
   
 

   

 

2. TERTIALRAPPORT 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/3450  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
126/13 Formannskapet 15.10.2013 
/ Kommunestyret 31.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering 
2. Det foretas følgende budsjettregulering av investeringsmidler som utsettes til 2014: 

 
Redusert bruk av lån i 2013 kr 36.000.000: 
690000.091000.870.0001 debet kr 36 000 000,-  

 
Utsettelse samlokalisering tekniske tjenester kr 14.000.000: 
656000.023000.130.0197 kredit kr 14 000 000,- 

 
Utsettelse nytt SD-system vann kr 3.000.000: 
651000.023000.345.0224 kredit kr 3 000 000,-  

 
Utsettelse nytt SD-system avløp kr 5.000.000: 
651000.023000.353.0229 kredit kr 5 000 000,- 

 
Utsettelse Hovedplan vann kr 5.000.000: 
651000.023000.345.0321 kredit kr 5 000 000,-  

 
Utsettelse Hovedplan avløp kr 7.000.000: 
651000.023000.353.0364 kredit kr 7 000 000,-  

 
Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 
651000.023000.345.0199 kredit kr 1 000 000,-  

 
Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 
651000.023000.353.0199 kredit kr 1 000 000,- 
 

3. Det foretas omdisponering av investeringsmidler som følger: 
 
a. Prosjekt 0005 Hallingby skole utbygging tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0040 
Oppgradering skoler: 
656000.023000.222.0005 debet kr 246 776,81 

656000.023000.222.0040 kredit kr 246 776,81 
b. Fra prosjekt 0167 Storløkka nye hovedvannledninger overføres gjenstående 
budsjettmidler til prosjekt 0321 Hovedplan vann.: 
651000.023000.345.0321 debet kr 285 867,- 
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651000.023000.345.0167 kredit kr 285 867,- 
 

c. Prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0321 Hovedplan 
vann: 

 651000.023000.345.0173 debet kr 259 253,57 

651000.023000.345.0321 kredit kr 259 253,57 
 

d. Fra prosjekt 0181 Valhallveien omlegging avløpsledninger overføres gjenstående 
budsjettmidler til prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 
651000.023000.353.0364 debet kr 20 000,- 

651000.023000.353.0181 kredit kr 20 000,- 
 

e. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 
0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 
651000.023000.345.0199 debet kr 6 054,- 

651000.023000.353.0184 kredit kr 6 054,- 
 

f. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0190 Utbedring akuttiltak kommunikasjon overføres 
til prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 
651000.023000.353.0364 debet kr 3 484,- 

651000.023000.353.0190 kredit kr 3 484,- 
 

g. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledninger overføres til 
prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss:  
651000.023000.353.0199 debet kr 204 542,- 

651000.023000.353.0203 kredit kr 204 542,- 
 

h. Prosjekt 0223 Gjenoppbygging Hønefoss kirke tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0141 
Kirkebygg: 
656000.027000.390.0223 debet kr 6 375,- 

656000.023000.390.0141 kredit kr 6 375,- 
 

i. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0233 Øvre Hønengata VA-ledninger overføres til 
prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 
651000.023000.345.0199 debet kr 21 499,20 

651000.023000.345.0233 kredit kr 21 499,20 
 

j. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0399 Basseng Sokna basseng nr 2 overføres til 
prosjekt 0321 Hovedplan vann: 
651000.023000.345.0321 debet kr 30 425,- 

651000.023000.345.0399 kredit kr 30 425,- 
 
 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2013 og forslag til budsjettreguleringer 
som følge av økonomisk stilling per 2.tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 
prognosen tilsier at kommunen vil bruke om lag 29 mill. kroner mer enn budsjett i 2013. 
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Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 
utviklingen i 2013. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 
Beskrivelse av saken 
Prognosen 2. tertial indikerer at kommunen vil bruke rundt 29,3 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2013. Det er en negativ endring på 17 mill. kroner fra forrige månedsrapport. 
Det er lagt inn en forventning om 10 mill. kroner mindre skatteinntekter enn budsjettert og 
et anslag på sosialhjelpsutbetalinger som ligger 4 mill. kroner høyere enn i forrige rapport.  
 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

aug 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr juli)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -904 961 -944 036 -1 476 243 -1 462 243 -14 000 -1 % -0                         

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 14 098 21 027 95 275 97 952 -2 678 -3 % -6 576                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -890 863 -923 009 -1 380 969 -1 364 291 -16 678 -4 % -6 576                 

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 815 709 869 922 1 380 969 1 393 601 -12 633 -1 % -5 887                 

Mer /mindreforbruk -75 154 -53 087 0 29 311 -29 311 -12 463                
 
Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) som melder om merforbruk i forhold til budsjett 
på 12,6 mill. kroner som er en forverring på ca 7 mill. kroner fra forrige månedsrapport, 
knyttet til de to største områdene helse og omsorg og oppvekst og kultur.  De største 
avvikene finner vi nå innenfor følgende områder: 

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 12 mill. kroner knyttet til kjøp av 
institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte 
tiltak og økende utbetalinger til sosialhjelp. 

 Oppvekst og kultur har tidligere meldt om mindreforbruk på 1 - 2 mill. kroner. Dette 
er nå snudd til et merforbruk på 0,6 mill. kroner i denne prognosen. Skolene melder 
om større utgifter inn i nytt skoleår enn først antatt, men det er igangsatt arbeid for 
å søke å redusere avviket som nå har oppstått for å komme i balanse. 

Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er: 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

 Stillinger holdes vakante så lange det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden 

 Fortløpende gjennomgang av turnusplaner  
Kommunens regnskap viser at det gjenstår 21,2 mill. kroner å nedbetale av tidligere års 
underskudd. Gitt denne prognosen vil det ikke være mulig å nedbetale akkumulert 
underskudd i 2013. 
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Mange av tiltakene 
er gjennomført og vil gi varige reduksjoner i driftsutgiftene i tiden fremover. Det er 
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imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av 
tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. Nærmere status om de enkelte tiltakene 
presenteres i vedlagt rapport. 
 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

aug 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr juli)

0. Folkev. styringsorg 3 427 4 537 6 436 6 436 -0 0 % 0                           

1. Rådm. strat. tiltak 8 067 11 651 16 512 16 772 -260 -2 % -169                    

2. Støtteenheter adm. 45 853 48 749 69 879 69 656 224 0 % -583                    

3. Oppvekst og kultur 272 114 289 345 446 510 447 106 -597 0 % 1 701                   

4. Helse og omsorg 408 925 433 832 640 636 652 636 -12 000 -2 % -6 500                 

5. Tekniske områder 79 066 89 533 147 601 147 601 0 0 % -336                    

7. Avsetninger -1 743 -7 725 53 395 53 395 0 0 % -0                         

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 815 709 869 922 1 380 969 1 393 601 -12 633 -1 % -5 887                  
 
Driftsoversikten viser avvik hovedsakelig innenfor helse og omsorg, og kun mindre avvik hos 
de øvrige driftsområdene.  
 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 
korrigering av investeringsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat, men som endrer 
budsjettert investeringstakt og bruk av lånemidler. 

 
Rådmannens vurdering 
Det leveres mange gode tjenester til Ringerikes befolkning. Kommunen har ansvaret for å 
forvalte et budsjett på nesten 1,9 milliarder kroner. Det er mange forutsetninger og valg 
som er gjort når planer ble lagt høsten 2012. Det driftes godt ute i enhetene og rammer 
som er gitt overholdes i stor grad. Rådmannen ser imidlertid med bekymring på 
årsprognosen som legges frem i rapporten for 2. tertial. Vi har møtt på store utfordringer 
både på utgifts- og inntektssiden som ikke er tatt høyde for i årets budsjett. Dette vises nå 
med et sannsynlig merforbruk i år på rundt 29 mill. kroner. Det tilsvarer et avvik på ca 1,5 % 
i forhold til driftsinntektene våre, og vil gjøre det vanskelig å nedbetale tidligere års 
akkumulerte underskudd. 

Det krever nå hardt arbeid og stort økonomisk fokus resten av året for å endre på 
kostnadsbilde i prognosen og komme så nær budsjettbalanse som mulig. 

Et bevisst arbeid med reduksjon av sykefravær ser ut til å bære frukter. Sammenlignet med 

2012 har vi et fallende sykefravær i 2. kvartal, og det opprettholdes fortsatt stort fokus på 
økt nærvær og mindre fravær. I tillegg konstaterer vi at lønnsoppgjøret i år ble moderat og 
noe lavere enn antatt i budsjettet for 2013. 

Etter flere år med stramme budsjetter og gjennomførte innsparingstiltak ser vi nå at 
Ringerike kommune har mindre forskjeller mot gjennomsnittstall i KOSTRA. Det antyder at 
det nå er mer utfordrende å finne ”enkle” tiltak for å få ned kostnadene, og at det i større 
grad må tenkes nytt og langsiktig for å få en strømlinjet organisasjon som kan levere kvalitet 
i tjenestene til kommunens innbyggere innenfor de økonomiske rammer som finnes. Også i 
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2013 gjennomføres det innsparingstiltak som er beskrevet i handlingsprogrammet/ 
budsjettdokumentet. Enkelte av tiltakene har vist seg å få forsinket eller mindre økonomisk 
effekt enn først antatt. Noe av utfordringene kommer av sykdom i nøkkelstillinger og at det 
nå er en slankere organisasjon enn tidligere som skal håndtere mange prosjekter på en 
gang. 

Dette, kombinert med et sterkt press og fokus på nedskjæringer over flere år, gjør noe med 
gjennomføringskraften i alle ledd av organisasjonen. 

Det skjer mye positivt i Ringerike og det må vi bygge videre på. Velge å ha fokus på det vi 
gjør bra for å få mer av det. Det vil føre oss til forbedringer på alle felt og sørge for at 
innbyggerne fremdeles opplever et godt tjenestetilbud. 

 
Vedlegg 
2. Tertialrapport 2013 
 

Lenker 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Roger Mathiesen 
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