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Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar 1. tertialmelding 2019 til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
1. Tertialmelding 2019 med vedlegg
SAKSUTREDNING:
Hjemmel:
Det følger av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml) § 47 nr. 2 og 3
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller
fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige
endringer i budsjettet. Det samme gjelder nå det på annen måte gjøres kjent med forhold som
kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Det følger av forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og
fylkeskommuner) §§ 10 og 11
§ 10 Budsjettstyring
Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom
budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i
inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjettet.
Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at
det kan oppstå nevneverdig avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i
rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.
§ 11 Endringer i årsbudsjettet
Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret
eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringene i årsbudsjettet.

Fakta i saken:
Drift
Aktivitetsnivået i kommunenes virksomheter ligger an til et merforbruk på om lag 7
mill. kroner ved årsslutt. Samtidig viser prognosen et mindreforbruk på
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virksomhetsovergripende og merinntekter på overordnede poster som utgjør om lag
7 mill. kroner.
Stab og støtte melder om prognose på merforbruk på om lag 5,6 mill. kroner. Avviket
skuldes i hovedsak forventede lavere inntekter fra parkering og uinnfridde
innsparingstiltak lagt til Rådmannskontoret.
Oppvekst melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et mindreforbruk på
4,7 mill. kroner. Prognosen er imidlertid svært usikker.
Velferdsområdet melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et merforbruk
på 4,6 mill. korner
Samfunnsområdet melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et
merforbruk på 1,5 mill. kroner.
Overordnede poster
Skatteinngangen for Ski kommune har begynt gunstig i 2019, og det samlede bildet
tilser et positivt avvik ved årets slutt. Veksten fra 2018 er på 5,0 % per mars,
landstallene viser en vekst på 4,4 %. Erfaringstall tilsier at skatteinntektene blir
høyere enn hva som ligger til grunn for revidert nasjonalbudsjett. Rådmannen
vurderer det derfor sannsynlig at det også i 2019 vil oppnås høyere skatt og
rammeinntekter enn budsjettert.
Renteinntektene, eksklusive startlån, ligger an til å gi en mer inntekt ved årsslutt på
om lag 0,8 mill. kroner. Årsaken er hovedsakelig høyere likviditet enn forutsatt ved
utarbeidelse av budsjett.
Renteutgiftene for kommunens ordinære lån, eksklusive startlån, ligger an til et
mindreforbruk ved årsslutt tilsvarende 3,2 mill. kroner. Årsaken er lavere gjeld enn
forutsatt ved utarbeidelse av budsjett.
Netto merforbruk på renteinntekter og –utgifter for startlån beløper seg samlet til 3,3
mill. kroner. Avviket kan knyttes til lavere inntektsrente og noe høyere lånrente.
Investeringer
Investeringsregnskapet viser et forbruk på 71,6 mill. ved utgangen av april, som er
om lag 7,8 % av revidert vedtatt årsbudsjett på 919,5 mill. kroner. Opprinnelig
budsjett er oppjustert for aktuelle prosjekter som ikke er avsluttet. Dette er i henhold
til økonomireglementets bestemmelser og kommunens prinsipper for videreføringer.
Kjøp av konsulenttjenester
Det er reduksjon i kjøp av tjenester, i både drift og investering, i perioden januar til
april sammenliknet med samme tidsrom i 2018.
Startlån
Utbetalte startlån per første tertial utgjør om lag 31,1 mill. kroner. I tillegg er det
utbetalinger som venter på om lag 19,5 mill. kroner og mange ubrukte løpende
lånetilsagn.
Husbanken har i år tildelt Ski kommune 100 mil. kroner i startlån. Det er mottatt 96
søknader i første tertial.
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Nærvær/sykefravær
Fra oktober 2018 har sykefraværet vært lavere enn fjoråret hver måned. De siste 12
månedene har sykefraværet vært på 8,3 %. Første tertial i 2019 rapporteres
sykefraværet å være på 6,4 % mens det i samme periode i fjor ble målt til 9,5 %.
Lærlinger
Ski kommune har 40 lærlinger våren 2019.
Hovedbudskap
Samlet ligger aktivitetsnivået i kommunens drift an til balanse ved årsslutt.
Rådmannen vil fortsatt gjennomføre kontinuerlige tilpasninger for at 2019 skal
avsluttes i balanse. Det prioriteres å gjennomføre tiltak som sikrer at tjenestenivå og
–omfang tilpasses budsjettert nivå, herunder også nedbemanning når utgiftsnivået
ligger over budsjett.
Det vil ikke bli fremmet sak vedrørende budsjettendringer/-justeringer for
inneværende år per første tertial.
Vurdering:
Kontrollutvalget behandler tertialmeldingen ut fra et kontrollperspektiv, jfr.
Kommunelovens § 77 nr. 4 annet punktum.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget og svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 23.05.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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1. TERTIALMELDING 2019
Forslag til vedtak:
Tertialmelding per 30. april 2019 tas til orientering.
Ingress/hovedbudskap:
Samlet ligger aktivitetsnivået i kommunens drift an til balanse ved årsslutt. Rådmannens
overordnede mål er regnskapsmessig balanse, i tråd med netto budsjettrammer for driften.
For å sikre god kontroll på den økonomiske situasjonen videreføres månedlige
rapporteringer til rådmannen med særlig fokus på virksomhetenes tilpasning til utvikling i
lønnsutgifter.
Tidlig iverksetting av tiltak er avgjørende for å kunne nå budsjett på de enkeltområder som
varsler merforbruk på årsbasis. Det er nødvendig å gjøre strenge prioriteringer for å tilpasse
aktivitetsnivået til å samsvare med budsjett.
Rådmannen vil fortsatt gjennomføre kontinuerlige tilpasninger for at 2019 skal avsluttes i
balanse. Det prioriteres å gjennomføre tiltak som sikrer at tjenestenivå og -omfang tilpasses
budsjettert nivå, herunder også nedbemanning når utgiftsnivået ligger over budsjett.
Sammenlignet med dagens situasjon kan tiltak innebære redusert nivå og omfang av
tjenester, økt brukerbetaling der loven gir mulighet for det, revurdering av vedtatte tiltak som
ennå ikke er iverksatt, og utsatt vedlikehold.
Sykefraværet i første tertial er på 6,4 prosent.
Saksopplysninger
Tertialmeldingen utarbeides med henvisning til økonomireglementet og redegjør for status i
kommunen per første tertial vedrørende:





Økonomi (årsprognoser for drifts- og investeringsbudsjettet)
God tjenesteyting (brukertilfredshet, brukermedvirkning og avviksrapportering)
Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler (barn og unges medvirkning, klima og miljø og
beredskap)
Attraktiv arbeidsgiver (attraktiv arbeidsplass, nærvær, lærlinger og mangfold og
likestilling)

Tertialmeldingen er en ren rapportering og vurdering av økonomisk status. Egen sak
vedrørende budsjettendringer/-justeringer for inneværende år vil ikke bli fremmet pr 1.tertial.
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Kommunestyrets vedtak forutsetter en overordnet balanse i økonomien, og rådmannen vil
ha fullt fokus på å overholde de gitte rammene slik at utviklingen i økonomien følger
kommunestyrets vedtak.
Behov for løpende tilpasning av virksomhetenes aktiviteter til de tilgjengelige
budsjettrammene har stort fokus hos rådmannen. Oppfølging av lønnsbudsjettet er
avgjørende for å kunne håndtere usikkerhetsfaktorer som er gjeldende innenfor
tjenesteporteføljen for kommunen. Praksisen for oppfølgingen er beskrevet i FSK 24/19
Månedsrapport per mars 2019 - Økonomi. Rådmannen foretar inndragning av ledige
lønnsmidler fra aktuelle virksomheter, for på den måten å styrke grunnlaget for balanse ved
årets slutt.
Kommunens samlede avvik på lønn, inkludert syke-/ foreldrepengerefusjoner, viser et
mindreforbruk på 5,6 mill. kroner pr april. Forbruket av varer og tjenester er 2,2 mill. kroner
høyere enn budsjett og ligger 3,3 mill. kroner lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Per
første tertial er kommunens utgifter til lønn og kjøp av varer og tjenester på 789 mill. kroner.
Samlede salgs- og gebyrinntekter ligger 5,4 mill. kroner under budsjett per første tertial,
omtrent på nivå som ved samme tidspunkt i fjor.
Økonomi
Beløp i 1000

Tjenesteområder
Stab og støtte
Oppvekst
Velferd
Samfunn
Virksomhetsovergripende
Kirkeformål mv.
Overordnede konti
Sum

Budsjett 2019

Årsprognose

Avvik

74 345
725 460
600 850
134 968
45 418
14 067
-1 595 107
0

79 945
720 740
605 450
136 429
41 478
14 067
-1 598 107
0

-5 600
4 720
-4 600
-1 460
3 940
0
3 000
0

Drift
Aktivitetsnivået i kommunens virksomheter ligger an til et merforbruk på om lag 7 mill. kroner
ved årsslutt. Samtidig viser prognosen et mindreforbruk på virksomhetsovergripende og
merinntekter på overordnede poster som samlet utgjør om lag 7 mill. kroner.
Årsaken til merforbruket i virksomhetene er sammensatt og knytter seg til forhold innenfor
velferdsområdet, Kommunalteknikk, samt lavere parkeringsinntekter enn forutsatt og
foreløpig uinnfridde innsparingstiltak ved Rådmannskontoret.
Oppvekst melder om et netto mindreforbruk som skyldes kapasitet og høyere
refusjonsinntekter enn budsjettert.
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Kommunens tjenesteområder
Stab og støtte
Beløp i 1000

Tjenesteområder
100-Rådmannskontor
101-Økonomi
102-Fellestjenester
103-IKT
105-HR (personal)
Sum

Budsjett 2019

Årsprognose

Avvik

-53
8 398
25 888
18 966
21 146
74 345

3 047
10 898
25 888
18 966
21 146
79 945

-3 100
-2 500
0
0
0
-5 600

Stab og støtte melder om prognose på merforbruk på om lag 5,6 mill. kroner. Avviket
skyldes i hovedsak forventede lavere inntekter fra parkering og uinnfridde innsparingstiltak
lagt til Rådmannskontoret.
Fellestjenester melder usikkerhet knyttet til om det lar seg gjøre å dekke inn merutgifter på
0,7 mill. kroner i forbindelse med inngåelse av forlik i rettssak. Det er også usikkert om
innsparingen til politisk aktivitet på 1 mill. kroner lar seg realisere i sin helhet.
Øvrige virksomheter innen område Stab/støtte melder om balanse ved årets slutt.
Oppvekst
Beløp i 1000

Tjenesteområder
200-Pedagogisk virksomhet
210-Ski skole
211-Hebekk skole
212-Finstad skole
213-Langhus skole
214-Vevelstadåsen skole
215-Siggerud skole
216-Kråkstad skole
217-Bøleråsen skole
218-Ski ungdomsskole
219-Haugjordet
ungdomsskole
250-Felles grunnskole
291-FBU
300-Barnehager
460-Familiens hus
Sum

Budsjett 2019

Årsprognose

Avvik

142 322
30 626
35 581
33 878
27 328
25 346
28 481
27 533
25 011
43 809

142 322
30 626
35 581
33 878
27 578
25 846
28 481
28 033
25 011
43 809

0
0
0
0
-250
-500
0
-500
0
0

35 746
2 207
-26
173 221
94 397
725 460

35 746
2 207
-26
167 251
94 397
720 740

0
0
0
5 970
0
4 720

Oppvekstområdet melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et mindreforbruk på
4,7 mill. kroner i 2019. Prognosen er imidlertid svært usikker.
Skolenes økonomiske handlingsrom bestemmes hovedsakelig av kommunestyrets
prioriteringer. Skolene har også en egen omfordelingsmodell som har til hensikt å utjevne
forskjeller som ligger utenfor skolenes kontroll. Ski-skolene er tildelt egne midler til
oppfyllelse av den statlige lærernormen. Det er opp til hver enkelt rektor å prioritere
budsjettrammen mellom lovkrav, kommunale føringer og lokalt valgte aktiviteter i den
enkelte skole.
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Skolene melder om ressursutfordringer knyttet til elever med særskilte behov, både i
opplæringssituasjon, friminutt og SFO. SFO driftes nøkternt og effektivt, men flere SFO'er
opplever det vanskelig å holde budsjettet, samtidig som bemanningsnormen skal holdes.
Innenfor Oppvekstområdet uttrykker skolene at budsjettrammene oppleves som stramme.
Rådmannen legger i sin rapportering til grunn at bemanningsnormen for bemanning i SFO er
veiledende, og at budsjettbalanse i tråd med kommunestyrets vedtak er styrende.
Flere skoler har allerede redusert og er fortsatt i prosess for å redusere bemanningen for å
kunne innfri budsjettrammen. Prosessen gjøres med bistand fra virksomhet HR og
tillitsvalgte. Lærernormen gir føringer for antall lærere, men gir ingen føringer for
bemanningen innenfor andre stillingskategorier. Det er i tillegg til dette også flere
engasjementer som ikke vil videreføres for høsten. Skolene forsøker blant annet å tilpasse
timeplanene slik at SFO kan overta assistentressurser fra skole.
Som tiltak for å gå i balanse ved årets slutt melder skolene om mindre vikarbruk og i størst
grad ikke erstatte sykemeldinger, samt enda kraftigere kutt i driftsutgifter. I skrivende stund
har kommunen fem overtallige fra skolene.
Kommunale barnehager melder om et aktivitetsnivå som tilsier mindreforbruk ved utgangen
av 2019. Prognosen tilsier et mindreforbruk grunnet ledig kapasitet, samt høyere
refusjonsinntekter enn brukt på lønn, på om lag 6 mill. kroner.
Langhus skole melder om et aktivitetsnivå som vil kunne gi et merforbruk knyttet til SFO på
0,3 mill. kroner.
Vevelstadåsen skole melder om et aktivitetsnivå som vil kunne gi et merforbruk på 0,5 mill.
kroner i 2019. Den største utfordringen er å ha tilstrekkelige rammer for å drifte SFO og
spesialavdelingen Toppen.
Kråkstad skole melder om et aktivitetsnivå som vil kunne gi et merforbruk på 0,5 mill. kroner
i 2019. Elever som krever store ressurser både i opplæring og friminutt gjør det utfordrende
å holde rammen som er gitt.
Pedagogisk virksomhet forventer balanse i 2019, men melder samtidig om
usikkerhetsmomenter:
 Tilskudd til private barnehager
 Merforbruk på tap brukerbetaling som følge av moderasjonsordninger i barnehage og
SFO
 Tilretteleggingsmidler til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage
 Antall barn fra Ski som går i private barnehager i andre kommuner
 Antall elever fra Ski som går i skoler i andre kommuner
 Elevtall Ski voksenopplæring skoleåret 2019-2020
Familiens hus melder om forventet balanse i 2019, men melder samtidig at det igjen er en
aktivitetsøkning i barnevernet, noe som gjør at de er i prosess med å få på plass nok
bemanning. Det forventes en økning i kostnader som følge av dette, men virksomheten
forsøker å få løst flest mulig oppgaver i egen regi. Dette for å sikre kvaliteten samtidig som
kostnadene holdes lavest mulig. I påvente av at styrkingen av tiltaksteamet i barnevernet,
som gir tiltak i hjemmet, kommer på plass kjøpes det inn tiltak fra private tilbydere.
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Øvrige virksomheter innen område Oppvekst melder om balanse ved årets slutt.
Velferd
Beløp i 1000

Tjenesteområder
401-Finstadtunet
402-Langhus bo- og
servicesenter
403-Solborg bo- og
aktiviseringssenter
411-Kråkstadtunet
omsorgsboliger
412-Botjenester
421-Hjemmetjenesten
422-Miljøarbeidertjenesten
431-Dagsentre
442-NAV
450-Koordinerende tjeneste
451-Samhandlingsenheten
Sum

Budsjett 2019

Årsprognose

Avvik

74 536

74 536

0

40 383

41 383

-1 000

104 844

104 844

0

18 079
70 451
80 702
82 356
20 852
54 760
-11 652
65 539
600 850

18 079
72 051
78 702
86 356
20 852
54 760
-11 652
65 539
605 450

0
-1 600
2 000
-4 000
0
0
0
0
-4 600

Velferdsområdet melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et merforbruk på
4,6 mill. kroner i 2019.
Langhus bo- og servicesenter er i en periode med omstilling i driften. Rådmannens
oppfatning er at merforbruket i 2019 kan bli om lag 1 mill. kroner. Igangsatte tiltak og en
pågående gjennomgang av virksomheten vil bidra til mer sikker prognose ved neste
rapportering.
Miljøarbeidertjenesten melder om et merforbruk på 4 mill. kroner. Botjenester melder om et
forventet merforbruk på 1,6 mill. kroner. Årsaken til merforbruket på disse to virksomhetene
er behov for forsterket bemanning til flere brukere over tid. Totalt merforbruk på kjøpsplasser
er forventet å bli 5,6 mill. kroner. Det har vært en grundig gjennomgang av alle kjøpsplasser,
og et økt fokus på kontraktsoppfølging av alle kjøpsplasser. Det jobbes strategisk og
langsiktig for å redusere kjøpsplasser der det ses som mulig å omplassere brukere til andre
kommunale tilbud.
Det er flere innbyggere som venter på langtidsplass på sykehjemmene våre. Det er naturlig
at dette varierer gjennom året, rådmannen vil følge tett opp med tiltak for å minimere
konsekvensene. Alle som venter på langtidsplass er godt ivaretatt, konsekvensene er at Ski
kommune har redusert antall korttidsplasser i denne perioden. Det er et lavt antall
overliggere på sykehus hittil i år.
Hjemmetjenesten melder om et forventet mindreforbruk på omlag 2,0 mill.
kroner. Aktivitetsnivået er noe lavere enn budsjettert, og vedtakstimene holder stabilt samme
nivå som siste kvartal 2018.
Dagsenter melder om balanse, men om en mulig utfordring. Det er forespeilet behov for fem
nye dagsenterplasser med 1:1 bemanning fra sommeren 2019. Dersom bemanningen må
økes med fem fagarbeiderstillinger i seks måneder vil dette medføre et merforbruk på omlag
1,5 mill. kroner. Dersom en eller flere av brukerne innvilges et fjerde år på videregående
skole vil behovet for dagaktivitetstilbud utsettes med ett år.
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Øvrige virksomheter innen område Velferd melder om balanse ved årets slutt.
Samfunn
Beløp i 1000

Tjenesteområder
602-Plan/bygg/geodata
603-Eiendom
605-Kommunalteknikk
606-Kommunalteknikk annet
611-Kultur og fritid
Sum

Budsjett 2019

Årsprognose

Avvik

14 366
100 629
-36 539
24 185
32 328
134 968

14 366
100 929
-35 717
24 524
32 328
136 429

0
-300
-822
-339
0
-1 460

Samfunnsområdet melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et merforbruk på 1,5
mill. kroner i 2019.
Eiendom melder om et merforbruk på 0,3 mill. kroner som skyldes merutgifter ved ny
lokalisering av ballettskolen. Ballettskolen flyttes midlertidig til Idrettsveien 16, frem til
lokalene i ny videregående skole står klare i 2023. Skader på Telenorbygget gjorde at
leieavtalen der ble avsluttet tidligere enn opprinnelig planlagt. Leiekostnaden i Idrettsveien
16 blir høyere enn i lokalene i Telenorbygget.
Virksomheten melder om usikkerhet når det gjelder el-kraftprisens utvikling. Det er for tiden
svært høy CO2-avgift.
Kommunalteknikk melder et netto merforbruk på 1,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes
endret prognose på fondsavsetning og bruk av fond for selvkostområdene. Dette utlignes
når fondene balanseres over en femårsperiode.
Øvrige virksomheter innen område Samfunn melder om balanse ved årsslutt.
Lønnsoppgjør
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Resultatet av forhandlinger 2019 er ennå ikke
klare, da det er brudd i forhandlingene. Det er kommet til enighet med LO og YS. Unio og
Akademikerne kommune brøt forhandlingene, og oppgjøret med de er til mekling med frist
23. mai. Endelig effekt av lønnsoppgjøret vil først være klart i månedsskiftet
oktober/november.
Ski kommune har budsjettert med 3,25 prosent økning, mens de sentrale signalene nå viser
3,2 prosent lønnsøkning. Reduksjon på 0,05 prosent kan gi en utgift 0,5 mill. kroner lavere
enn budsjettert.
Pensjon
Det foreligger nye GKRS-beregninger av budsjett 2019 for premieavvik og amortisering av
premieavvik fra pensjonsselskapene per april 2019. De nye beregningene gjør at det legges
til grunn en netto mindreutgift på om lag 4 mill. kroner.
Tilskudd interkommunale
Det forventes balanse i 2019.
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Kirkeformål mv.
Størrelsen på tilskudd til tros- og livssynssamfunn baseres på medlemstall i de ulike
trossamfunnene, og blir kjent i november/desember måned.
Overordnede poster
Skatt- og rammeinntekter
Anslaget for skatteinntektene for 2019 ble i RNB oppjustert med om lag 1,35 mill. kroner for
kommunene. Påregnet skattevekst for kommunene økes derved fra 0,4 prosent til 1,2
prosent i RNB 2019. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i RNB anslås til
0,4 mrd. kroner, som er 0,2 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett. Dette
innebærer likevel en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kroner. Nedgangen i frie
inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i 2018 ikke videreføres
som en del av opplegget for kommunesektoren.
Dette medfører at kommunesektoren ikke kan forvente like høye inntekter som i 2018. I og
med at 2018 ble avsluttet med merforbruk i driften er dette høyst relevant, og derved
merkbart, for Ski kommune. Den nasjonale skatteveksten gir derved ikke noen reell økning i
handlingsrom.
Skatteinngangen for kommunen har begynt gunstig, og det samlede bildet tilsier et positivt
avvik ved årets slutt. Veksten fra 2018 er på 5,0 prosent per mars. Landstallene viser en
vekst på 4,4 prosent, som er over tre prosent høyere enn forutsatt i statsbudsjettet. En
lineær framskriving av skatteveksten for både landet og kommunen hittil i år vil gi omlag 40
mill. i merinntekter samlet for kommunens skatt og rammeinntekter. Dersom kommunens
vekst forblir på 5,0 prosent, mens landet blir som forutsatt i statsbudsjettet, viser prognosene
merinntekter på ca 11 mill. kroner. Dette illustrerer at skatteinngangen for landet er en vel så
stor driver for utviklingen av Ski sine samlede skatt- og rammeinntekter som den lokale
veksten. Erfaringstall tilsier at skatteinntektene blir høyere enn hva som ligger til grunn for
revidert nasjonalbudsjett. Rådmannen vurderer det derfor sannsynlig at det også i 2019 vil
oppnås høyere skatt og rammeinntekter enn budsjettert.
Rente- og avdragsutgifter
Prognosene for finansområdet viser et mindrebehov på om lag 3 mill. kroner.
Renteinntektene, eksklusive startlån, ligger an til å gi en merinntekt ved årsslutt på om lag
0,8 mill. kroner. Årsaken er hovedsakelig høyere likviditet enn forutsatt ved utarbeidelse av
budsjett.
Renteutgiftene for kommunens ordinære lån, eksklusive startlån, ligger an til et
mindreforbruk ved årsslutt tilsvarende 3,2 mill. kroner. Årsaken er lavere gjeld enn forutsatt
ved utarbeidelse av budsjett.
Netto merforbruk på renteinntekter og -utgifter for startlån beløper seg samlet til 3,3 mill.
kroner. Avviket kan knyttes til lavere inntektsrente og noe høyere lånerente.
Kommunens rentebetingelser påvirkes av Norges banks styringsrente, som har gjennomslag
i pengemarkedet og betydning for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Norges Bank
besluttet i rentemøte 21. mars 2019 å heve styringsrenten med ytterligere 0,25
prosentpoeng til 1,0 prosent. Både kommunens renter, og referanserenten i markedet, har
fulgt denne oppgangen siden årsskiftet. Hovedstyrets vurdering av prognosen for
styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem
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enn anslått i forrige rapport. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av
det neste halve året. Den videre oppgangen er i tråd med premisser som er gjort inn mot
2020. Konsekvensene for 2019 vil følges tett, med nye beregninger dersom neste
renteoppgang gjør at budsjettpremissene for 2019 brytes. Ved ett prosentpoengs endring i
rentemarkedet kan kommunen forvente en netto utgiftsendring på om lag 15 mill. kroner i
løpet av første år.
Avdragsutgiftene ligger så langt i år an til å gi et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner ved
årsslutt. Avdragsberegningen baseres på lån tatt opp tidligere år, det vil si langsiktig gjeld
per 31.12.2018. Ubrukte lånemidler på om lag 160 mill. kroner inngikk i
beregningsgrunnlaget for kommunens budsjett, men vil som i 2018 klassifiseres som
kortsiktig gjeld og derved unntas fra beregningsgrunnlaget. Rådmannen har ved
regnskapsføring av avdrag lagt til grunn Reglement for finans- og gjeldsforvaltnings premiss
om 30 års nedbetalingstid, som er innenfor kommunelovens bestemmelser.
Investeringer
Investeringsregnskapet viser et forbruk på 71,6 mill. kroner ved utgangen av april, som er
om lag 7,8 prosent av revidert vedtatt årsbudsjett på 919,5 mill. kroner.
Opprinnelig budsjett 2019 på 821,9 mill. kroner er oppjustert med netto mer-/mindreforbruk
2018 for aktuelle prosjekter som ikke er avsluttet. Dette i henhold til økonomireglementets
bestemmelser og kommunens prinsipper for videreføringer.
Budsjettnivået gir uttrykk for et høyt ambisjonsnivå. Erfaring viser at kommunen har en
tendens til å budsjettere med en raskere fremdrift enn hva som lar seg realisere, og det må
også for 2019 påregnes at investeringsbudsjettet avsluttes med mindreforbruk innenfor året.
Dette innebærer lav risiko, og sikrer at det allerede tidlig i økonomiplanperioden tas hensyn
til fremtidig vekst i renter og avdrag.
Konsekvensen av forskjøvet pådrag av investeringsutgifter vil bli nedjusterte rente- og
avdragsutgifter i driftsbudsjettet for påfølgende budsjettår. Rådmannen vil ha skarpt fokus
på å holde så høy fremdrift som mulig i prosjektene, samtidig som det i enkelte saker
vurderes nødvendig å gjøre avklaringer som følge av endrete forutsetninger eller tilgang på
nye opplysninger. Dette skjer erfaringsvis særlig i tidlige faser på prosjekter med
mulighetsstudier og forprosjekt.

Kjøp av konsulenttjenester
Fordeling av midler til kjøp av tjenester, herunder konsulentbruk som en del av andre
tjenester, fordeler seg slik:
Beløp i mill. kroner

Drift

Investeringer

Andre tjenester/ Vedlikehold,
«konsulenter» bygg/anlegg

Service- Andre tjenester/
avtaler
«konsulenter»

Nybygg,
bygg/anlegg

Serviceavtaler

2018

34,3

28,8

17,2

36,4

280,4

0

2018 jan-april

9,2

6,5

8,7

13,3

89,1

0

2019 jan-april

7,5

6,8

6,2

12,7

37,4

0

Tabellen viser at det er reduksjon i kjøp av tjenester, i både drift og investering i perioden
januar til april i 2019 sammenlignet med samme tidsrom i 2018.
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Eiendomssalg
Så langt i 2019 er det ikke solgt kommunale eiendommer. Det avventes vedtak av ny
kommuneplan og nye reguleringsplaner. Mindre salg av eiendommer er under forberedelse.
Startlån
Utbetalte startlån per første tertial utgjør om lag 31,1 mill. kroner. I tillegg er det utbetalinger
som venter på om lag 19,5 mill. kroner og mange ubrukte løpende lånetilsagn. Dette er en
marginal økning i utbetalinger sammenlignet med 2018, men noe mer startlån som venter
utbetaling. De fleste utbetalinger er fullfinansieringer som følge av private bankers praksis
rundt lånefinansiering av bolig, jf. boliglånsforskriften.
Husbanken har i år tildelt Ski kommune 100 mill. kroner i startlån. Det er mottatt 96
søknader i første tertial, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme tidspunkt i
fjor, men likevel en stor saksmengde sammenlignet med årene før. Dette antas å ha
sammenheng med innføring av e-søknad, innstramming fra private banker jf. Finanstilsynets
retningslinjer, flere ønsker å etablere seg i Ski kommune og generelt press i boligmarkedet.
Boligmarkedet i Ski er fortsatt preget av høye boligpriser, men med noe utflating i prisnivå.
Det er per første tertial ikke betalt ekstraordinære innfrielser. Disse betales vanligvis i juli og
desember.
God tjenesteyter
Brukermedvirkning i dialogprosess
Ordfører avholdt møte med brukerrådslederne i kommunens virksomheter i januar. Fra de
virksomheter som ikke har brukerråd, møtte virksomhetslederne.
Dialogmøtene er gjennomført i løpet av tre uker i mars og april. Representanter for
brukerne, virksomhetsleder, representant for de ansatte og politikere fra kommunestyret og
hovedutvalgene har deltatt i dialogmøtene. Det er gjennomført tre felles dialogmøter for
virksomheter uten brukerråd for områdene nettverk samfunn, nettverk administrasjon og
oppvekst.
Alle kommunens virksomheter har avholdt dialogmøter. Deltakelsen fra politisk nivå har vært
god, og på nivå med deltakelsen i 2018. Det legges frem egen sak som oppsummerer
dialogmøtene.
Brukere – avviksrapportering
Antall uønskede hendelser blir hentet ut fra kommunens elektroniske kvalitetssystem.
Avvikene behandles i den enkelte virksomhet. En samlet oversikt for hele kommunen blir
drøftet i Kvalitetsutvalget.
Prosedyre for avvikshåndtering hjelper til med å avdekke, rette opp og forebygge brudd på
krav fastsatt i lov, forskrift eller annet styrende dokument.
Virksomhetene er ansvarlige for å følge opp sine avvik, slik at rapporterte hendelser/avvik
fører til refleksjon. De bidrar også til læring og forbedring av tjenestene.
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For første tertial 2019 ble det totalt meldt inn 990 hendelser, som fordeler seg på følgende
hovedkategorier:





GDPR/personvern
HMS/ansatt
Organisasjon/internt
Tjeneste/bruker

13 avvik
427 avvik
115 avvik
605 avvik

Avvikene registreres i hovedkategorier og i flere underkategorier. Det vil derfor alltid være en
differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at samme
hendelse kan registreres i flere hovedkategorier og underkategorier.

Figur 1: Antall avvik fordelt på hovedkategorier

GDPR/personvern
Av 13 avvik er det flest registreringer på kategorien Personopplysninger på avveie (5), Brudd
på den registrertes rettigheter Verbal trakassering (1) og på Personopplysninger er feil
registrert (1).
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Figur 2: Antall GDPR/personvern-avvik fordelt på underkategorier
GDPR/personvern er en ny hovedkategori. En nærmere gjennomgang av avvikene som er
meldt inn i kvalitetssystemet viser 12 innmeldte GDPR-avvik. Av disse er fire saker feil
innmeldt, dvs. at de ikke dreier seg om brudd på personvern. Dette er fulgt opp med
virksomhetene som har meldt avvikene.
Tre saker er meldt til Datatilsynet med utgangspunkt i brudd på personopplysningssikkerhet.
Tre saker er fulgt direkte opp med virksomhetene, hvor virksomhet er bedt om å varsle den
registrerte om brudd i to av sakene. I en av disse sakene, ble det i ettertid enighet om å ikke
varsle vedkommende, blant annet på grunn av tiden som hadde gått siden hendelsen. I en
annen sak virksomhet bedt om å sikre at feil epikrise er slettet fra en journal og ført i riktig
journal.
Øvrige saker har virksomhetene selv styrt, da de har behandlet avvikene etter
forventningene.
HMS
Av 244 avvik er det Flest registreringer på kategorien Arbeidsmiljø (190), herunder
underkategori Psykososialt arbeidsmiljø (127). Nest flest registreringer er på
kategorien Vold og trusler (156), herunder underkategori Verbal trakassering (71)
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Figur 3: Antall HMS-avvik fordelt på underkategorier
Organisasjon/internt
Av 86 avvik er det flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (31), herunder
underkategori Legemiddelhåndtering (17). Nest flest registreringer er på kategorien
Informasjon/kommunikasjon (24), herunder underkategoriene Oppfølging/utførelse
(12)

Figur 4: Antall avvik Organisasjon/internt fordelt på underkategorier
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Tjeneste/bruker
Av 531 avvik er det flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (169),
herunder underkategori Legemiddelhåndtering (101). Nest flest registreringer er på
kategorien Ulykke/skade (141), herunder underkategori Fall (55).

Figur 5: Antall avvik Tjeneste/bruker fordelt på underkategorier

Brukertilfredshet
Rådmannen anbefalte i BHP 2019-2022 at det ikke skulle gjennomføres
brukerundersøkelser i 2019, da det er behov for å frigjøre tid til prosjektarbeid i forbindelse
med Nordre Follo kommune. I skole og SFO gjennomføres det som vanlig årlige sentrale
undersøkelser.

Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler
Barn og unges medvirkning
Hittil i år har Barne- og ungdomsrådet (BU) kommet med innspill til blant annet kapittelet om
Trygg oppvekst i kommuneplanen og gjennomført gjestebud hvor de arbeidet med
samfunnsmål i kommuneplanen. Det har vært gjennomført Barn og unges kommunestyre
(BUKS) med fordeling av aktivitetsmidler, og deltatt på spørretimen med ordfører. To
representanter har deltatt i møter i kommunestyret og hatt innlegg til flere saker, blant annet
til Ski nye videregående skole/flerbrukshall, kommunens innsats for å trygge skolemiljø og
kommunens handlingsplan til radikalisering. Fremover arbeides det blant annet med
igangsetting av en ungdomskonferanse for ungdom i Nordre Follo, deltagelse i
arkitektkonkurranse vedrørende Ski Nedre Torg, orientering om elevundersøkelsen og
konferanse om radikalisering. Det er BU om lag en gang per måned, styremøte to ganger
per måned og kommunestyremøte en gang per måned.
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Klima og miljø
Miljøfyrtårn er en av Ski kommunes miljøsatsinger mot næringslivet og egne kommunale
virksomheter. Å være et miljøfyrtårn vil si å gå foran som et godt eksempel ved å oppfylle
miljøkrav utarbeidet spesielt for hver bransje. I kommunens Klima- og energiplan er det
vedtatt at minst 70 prosent av kommunale virksomheter skal være miljøsertifiserte. Arbeidet
med å sertifisere kommunens virksomheter etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell pågår. 53
prosent av alle Ski kommunes virksomheter er nå sertifisert og per april 2019 er 17 nye
enheter (både barnehager og virksomheter) under sertifisering. Hovedoppgavene for
miljøvernrådgiverne har i første tertial vært arbeid med kommunesammenslåingen, grønt
regnskap, oppfølging av klima- og energiplanen og tildelte Klimasatsmidler, samt
forberedelser til utesesongen (bekjempelse av fremmede arter og restaurering/skjøtsel av
viktig natur).
Beredskap
Ski kommune har fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å forebygge og håndtere
uønskede hendelser på en god måte. Dersom en uønsket hendelse oppstår skal kommunen
gi god og korrekt informasjon til egne innbyggere og andre som oppholder seg i Ski.
Overordnet ledelse har fokus på beredskap og formidler sine forventninger til
virksomhetene.
Overordnet beredskapsplan for Ski kommune har følgende temaer:
 Samfunnssikkerhet og beredskap - befolkningens forventninger
 Atomberedskap - jodtabletter
 Kommunalt beredskapsråd
 Helhetlig ROS Nordre Follo
 Beredskapsplaner i virksomhetene
 Psykososialt kriseteam
 Kompetanse i virksomhetene

Attraktiv arbeidsgiver
Ansatte trives på jobb
Arbeidsmiljøutvalget har i år bestemt at det ikke skal gjennomføres en felles
medarbeiderundersøkelse i hele Ski kommune. Årsaken er ressursknapphet i HR i
forbindelse med bygging av Nordre Follo kommune.
HR bistår med gjennomføring av lokale undersøkelser dersom det enkelte
medbestemmelsesutvalg ønsker å gjennomføre en slik kartlegging.
Nærvær- sykefravær
Fra oktober 2018 har sykefraværet vært lavere enn fjoråret hver måned.
De siste 12 måneder har sykefraværsprosenten vært på 8,3 prosent, mens måling for
samme periode i 2018 viste 8,2 prosent. Første tertial 2019 rapporteres sykefraværet å være
på 6,4 prosent, mens det i samme periode i 2018 ble målt til 9,5 prosent.
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Figur 6: Sykefravær 2017-2019
Lærlinger
Ski kommune har 40 lærlinger våren 2019. Kommunen hadde flere gode søkere
til vårens opptak enn hva vi har budsjett til. Lærlinger er morgendagens fagarbeidere, og vi
skal tilstrebe at vi ikke må avvise gode lærlingekandidater i fremtiden.
I vår har 10 nye helsefaglærlinger, to av disse fra prosjektet Menn i helse og ti nye Barne- og
ungdomsarbeidere (BUA)-lærlinger takket ja til læreplass i Ski kommune fra høsten 2019. I
februar tok kommunen inn en lærling i institusjonskokkfaget som skal opp til fagprøven i juli
2019.
Én lærling har sagt opp kontrakten pga. feilvalg, tre helsefaglærlinger har foreløpig avholdt
fagprøve og fått bestått eller bestått meget godt og sju til skal avlegge fagprøve i vår.
Tre lærekandidater (BUA) skal opp til kompetanseprøven, to BUA-lærlinger og to IKTlærlinger skal opp til fagprøven i løpet av mai-juni.
Kommunen har hatt mange søkere i år, spesielt innen helsefag. I år var det spesielt mange
voksne søkere og færre etnisk norske søkere som kommer rett fra VG2 enn i fjor
(helsefag).
21 går inn i sitt andre år som lærling over sommeren og én lærling med kryssløp går inn i sitt
tredje år. Dette betyr at kommunen per i dag har lærlinger og lærekandidater i følgende fag:

Helsearbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfag

IKT- servicefag

Institusjonskokkfaget (ferdig i juli)

Idrettsanleggsfaget (ferdig i august)

Mediegrafikerfaget
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Den nye ordningen «Fagbrev på jobb», som skal gi ansatte uten fagbrev muligheten til å ta
dette i arbeidstiden, er akkurat startet opp. Ordningen krever at den ansatte har minimum 80
prosent stilling i avtaleperioden og gjør at ufaglærte kan ta fagprøve etter fire års praksis i
stedet for fem år før privatisteksamen, som tidligere. Fylket fastsetter avtaletiden,
som er mellom 1 og 3,5 år. Fylket gir basistilskudd for de som deltar i ordningen, slik at det
dekker utgiften til veileder. Solborg bo- og aktiviseringssenter har tilbudt en deltidsansatt
dette, og vedkommende blir førstemann ut til å prøve ut denne ordningen i Ski kommune.
Mangfold og likestilling
Ski kommune praktiserer i det daglige mangfold og likeverd. For å følge opp både lovverk og
kommunens egne uttalte mål og verdier, er det utarbeidet en strategiplan med medfølgende
handlingsplan for kommunen. Denne ble evaluert og revidert i 2018. Det er ikke igangsatt
nye tiltak i første tertial 2019.
Mangfoldsperspektivet er inkorporert i det daglige HR-arbeidet, blant annet i kommunens
personalpolitikk og lønnspolitikk. I forbindelse med #metoo-kampanjen ble det opprettet et
lavterskeltilbud for ansatte som ønsker å melde om trakassering, i tillegg til ordinære
varslingskanaler. Det har ikke kommet henvendelser om trakassering i første tertial 2019.
Arbeidet med heltidskultur fortsetter. Kommunen avsluttet en prøveordning med ekstra
lønnstillegg til de som jobber ekstra helgevakter eller langvakter ved et sykehjem i
kommunen i mars 2019. Ordningen skal nå evalueres. Det jobbes også med å innføre
årsturnus i kommunen.
Rapportering verbalvedtak fra BHP 2019-2022
Verbalvedtak 1: Rådmann bes kun tilby Kommunal Rapport til ordfører og gruppeledere.
Status:
Administrasjonen sørget for at Kommunal Rapport kun blir levert til ordfører og
gruppeledere. Øvrige abonnement på Kommunal Rapport sies opp umiddelbart. Det tas
samtidig en grundig gjennomgang hvor mange abonnement kommune har administrativt.
Verbalvedtaket ble fulgt opp med gjennomføring i januar 2019.
Verbalvedtak 2: Rådmann bes sørge for at alle barn i kommunale barnehager tilbys
opplæring i kropp seksualitet og grenser i 2019 i tråd med tidligere føringer og vedtak Plan
for utrulling i barnehagene legges frem for utvalg for oppvekst og kultur innen utgangen av
første kvartal 2019.
Status:
Sak 8/19 «Opplæring i kropp, seksualitet og grenser i de kommunale barnehagene» ble
behandlet i Utvalg for oppvekst 11. mars. Saken ble tatt enstemmig til orientering.
Verbalvedtak 3: Rådmannen bes sikre rask politisk involvering av prosjektet «Ski på kryss
og tvers». Diskusjonsnotat legges frem i første møte i 2019 i utvalg for Teknikk og miljø, og
workshop med andre relevante utvalg og brukergrupper Det legges opp til vedtak på
hvordan midlene skal brukes innen utgangen av mars Rådmannen bes tilrettelegge for rask
implementering av vedtatte tiltak.
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Status:
Sak 10/19 «Prosjekt – Ski på kryss og tvers – Bygging/Utbedring av fortau, gang- og
sykkelveier og snarveier» ble lagt fram for Utvalg for teknikk og miljø 12. mars. Videre
involvering med workshop og møte er utsatt til mai/juni.
Verbalvedtak 4: Rådmannen bes legge frem en plan for utvalget for teknikk og miljø på
hvordan Elbysykkelordningen kan utvides til å dekke flere områder i Ski innen utgangen av
mars 2019 Det skal være fokus på områder med tett bebyggelse med naturlig behov for
ferdsel inn til Ski sentrum Planen må vise til prioritering av tiltak 11.
Status:
Plan for hvordan Elbysykkelordningen kan utvides ble lagt fram for Utvalg for teknikk og miljø
i februar.
Verbalvedtak 5: Rådmannen bes igangsette utredning av hvordan Nordre Follo kommune i
større grad kan bidra til variert boligbygging som sikrer ulike grupper adgang til
boligmarkedet I utredningen ses det på muligheter og konsekvenser av å opprette et tomteog utbyggingsselskap i tråd med Sandnes-modellen I utredningen bes det også om at
metoden «leie til eie» omtales.
Status:
Prosjektrådmannen foreslår å utarbeide en boligsosial strategi for Nordre Follo for blant
annet å sikre variert boligbygging.
Verbalvedtak 6: Rådmann bes fremme en sak til kommunestyret, om hvordan Ski
kommune, sammen med Oppegård kommune, kan etablere et «Fontenehus» i Nordre Follo
kommune forutsatt statlig medfinansiering.
Status:
Sak 21/19 Etablering av Fontenehus i Nordre Follo ble behandlet i KST 15. mai 2019.
Verbalvedtak 7: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om matglede,
klimavennlig mat og god ernæring i kommunens tjenester som barnehage, skole, SFO,
sykehjem og hjemmetjenester Arbeidet med matglede og klimavennlig mat i kommunen
sees i en helhetlig sammenheng.
Status:
Administrasjonen jobber med å med å fremskaffe informasjon slik at sak kan fremlegges for
Kommunestyret.
Verbalvedtak 8: Rådmann bes vurdere å ansette en ressurs med særlig ansvar for by- og
sentrumsutvikling.
Status:
Ansettelse er foretatt med virkning fra april 2019.
Verbalvedtak 9: Ski kommune vil bidra til å holde den globale oppvarmingen under
maksimum 1,5 grader. Dermed skal vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre
større saker knyttet til samfunnsutviklingen ha dette som utgangspunkt og bør videreføres i
den nye kommunen.
Status:
Prosjektrådmannen tar med seg dette til arbeidet med klimabudsjett.
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Verbalvedtak 10: Kommunestyret ber fellesnemnda starte et delprosjekt for arbeidet med
klima- og energiplan, og sørger for at det gjøres klart for at klimaregnskap for Nordre Follo
kan føres fra og med 2020, slik at vi også har grunnlag for klimabudsjett fra og med 2021.
Status:
Prosjektmandat for arbeidet med klima- og energiplan for Nordre Follo kommune er under
utarbeidelse. Arbeidet vil starte opp i samsvar med godkjent mandat. Arbeidet med
klimabudsjett
igangsettes umiddelbart etter vedtak av klima- og energiplan.
Verbalvedtak 11: Rådmannen bes vurdere samarbeid med Oppegård kommune om
prosjektet «Nybakt pappa», et tilbud som skal styrke foreldrerollen med spesielt fokus på
menn.
Status:
Oppegård og Ski har i dag lik tilnærming til fedre på helsestasjonen og vurderer dette som
godt og noe vi vil fortsette med. Begge kommune jobber for en familievennlig helsestasjon
som inkluderer mødre og fedre (medmødre og medfedre). Vi når flere pappaer enn tidligere,
gjennom tiltak blant annet satt i gang av jordmødrene ift. «foreldre for første
gang»/fødselsforbedende kurs (Oppegård). Gjennom systematisk foreldreveiledning i begge
kommuner ser vi at vi treffer en høyere andel fedre enn tidligere. På hjemmebesøk avtales
det at begge foreldre skal være til stede.
Vi ser at det er om lag 50 prosent av barna som følges av far til 2 og 4-års konsultasjonen.
Den samme trenden ses i skolestartundersøkelsen.
Rådmannens vurdering er at vi treffer flere fedre ved å inkludere mødre og fedre sammen,
enn å ha spesielt fokus på menn.
Vurdering:
Det vises til punkt om saksopplysninger.
Økonomiske konsekvenser:
Forslaget til vedtak i saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling.
Konklusjon:
Aktivitetsnivået i kommunens virksomheter ligger an til et merforbruk på om lag 7 mill. kroner
ved årsslutt. Samtidig viser prognosen et mindreforbruk på virksomhetsovergripende og
merinntekter på overordnede poster som samlet utgjør om lag 7 mill. kroner. Samlet ligger
derved aktivitetsnivået i kommunens drift an til balanse ved årsslutt. Rådmannens
overordnede mål er regnskapsmessig balanse, i tråd med netto budsjettrammer for driften.
Kostnadsutviklingen viser at kommunen ikke har rom for å iverksette nye tiltak uten samtidig
å sikre finansiering eller omprioriteringer i tjenestetilbudet.
Ski, 22.05.2019
Jane Short Aurlien
rådmann
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Kjell Sæther
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
a) Finansrapport
Vedlegg som ligger i saksmappen:
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Vedlegg A
Rapportering per 1. tertial (30.4.2019)
i henhold til Ski kommunes
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning, samt
sikre stabile og lave netto finansierings- og gjeldskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
definerte risikorammer.
Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en netto utgiftsendring på
15,1 mill. kroner i løpet av første år. Rådmannen bemerker samtidig at ved et skift i rentene vil også
innbyggerbetalingen for startlån og kommunale tjenester innen vann, avløp og renovasjon endres.
Dette vil bidra til å dempe effekten en rentesvingning vil ha på kommunens driftsbalanse.

Likviditet
All likviditet er i 2019 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen i DNB, i tråd
med Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens innskudd kan ikke
utgjøre mer enn to prosent av bankens forvaltningskapital. Under dagens leverandør tilsvarer dette
innskudd på over 50 mrd. kroner.
Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger de
viktigste referanserentene i pengemarkedet.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Likviditet hittil i år
Saldo hovedbankforbindelse
Saldo andre bankforbindelser
Avkastning kortsiktig likviditet
Avkastning hovedbankforbindelse
Avkastning annen bankforbindelse
Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd.
Avkastning benchmark, ST1X
Stresstest
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Periode -2

Periode -1

Denne periode

183,9 mill. kr.
-

364,8 mill. kr.

387,9 mill. kr.

1,26 %
1,01 %
0,59 %

1,31 %
1,06 %
0,66 %

1,57 %
1,32 %
1,07 %

-1,84 mill. kr.
1,84 mill. kr.

-3,65 mill. kr.
3,65 mill. kr.

-3,88 mill. kr.
3,88 mill. kr.

Rådmannen vurderer at dagens plassering av likviditet gir tilfredsstillende avkastning og konstaterer
at kommunens oppnådde rente følger de viktigste referanserentene, med et fast påslag.
Avkastningen på likviditet vil derfor følge markedsutviklingen til enhver tid.

Konklusjon likviditet
Plassering av likviditet har skjedd hos institusjon som oppfyller reglementets krav, og forvaltningen av
driftslikviditet er i henhold til/innenfor risikorammene i reglementet.
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Vedlegg A
Gjeld
Ski kommune hadde per 30.4.2019 en samlet lånegjeld på om lag 3 612,8 mill. kroner, og alle lån er i
norske kroner. For å dempe fremtidige renteutgifter vil rådmannen i mai 2019 betale inn resterende
ubrukte lånemidler på gjeld med flytende lån. Kommunens fondsreserver gir en god likviditetsmessig
situasjon, og det er ikke behov for å benytte seg av kassekreditt.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Sammensetning av lån
Kommunalbanken
Husbanken
Største enkeltlån i porteføljen
Lån med forfall innen 12 måneder
Rentebetingelser
Lån med fastrente
Lån med flytende rente
Andel fast rente
Andel flytende rente
Andre parametre
Lengde på lengste renteløpetid
Vektet rentebindingstid (durasjon)
Vektet restløpetid (durasjon)
Vektet gjennomsnittsrente
Referanserente, Swap 2Y
Stresstest
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Krav

Periode -2

Periode -1

Denne periode

Maks 30 %
Maks 30 %

-2 838,3 mill. kr.
-502,8 mill. kr.
21,30 %
0%

-3 148,0 mill. kr.
-467,9 mill. kr.
19,70 %
0%

-3 148,0 mill. kr.
-464,8 mill. kr.
19,70 %
0%

33<>66 %
33<>66 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 629,2 mill. kr.
51,20 %
48,80 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 903,9 mill. kr.
47,30 %
52,70 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 900,8 mill. kr.
47,40 %
52,60 %

76 mnd.
1,5 år
9,3 år
1,73 %
1,46 %

72 mnd.
2,0 år
8,3 år
2,01 %
1,52 %

68 mnd.
1,9 år
7,9 år
2,07 %
1,77 %

16,3 mill. kr.
-16,3 mill. kr.

19,0 mill. kr.
-19,0 mill. kr.

19,0 mill. kr.
-19,0 mill. kr.

<120 mnd.
1<>4 år

Normalt gjennomføres låneopptaket mot slutten av året, med forespørsel til to eller flere långivere.
Erfaring tilsier at kun èn långiver gir tilbud på lån som er innenfor rammen av kommunens reglement.
Aktører i markedet anbefaler kommunen å holde en mer aktiv gjeldsforvaltning som utnytter
sertifikatmarkedet (lån med forfall innen 12 måneder).
Låneopptak vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om
fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Behovet for låneopptak er hovedsakelig
knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet.
Det er ikke tatt opp nytt hovedlån i siste rapporteringsperiode.
Norges Bank besluttet i rentemøte 21. mars 2019 å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til
1,0 prosent. Hovedstyrets vurdering av prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere
renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport. Styringsrenten vil
mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.

Konklusjon gjeld:
Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller reglementets krav per 30.4.2019, og gir en
tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og finansieringsbehov.

