjem der det er mulig.
Mindreforbru på utgiftskontoer .

3.4.2 Barnehager

Tabell 11 - Forbruk pr l. tertial 2013 og prognose for barnehager (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Barnehager 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 63919119 25971028 40,6% 2196034 4010688 63886492 -32627

Sum inntekter -5972 520 -2607795 43,7% -199084 -616955 -6472 516 -499996

Netto 57946599 23363233 40,3% 19969500 3393733 57413976 -532623

Avviket i forhold til periodisert budsjett skyldes i hovedsak følgende
. Utbetaling av tilskudd til ikke kommunale barehager forskutteres hver 3. måned.

Periodisert budsjett tar ikke hensyn til dette.
. Høyt sykefravær og tilsvarende høye vikartgifter. Refusjon sykepenger ligger også

høyere enn budsjett, og henger sammen med langtidsfraværet. Vikarutgiftene ligger
likevel høere enn budsjett.

Ut fra slik det ser ut pr 30/4 vil den enkelte barehage holde sitt budsjett. Holdes budsjettet i
barehagene vil også avsatt tilskudd til ikke kommunale barehager holdes innenfor budsjett.
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Det har vært en økning i utgiftene til styrket barnehagetilbud. Enheten fikk kr 500 000,- i
skjønnsmidler for 2013 som ikke er kommet med i budsjettet, og dette blir brut for å dekke
opp deler av de økte utgiftene, resten hentes inn ved å omdisponere lønnsutgifter.
Det er stort fokus på å holde budsjettallene for den enkelte barehage. For at enheten skal
holde budsjettet totalt er dette helt nødvendig, da tilskudd til ikke kommunale barnehager vil
økes om ikke budsjettene holdes. Sykefravær og bru av vikarer blir tatt opp på de månedlige
møtene. Nedtrekk på lønnsutgifter og omdisponering av lønnsutgifter til styrket
barnehagetilbud for å dekke opp økte utgifter på dette området.

3.4.3 Bame- og familie

Tabell 12 - Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose barne- ogfamileenheten (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Barne- Og familie 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 29864962 10755258 36,0% 10272557 482701 29864962 -

Sum inntekter -3325104 -1795794 54,0% -1108368 -687426 -3325104 -

Netto 26539858 8959464 33,8% 9164189 -204 725 265398581 -

Bareverntjenesten har hatt en betydelig nedgang antall bar med tiltak, både mht. bar som
har tiltak i familen og bar med plasseringstiltak.

Ansatte i barneverntjenesten forestår i større grad enn tidligere veiledning av familer med
omsorgssvikt- og atferdsproblematikk. Her sparer vi utgifter ved at vi i mindre grad enn
tidligere kjøper slike tjenester fra Bufetat.

Utover dette søker barneverntjenesten generelt å holde en nøktern profi på tiltakssiden mht.
omfang og kostnader.

Vi forventer ingen yterligere nedgang i antall barn med kostnadskrevende tiltak. Samtidig
kan vi vanskelig forutse nye behov som kan oppstå i løpet av året, eks. i form av nye saker
som fordrer kostnadskrevende tiltak som f.eks. akuttplasseringer i institusjon eller fosterhjem.

Det er således en viss risiko for at vi ender opp med et høyere forbruk enn det vi her har
anslått. Vi vil imidlertid søke å demme opp for denne risikoen ved å opprettholde en generell
nøkternet på tiltaks siden mht. både antall og omfang.

Pamilesenteret fremstår også med et for høyt forbruk, men dette oppveies gjennom
reguleringer ved års slutt for midler avsatt til fond og prosjekter.

I forhold til vedtatt budsjett ligger bareverntjenesten for høyt på forbru. Dette vil utjevne
seg gjennom tilskudd fra fylkesmanen som ikke er registrert ennå både barneverntjenesten
og familiesenteret forventes å gå i balanse ved årets slutt.

3.4.4 Integrering

Tabell 13 - Forbrukpr 1. tertial 2013 og prognose for integrering (i kroner)
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Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik
Integreringsenhet 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 16954107 4505975 26,6% 5809320 -1303345 16954107 -

Sum inntekter -1695440 -356656 2,1% -5651468 5294812 -1695440 -

Netto -297 4149319 -1397077,1 % 157852 3991467 -297 -

Prognosen vil være som budsjettert utenom vikartgifter som allerede er oversteget
årsbudsjett, dette dekkes inn med bruk av flyktningefond.

For å sikre at enheten holder seg innenfor ramen vurderes følgende tiltak resten av året:

. Mindre bruk av vikarer ved kortidsfravær:

3.4.5 Kultur

Tabell 14 - Forbrukpr 1. tertial 2013 ogprognosefor kultur (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

KultL!r 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 15154929 6906015 45,6% 5251520 1654495 15154929 -

Slim inntekter -3464 748 -1398386 40,4% -1154916 -243470 -3464748 -

Netto 11690181 5507629 47,1% 409660 1411025 11690181 -

Enheten ligger høyt i forbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes
. 1.4 milioner utbetalt i tilskudd i løpet av året fire første måneder. Periodiseringa tar

ikke hensyn til dette.
. Kr 323.000 er bokført på idrett allerede. Budsjett og regnskap er ikke veltet over slik

at dette blir korrigert ved neste melding.

Totalt sett anses det for at enheten kommer til å gå i balanse ved årets slutt.

Vi har fått idrett/friluft som nyt ansvarsområde. Det er ført kr 323.000,- på regnskapet så
langt i år uten at budsjettet/øvrig regnskap er veltet over til dette nye ansvarsområdet. Det
kreves god økonomistyring for denne nye tjenesten, slik at vi får bygd gode erfaringstall dette
året.

3.5 Helse og omsorg

Tabell 15 -Nettoforbrukpr 1. tertial 2013 ogprognosejor samhandlingsområde helse og
omsorg (i mil kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvk Vurdert Avvk

Helse og omsorg 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Institusjon 59,12 24,80 41,7% 21,02 3,78 62,31 3,19

Hjemmetjenesten 48,92 20,46 41,5% 17,39 3,07 55,23 6,31

Kjøkkendrift 2,74 1,33 48,6% 0,98 0,36 2,74 -

Helse 33,96 11,45 33,6% 11,87 -0,42 33,96 -

Miljø- og habilitering 20,96 9,02 43,0% 7,50 1,52 20,96 -

NAV 16,61 5,92 35,5% 5,64 0,28 16,55 -0;06

Sum samhandlingsområde 182,32 72,99 40,0% 64,40 8,59 191,75 9,43
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Ut fra tilbakemelding fra enhetene gir prognosen et forventet merforbru på 9,43 mil. kr.
Basert på fjorårets tall for same periode samt årsresultat 2012, er det knyttet usikkerhet
rudt denne prognosen.

3.5.1 Institusjon

Tabell 16 - Forbrukpr l. tertial 2013 ogprOflnOsejor institusjon (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Institusion 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 70151521 27832179 39,7% 24696736 3135443 73011632 2860 111

Sum inntekter -11027928 -3030847 27,5% -3675976 645129 -10 700 (J 327928

Nett 59123593 24801332 41,9% 21020760 3780572 62311632 3188039

Årsprognosen ligger ca. 3 mil. kr. over budsjett. Dette forklares med følgende

Merforbru på vikartgifter beregnet til mellom 2-2,5 mil. kr. Spesielt ferieavviklingen vil
medføre en utfordring.

En sykehjemsavdeling er en pilotavdeling i bemaningsprosjektet som har høye kostnader på
fast lønn, det ligger ikke ekstra midler i budsjettet for dette. Det er besluttet at piloten skal
drifte ut september 2013. Videre har det vært driftet med en ekstra nattevakt i forbindelse med
etablering av dobbeltrom, dette utgjør 1,77 årsverk. Utover dette har enheten kontroll på fast
lønn.

Forbruspostene medisinsk forbrusmateriell, matvarer og medikamenter ligger over budsjett,
disse postene har ikke vært regulert i samsvar med prisstigningen. Samandlingsreformen og
mer krevende pasienter har gitt økte utgifter på medikamenter og medisinsk forbrusmateriell.

Videre får enheten ikke inn tilstrekkelig på brukerbetaling i forhold til budsjett på tross av økt
antall pasienter (dobbeltrom). Enheten har ingen påvirkning på dette.

For å redusere anslått merforbru mest mulig er det i samhandling med hjemmetjenesten
definert konkete kortsiktige tiltak:

. Utfasing av dobbeltrom

o Effekt 2-4 milloner med å redusere institusjonsdrift og styrke hjemmetjenesten
. Kutt bru av vikarbyrå

o Vil ikke gi kutt men vil medføre at vi holder oss til ramene
. Utnyte sykepleierressurser på en mer samlende måte

ö Effekten er større rom i bemaningsplanleggingen
o Særlig vil dette gi effekt på sommeravviklingen

. Redusere nattevakter

o Stoppe ekstra innleie på 1,77 årsverk.

Fauske kommune er ((Iopptung)) på institusjonsdrift og skal enheten kutte så det monner
anbefales det at man reduserer tjenestetilbudet; færre plasser og mindre bemaning.
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Annet - endringer av ansvarsområde:

Sagatun og Moveien aldershjem skal defineres under institusjon. Kortids- og
rehabilteringsavdelingen skal defineres under hjemmetjenesten.

3.5.2 Hjemmetjenesten

Tabell 17 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for liemmefjenesten (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Hiemmetjenesten 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utaiftr 55721883 22585219 40,5% 19657520 2927699 62030850 6308967

Sum inntekter -6797976 -2121823 31,2% -2265992 144169 -6797976 -

Netto 48923907 20463396 41,8% 17391528 3071868 55232874 6308967

Prognosen viser at det går mot et merforbru på ca. 6 mil. kr. med samme aktivitet som nå.
Det er et stort merforbruk på fast lønn på Paviljong 2-5-7. For Paviljong. 3-5-7 er det stort
merforbru pga Pilotprosjekt turus. Paviljongen driftes med over 4 årsverk mer enn det som

ligger i budsjettet.

Videre er det brukt eksterne vikarbyrå i første del av året og det medfører ekstra kostnader. På
overtid er det også et stort merforbru på 3 av ansvarene.

Piloten på Paviljong. 3-5-7 er samen med Miljø og aktivitet så godt som uten overtidsbruk.

Når det gjelder kjøp av varer og tjenester, ligger alle enhetene godt under budsjett.

Hjemmetjeneste NordNest drifter med ekstra personell pga. økte arbeidsoppgaver ute. De har
fått tilført midler fra Sagatun og drifter med personell derfra også.

Følgende tiltak er satt i verk for å redusere merforbru

. Stoppet bruen av vikarbyrå.

. Hjemmelsregister tas i bruk for å holde orden i stilingene i alle enhetene.

Det jobbes nå med flere langsiktige tiltak for å oppnå budsjettbalanse

Anet - endringer av ansvarsområde:

Sagatun og Moveien aldershjem skal defineres under institusjon. Kortids- og
rehabilteringsavdelingen skal defineres under hjemmetjenesten.

3.5.3 Kjøkkendrift

Tabell 18 - Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose for kjøkkendrif (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Kjøkkendrift 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utaiftr 9664110 3291075 34,1% 3283100 7975 9664110 -

Sum inntekter .6921204 -1958226 28,3% -230706 348842 -6921204 -

Netto 2742906 1332849 48,6% 976032 356817 2742906 -

10



Området forventes å holde budsjettet, også her er prognosen usikker sett i forhold til tidligere
års resultat.

3.5.4 Helse

1' b ll19 F, b k 1 . 12013 fl h L (¡' kr )a e - or ru pr . tertia og prOflnose or ese i oner
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Helse 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 41808918 13415355 32,10/ 14486516 -1071161 41808918 -

Sum inntekter -7849127 -1965500 25,0% -2616376 650876 -7849127 -

Netto 33959791 11449855 33,7% 11870140 -420285 33959791 -

Enhet Helse starter opp ny gjennomgang av budsjett og regnskap i løpet av mai. Det vil bli
foretatt fusjonskarlegging og ressurskartlegging ved alle avdelinger. Det vil i tilegg bli
utført ROS analyser på enkelte utvalgte områder. Formålet med gjennomgang og kartlegging
er kvalitetssikring av budsjett for 2014.

Det hefter noe usikkerhet vedrørende legetjenesten sin behov for vikarleie samt rekrttering

til ledig driftstilskudd.

Det arbeides mot budsjettbalanse samtidig som kostnadskutt vuderes fortløpende.

3.5.5 Miljø og habilitering

Tabell 20 - Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose for miljø og habiltering (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

MiliØ- og habiliterini! 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 28080339 9108514 32,4% 9875796 -767282 28080339 -

Sum inntekter -7124436 -90301 1,3% -2374812 2284511 -7124436 -

Netto 20955903 9018213 43,0% 7500984 1517229 20955903 -

Enheten har et høyt forbruk i forhold til periodisert budsjett pr. 30.5. Dette skyldes først og
fremst at tilskudd fra staten vedr. ressurskrevende tjenester blir inntektsført i sin helhet først i
desember 2013.

Enheten er i ferd med å bygge ned et tiltak om bruk av makt og tvang overfor en
ressurskrevende enkeltbruer i Solvollveien. Dette innebærer at vi reduserer den daglige
bemaningen gradvis, i samråd med fylkesmannen, og omplasserer personalet til andre
avdelinger når det er mulig. Personalgruppen knyttet til Solvollveien har også fått tiført flere
brukere og avlaster dermed de andre avdelingene. Vi har derfor valgt å la ca. 1.3 årsverk stå
vakant mens vi prøver å bygge ned og etter hvert avslutte tvangstiltaket. Likevel må vi, i
denne perioden, være forberedt på og bemane opp til 2:1 dersom situasjonen endrer seg i
negativ retning.
Vi har også ledig 22.15 % BP A, dette beror på at vi ikke har klart å skaffe folk i stillngen.
Et vedtak om 40 % stiling BP A trer i kraft ved skolestar.
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Enheten har fått tilmeldt 3 nye bruere, hvorav 2 er til flytet, med til dels omfattende behov
for tjenester fra enheten. Bruerkontoret er nå i ferd med å stare kartlegging av den enkelte.

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjettramen.

3.5.6 NAV

Tabell 21 - Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose for NAV (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

NAV 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utaiftr 17279752 6120401 35,4% 5860436 259965 17172240 "107512

Sum inntekter -667668 -198311 29,7% -222556 24245 -62400 43668

Netto 16612084 5922090 35,6% 5637880 284210 16548240 -6384

Enheten har overforbru på overføringsutgifter (sosialhjelpsutbetalinger) med 597.762,-
i forhold til periodisert budsjett

Enheten har i forhold ti budsjett lav aktivitet i kvalifiseringsprogramet (KVP).
Det forventes et svakt stigende forbru på området. Mindreforbruk på dette området går i
hovedsak med til å balansere overforbru på sosialhjelpsutbetalinger.

Det er knytet stor usikkerhet til sosialhjelpsutgiftene for 2013. Tradisjonelt skal utbetalingene
reduseres mot vår og sommer. Enheten har så langt ikke merket en nedgang i behovet for
bistand. Det bemerkes at generelt høyere levekostnader får direkte innvirkning på kommunens
sosialhj elpsbudsj ett.

Enheten jobber for å avklare flest mulig mottakere av sosialhjelp til arbeid og aktivitet. Videre
søker enheten et tett samarbeid med andre enheter for så tidlig sOm overhode mulig få
personer over mot arbeid og aktivitet. Enhetens forbruk vil bli fulgt tett opp av ledelse og alle
tiltak vil bli vudert.

Enheten forventes å balansere ved årets slutt.

3.6 Plan og kommunaltekniske tjenester

Tabell 22 - Netto forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområdet plan og
kommunaltekniske tjenester (i mil. kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Plan og Kommunaltekn 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Vei og gatelys 7,93 3,58 44,8% 2,70 0,88 8,93 1,00

Bygg-eiendom-Idrett 40,07 16,æ 39,7% 13,95 2,14 40,39 0,32

Plan utvikling 4,37 1,67 35,0% 1,59 0,08 4,30 -0,07

Sum samhandlingsområde 52,37 21,33 40,7% 18,24 3,10 53,61 1,25

Prognosen tilsier et forventet merforbru på 1,25 mil. kr. Usikkerhet er knyttet til værmessige
forhold resten av årets jf. stort forbru på gru av ekstra utgifter pga. værsituasjonen årets
fire første måneder.
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3.6.1 Vei og gatelys

~ b Il 23 P, b k 1 . 12013 fl 1 (¡' kr )a e - or ru 'pr . tertia og prognose or vai og gate ys l oner
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

vei og gatelys 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 9974394 4595429 46,1% 3382224 1213205 10779520 805126

Sum inntekter -204336 .1018188 49,8% -682112 "336076 -185200 194336

Netto 7928058 3577241 45,1% 2700112 877 129 8927520 999462

Som kjent så har vintersesongen 2012/13 forløpt seg svært ugunstig mht. kostnader. En
gjennomgang av allerede medgåtte utgifter til egne manskaper og innleide tjenester viser en
utgift på ca. 400.000,- Disse midlene ble brut i hovedsak til å forebygge/forhindre
størrelfere skader på veier og anen eiendom. Som en konsekvens av vinterflommen ble
mange kommunale veier påført store skader, se tabell nedenunder.

Fauske kommune utførte i 2012 utbygging av parkeringsplasser ved Kjelvannskrysset og
Skihyta. I kontrakten med kommunens entreprenør A. Moan AS som utfører brøytetjenesten
inngår ikke disse parkeringsplassene pga. disse ble etablert etter avtalen var inngått. Dermed
er ikke disse kostnadene innarbeidet i budsjettet. Enhet VVA er foreløpig fakturert med kr.
27.200,- for brøyting i 2013. I vedtatt investeringsbudsjett for 2013 skal også
parkeringsplassen ved Daja Camping og Jakobsbakken nord og sør anlegges.

Tabellen under forklarer hvor store økonomiske konsekvenser alle veiskader påfører
veibudsjettet. Dìsse uforutsette utgiftene vil med stor sannsynlighet påføre veibudsjettet
overskridelser.

Tabell 24 - Oversikt over veier som er påført skader vinteren 2013
Veinåvn Skadeomfån~ Kalkulert kostnad
Fauske 02 ome2n
øynesveien Deler av veien utvasket ca. 300 m 60.000,-
Rabbenveien Deler av veien utvasket ca. 100 m 10.000,-
Gang/sykkelvei Rognveien Hull i gangvei skadet asfalt 20.000,-
Vatnbygdveìen Deler av veien utvasket ca. 80 m 50.000,-
Leivset Skade over to stikkenner 20.000,-
Vassryggen Deler av veien utvasket ca. 200 m 50.000,-
Holtanveien Div. utvaskinger 20.000,-
Bådsvik Deler av veien utvasket ca. 100 m 15.000,-
Solvika Deler av veien utvasket ca. 500 m 80.000,-
Vei til Stengvan Hele veien utvasket ca. 500 m 80.000,-
Valnesf.iord
Nystadveien Div. utvaskinger 15.000,-
Nordengveien (Valnesfi ord) Div. utvaskinger 15,000,-
Bringsliveien Div. utvaskinger 15.000,-
Nordengveien (Kvitblik) Deler av veien utvasket ca. 100 m 20.000,-
Medliveien Div. utvaskinger 15.000,-

Sulit.ielma
Rishamern Deler av veien utvasket ca. 200 m 70.000,-
Sum 555.000,-
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Oversikt over merforbruk som skyldes en svært krevende vinter inkludert kutt i årets
veibudsjett, samt ekstra brøytekostnader til brøyting parkeringsplasser Sulitjelma.

Kostnader brøyting parkering Sulitjelma
Reduksjon veibudsjett 2013
Ekstra utgifter i fuL. m. vinterflom
Sum

100.000,-
500.000,-
955.000,-
1.555.000,-

Ekstrautgiftene som det vises er aven størrelse som vanskelig lar seg spare inn ved å redusere
sommervedlikeholdet av veier som fra før av er svært stramt. Likevel vil enhet VV A holde
stramt igjen på de poster som det er noe å kutte på. Under forutsetting aven ((snil))
kommende forvinter er det realistisk å forvente et overforbru for inneværende år på ca. kr.
1,5 mil.

For øvrig så har sommervedlikeholdet av kommunale veier har de seneste år vært minimalt.
Med bakgrunn i en svært kostnadskrevende vinter vil det heller ikke i år bli utført anet
sommervedlikehold enn kun nødvendig bransluking av eventuelle veiskader. Veimerking,
vedlikehold skil~ redusert veihøvling og redusert kantslått er tiltak Som vil bli vurdert
iverksatt. I tilegg vurderes det om den ene ruden med pærebyte av gatelys kan utgå.

Ved å iverksette overnevnte tiltak medfører dette generelt dårligere veistandard og lavere
trafikksikkerhet på de kommunale grusveier. Besparelsen av og ikke å utføre pærebyte av
gatelysene vil kun gi kortsiktig økonomisk gevinst. Dette vil resultere at kostnadene bare blir
overført til påfølgende år.

3.6.2 Bygg-eiendom

Tabell 25 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for bygg-eiendom-idrett (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Bygg-eiendom 2013 hittl hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 4660240 18267959 39,2% 16124688 2143271 47864069 1261665

Sum inntekter -6534888 -2181746 33,% -2178296 -3450 -7477 584 -942696

Netto 40067516 16086213 40,1% 13946392 2139821 40386485 318969

Forbruet pr. 30.04 ligger betydelig høyere enn periodisert budsjett. Ca 1,3 mil. er ikke reelt
merforbru men skyldes at forsikringer, kommunale avgifter etc. er forskuddsbetalt. Dette
jevnes ut igjennom året.

Rest merforbru knyter seg til følgende forhold:

ikke - budsjetterte utgifter på renhold av modulbasert paviljong på Vestmyra hittil
brut 28 000
Ikke-budsjetterte kommende utgifter på renhold modulbasert paviljong Vestmyra
ca kr.- 100000.-

Prognose for energiforbruk tilsier et merforbruk på ca. 1 milion kr.- i 2013.
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Slik situasjonen vurderes pr 30. april, tilsier dette et merforbru i størrelsesorden 0,3 milL. kr.
ved årets slutt

Bygg eiendom gjennomfører en spareplan med tiltak, denne vil ikke ha full effekt før siste
halvår.

3.6.3 Plan og utvikling

Tabell 26 - Forbruk pr l. tertial 2013 og prognose for vlan og utviklinJ! ri kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Plan utviklinii 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 10701649 3392561 31,7% 3701516 -308955 10631137 -70512

Sum inntekter -6331632 -1722712 27,2% -2110544 387832 -633100 628

Netto 4370017 1669849 38,2% 1590972 78877 4300 133 -6988

Budsjettet for planutvikling 2013 omfatter i vesentlig grad lønnskostnader for fast ansatt og
nødvendige driftsmidler for drift av kontor og enheten. Enheten har nå full bemaning med
untak aven stiling som skal tilføres enheten (inkl lønnsmidler). Denne stilingen ventes å
være på plass i løpet av året.

I budsjett ligger det inne at 1 stiling på planutvikling skal finansieres ved bru av
næringsfondet. Dette er ikke riktig da finansieringen ble fjernet i 2012. Budsjettet er ved en
inkurie ikke rettet opp.

For budsjett 2013 ble gebyrsatsene for tjenester som enheten yter økt betydelig. Dette
forventes å gi betydelig økning i inntektene. Det er lagt inn ca 300000,- i økning i 2013~

Hele enheten har oppmerksomhet på økonomien. Vi vil forsøke å spare inn på drifta for å veie
opp mot feilbudsjetteringen av inntekt fra næringsfondet.

Enheten forventes å holde budsjettet ved årets slutt.

4.0 Budsjettreguleringer

Omfanget av budsjettreguleringer vil være begrenset av tilgang på ledige budsjettmidler. Det
har vi ikke, slik at budsjettreguleringene i denne omgang er tilpasninger knyttet ti endring av
ansvarsområder

I budsjett 2013 ble det vedtatt at ansvarsområde idrett skulle flytes fra enhet Bygg/eiendom
til enhet Kultur. Videre ble det vedtatt at Ansvar Rehabiltering skulle flytes fra enhet
Sykehjem til enhet Hjemmetjenester, samt at ansvar Moveien skulle flytes fra enhet
Hjemmetjenester til enhet Sykehjem. Tabellen nedenfor viser nettoeffekten på de enkelte
enheters budsjett

Tabell 27 - Budsjettreguleringer (i kroner)
Kultur/idrett 4399242
Park/idrett -4399242

Hjemmetjenester 1178344
Sykehjem -1178344
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5.0 Investeringer

Det vises til oversikt nedenfor over investeringsporteføljen for 2013 Of. tabell 28.)

Oversikten gir en kortfattet oversikt over status/fremdrift. Rådmanen har ingen yterligere
kommentarer mht. dette.

Rådmanen vil rette fokus mot prosjekt Sulitjelma skole hvor det som tidligere orientert om
til formannskapet hvor det pr mai 2013 er en overskridelse i forhold til budsjett på ca. 5 milL.
kr.

Alle reserveposter er benyttet og vi står nå foran fase 2 i prosjektet hvor rehabiltering av
deler av det gamle skoleanlegget skal gjennomføres.

Det vurderes fortløpende muligheter for kostnadsreduserende tiltak.

For de øvrige prosjektene er det ikke meldt om overskridelser i forhold til gitte ramer.

Tabell 28 - Oversikt investeringer (hele 1000)

PROSJEKT BEVILGNING FORUTETINGER STATUS

.' 2013 FRAMDRIFT

Skolemateriell 1000 1000 pr å r tom 2013 Pågående program

IT-utstyr 2000 Pågående program

FUNKE Helsenett

Aksjon skoleveg 200 I hht godkj trafikksikkerhetsplan

Erikstad kirkegård Egen sak om sl uttinansiering

ServlcebyggEri ksta d kirkegå rd 2000 Tidl finansiert 2,1 mill Avventer stabilisering

Omsorgsboliger Fauske sentrum Start omreg v/helsetunet/Buen

Omsorgsboliger Strøms nes Avventes - prio etter Eiaveien

Sagatun Reha bl Iterl ngs behovet utredes Utredning pågår Egen sak

Eiaveien . Demensboliger Utkast reg plan ferdig

Samarb m/ISBBLetablert, skisseprosjekt medio juni

Torggt 16 26000 Tidl. finansiert 5,0 mill Prosjektet igangsatt

Sulitjelma skole 27728 I hhtgodkjent prosjekt Prosjektet pågår fremdrift ok

Økonomis ke utfordri nger

Vestmyra skole 10000 Oppstart planlegging Ihht ny skolestruktur

Mål ferdigstillelse: Skolestart 2016 Prosjektet pågår i hhtforutsetningene

Valnesfjord skole Oppstart planarb 12014

Ventekostnader ny skolestruktur 2000

Barnehage Sul itjelma 500 Tidl finansiertO,6 mill Prosess pågår for samlokalisering m/skole

Boliger Tareveien 2000 Tidl finansjertO,83 mill Sa ma rbel d med VGS forberedes, rå dgl vere enga s j eres

Oppgradering eksisternde bol igmasse 2000 Årlig bevilgning Utbedringer helsetunet prioriteres

Oppgradering maskinpark 2000 I hhtgodkjent prioriteringsliste Anskaffelser pågår

Oppgradering gatelys 1000 Prioriteringsliste må utarbeides PrioriteringslIstegodkjent i PLUT

Oppgradering til LED-lys Rammeavtale

Allaktivitetshus 2200 Ferdi g forprosjekt Arbeid med skisseprosjekt pågår, forventes ferdig tidlig høst

Skilting 150 Nye gatenavn, nye skiltplaner Løpende

Heis sykehjem Helsetunet 1200 Utskifting begge heisene Avventes Kostnader ved takrep. Prioriteres

Infrastruktur Sulitjelmafjellet 3400 Parkeringsplasser Jakobsbakken og Daja Dajaveien

Vei Inn til Fjellandsbyen Park.pl Daja ogJakobsbakken

Øvrige veinett 2600 Prioriteringsliste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT, rammeavtaler

Fotball hall 1880 Tomtekostnader Grunnboring bestilt

Ny tomt vurderes Egen sak om alternativ løsning

Tilskudd hallS miil overført driftsbudsjett 

rest bev 2012 overf 2013

Samlokalisering tekniske tjenester 1000 Forstudi e/forprosj ekt Henv gjort ti I na bokommuner, prosjektgruppe skal etableres

Kunstdekke Finneid grusbane 900 Samarbeidsprosjekt Finneid idretlag

KlargJ tomter Valnesfjord Fra tomtefond, prio Furnesfeltet Reguleringsendri ng pågår

Salg kommunal eiendom -6000 Knytet til finansiering av inv.2013 Salg pr 29.4: ca 1,55 mill kr
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6 Finansforvaltning

6.1 Kortsiktig likviditet

Samlet innskudd i ban utgjorde pr. 30.04.2013, ca. 76 milL. Dette er 20 mil. kr. mindre enn
på same tid for 1 år siden. Av banbeholdningen er ca. 20 milL. kr. til en hver tid bundet
opp til skattetrekk på sperret bankonto.

Resten er i hovedsak driftslikvider og varierer fra måned til måned i forhold til
lønnsutbetalinger, mottak av rammetilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak
knytet ti 3 måneders NIBOR-rente med fradrag fra 0-0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-
renten 1,77 %.

Fi ur 1 - Kortsikti likviditet hittil 2013

Kortsiktig likviditet januar-april 2013
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Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakeditt er for tiden fastsatt ti 3 måneders p.t
NIBOR med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Som figur 1 viser, har det ikke vært truet på
kassakreditt første tertiaL. Dette forklares med at nytt låneopptak på 64,5 milL. kr. inngår i
likvidbeholdningen og bidrar til positiv likviditet første del av året. Det må ut fra den
utfordrende økonomiske situasjonen kommunen er inne i, påregnes betydelig trekk i 2. og
spesielt i 3. tertìal.

Ti b il 28 R ka kr dtt . 2013a e - ente sse e i . vrmai
3 mnd. NIBOR Påslag Rente

1,79% 0,85 % 2,64%

6.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto
og Spareban 1. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.:

Tabell 29 - Oversikt kapital plasseringer
Plassering 31.12.2012 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13

HjemfalIsfond Plassering Pareto 25518 26572 26561 26358 26572

HjemfalIsfond Plassering S81 Forvaltning 20210 20573 20796 20964 21105 .

Utvikling samlet portefølje 45728 47145 47357 47322 47677
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Figur2 - Utvikling plassering Pareta 2013

HjemfalIsfond PlasseringPareto

27000
~ 26500

t 26000
~ 25500

.a. 25000
'S

Æ 24500-

/'/'
-.

~ ~ ~ ", ", ",
'~ "Ý ,~"Ý .~"Ý

~ ~ '!c, ~" ~'t
\.;~~ ~v ~'t

'i'Q
\'b~ ~~

..~ y
"v~

'\o
~";",

Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt samen av følgende 2 produker:

L PARETOAKTIV
Aksjefondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende selskapene

på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofi enn
referanseindeksen. Investeringsfiosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite
transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig
potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er solid balanse,
god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

Fondet har siden oppstar i 2002 hatt en årlig avkastning på 15,0 prosent sammenlignet med
13,4 prosent for Oslo Børs Fondsindeks. Tilsvarende tall hittil i år er 8,3 prosent mot 8,1
prosent for referanseindeksen.

2 PARETO HØYRENTE
Fondet investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industriforetak. Fondet
kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en høyere
avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i
obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjcin ligger mellom null og
to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for baner, pensjonskasser
og forsikringsselskap.

Tabell 30 - Vektingen mellom de to fondene
Markedsverdi Vekt % 

Pareto Akiv 8680939 32,40 %

Pareto Høyente 18112114 67,60 %

TOTALT 26793053 100,00 %
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Figur 3 - Utvikling plassering SBI forvaltning 2013
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Kommunens plasseringer i Spareban 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellge rente og
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Pr 30.04. er vektingen mellom
de ulike produktene som følger:

Ti b Il 31 kt Il d Ik L d kta e -Ve ingme om e u i e vlasseringspro u ene
Markedsverdi Vekt % 

BANK o.l. 1 271264 6,02 %

OBLIGMRK 13 997856 66,33 %

EK-BEVIS 201 182 0,95 %

AKSJER NORGE 2252265 10,67 %
AKSJERUTL 3381982 16,03 %

TOTALT 21 104549 100,00 %

Generelt er kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofi i tråd med vedtatt
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god
avkastning.
Pr. 30. april er verdìen på plasseringene økt med 1,9 milL. kr. samenlignet med 31.12.2012.

6.3 Gjeldsportefølje
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 4 lån i Kommunalbanen og 1 lån i
KLP Kommunekreditt
I tilegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanen.

Tabell 32 - Fordeling gjelden pr 30 april 2013
Opprinnelig Restgjeld

Rente pr. d.d. Andel Rentevilkår
Rentebinding Innfridd

låneopptak 30.04.13 utgår år:

KOMMUNALBANKEN 211244 172 943 2,10% 37,56% Reg mot NIBOR kvartal 2031

KOMMUNALBANKEN 100000 94737 3,61% 20,58% Fastrente 5 år Des. 2016 2030

KOMMUNALBANKEN 72800 66733 3,83% 14,49% Fastrente 5 år Juli 2015 2040

KLP/Kommunekreditt 64200 62060 3,39% 13,48 % Fastrente 3 år Des. 2014 2041

KOMMUNALBANKEN 64457 63920 2,10% 13,88% Reg mot NIBOR kvartal 2042
.

Totalt 512701 460393 100,00%
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Figur 4 - Utvikling 3 måneders NIBOR
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Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkL. fastsatt margin 0,25). Som det framgår
har den flytende renten beveget seg lite siden årsskiftet. Når dette skrives har vi en flytende
rente på 2,12 %.
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FAUSKE KOMMUNE INVESTERINGSPORTEFØlGE 2012 - status pr 31.8.2012 Vedlegg

PROSJEKT BEVILGNING ØKONOMISK FORUTSETNINGER STATUS ØKONOMISK

2012 RAMME FRAMDRIFT STATUS

Skolemateriell 100 200 100 Dr år tom 2013 Pågående program

IT-utstyr 1200 Årlig 800 fom 2013 Pågående program

IKT-folkevalgte 300 Lesebrett folkevalgte Iverksatt

FUNKE Helsenett
Aksjon skoleveg 200 Trafi kkslkkerhetsolan Forslag til trafikksikkerhetspllal!t fram
Erikstad kirkegård 2450 83S0 Arbeid pågår i regi av Kirkel fellesråd

Servicebygg Erikstad kirkegård 4100 Grunnarb utført
Avventer stabilisering
Byggestart tidligst 2013

Omsorgsboliger Fauske sentrum 300 Samarbeid med eksterne aktører Ny Intensjonsavtale m/15BBLgodkjent
Konkrete prosjekter vurderes 

Omsorgsbol iger Strømsnes Strømsnesgården, ev nybygg

Elaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig
Gjennomføring I hht intensjonsavtale
m/ISBBL vurderes

Til rettelegging samhandlingsreformen 2200

Torggt 16 2S00 Prosjektet igangsatt

Sulitjelma skole 2~~ 77728 i hht godkjent prosjekt Byggearbeidene i l!an~ Sak vedr

Utfordringer tiJførselsanlegg VVA skole/barnehage
Fremdriftsplan forskvves, dermed forberedes
også økte kostnader (prisstigning i Heri også

3-4mnd l!iennoml!ang av
Sak vedr Innpassing barnehage forberedes økonomisk status

Vestmyra skole 1100 21600 Alternativ sentralskola Ny skolestruktur l!odkient

Skolestruktur avklares Oppstart prosjekt ny skole forberedes

Valnesfjord skole Renovering/nybygg Prlo etter Sulitjelma og sentr.skole
Sammenheng flerbrukshall
Alternative finansformer skal vurderes

Barnehage Erikstad 80 Leieavtale utgår Leieavtale forlenget med 3 år

Sammenheng skolestruktur sentrum
Barnehage Sulitjelma 1100 Vurderes sammen med skoleutbygging Vurdering pågår/sak forberedes

Boliger Blåskjellvn S050 Bygg overtatt Overs kr 

Midlertidig brukstilatelse gitt 2-300.000,-

BolIgerTareveien 830 Rehabilitering
Ev samarbeid VGS/Husbank forberedes

Oppgradering eksisternde boligmasse 200 1000 Paviljongene prioritert Planlagt arbeid ute på anbud
Omprio ventilasj Sagatun

Lastebil 2300 Bestilt, klar til brøytesesong

Oppgradering maskinpark 80 Årlig sum- 200 - uspesifisért Forberedes mot budsj 13/ø-plan

Prioriteringsliste må utarbeides

Oppgradering gatelys 500 Årlig sum- SOO - uspesifisert Prioriteringsliste godkj PLUT

Rammeavtale inngått

Kulturhus SOO Avklare innhold og omfang Oppnevnt kulturhuskomite i gang
Rådhuset prio lokalisering Sekretariat: enhet kultur
Etablere egen kulturhuskomite

Sulitjelma samfunnshus 300 Avklare konsekv av fortsatt forsvarl drift - Overført driftsregnskapet

Veg Hauan - Finneid SOO 500 Ferdigstilling Prosjektet pågår i hht intensjonene

Infrastruktur Sulltjelniafjellet 200 Parkeringspl Ski hytta Samarb m/vegvesen og SKS etablert
Parkeringspl Kjelvannskryss Prosjektet pågår i hht intensjonene

Parkerlngspl DaJa (turistiøypa)

Samarb Fylkeskomm, SKS, Statsskog og frivill

Øvrige veinett 300 Prioriteringsliste godkJ PLUT-
Arbeid igangsatt I hht forutsetningene

Fotballhall 94 1440 Klargjøring tomt i 2012 Grunnundersøkelse/vurdering aug.
Inv tilskudd i 2013 Plantilsk FS

Fullfinansierlnl! må avklares med Fauske Sori Avklarin~ ansvarsfordeling på~år

Samarbe i dsavtai e/arisvarsavkl ari ng Avventer fullflnansierlng

Klungset Sklanlegg 300 Sak F 5/3-2012

Overf driftsregnskap
Utbetalt

Kunstdekke ValnesfJ grusbane 1100 Inkl flombelysning Arbeidet igangsatt

Fullfinansierlnl! må avklares med Valnesfj IL

KlargJ tomter Valnesfjord 200 Fra tomtefond Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet)

Prio Furnesfelt og Haganeshaugen Haganeshaugen sak F 23.4.2012

Salg kommunal eiendom -700 Alle typer eiendom Prsept 2012 4136
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