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Temamøte - rådmannen gir en orientering om årsbudsjett 
2013   -  handlingsprogeram 2013 - 2016  
 
Arkivsaksnr.: 12/4353  Arkiv: 145   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/12 Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
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Referatsak  
 
Arkivsaksnr.: 12/25  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/12 Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende sak tas til orientering: 
 
A TAKKEKORT FRA ANNE KATRINE KORNELIUSSEN 
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Kontrollutvalget 2012 -  protokoll nr. 5/12  
 
Arkivsaksnr.: 12/599  Arkiv: 216 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/12 Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
Saksdokumenter 
Protokoll nr. 5/12 fra kontrollutvalgets møte 11.10.12. 
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2. tertialrapport 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/4103  Arkiv: 210   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
210/12 Formannskapet 02.10.2012 
123/12 Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 

1. 2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
Behov for justeringer av investeringsbudsjettet: 

2. Kommunen har fått salgsinntekter på kr 351 572,- som avsettes til ubundet 
investeringsfond til benyttelse av egenfinansiering av investeringer. 

Regnskapsteknisk:  067000.656000.315.0309 kr 351 572,- (kredit) 
054800.656000.315.0309 kr 351 572,- (debet) 

3. Ringerike kommune må hvert år skyte inn et egenkapitalinnskudd til KLP. I 2012 ble 
kostnaden kr 413 490,- kroner høyere enn budsjett på 3,3 mill kr. Budsjettet for kjøp 
av aksjer og andeler økes tilsvarende og finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond.   

 
Regnskapsteknisk:  052900.920001.180.0690  kr 413 490,- (debet) 

094800.920001.180.0690  kr 413 490,- (kredit) 
4. Det er oppdaget at det mangler kr 500 000,- i finansiering investeringer. Feilen 

stammer tilbake til i investeringsbudsjett 2011-2014 vedtatt av KS i desember 2010.  
På tre prosjekter i investeringsregnskapet blir renter overført fra drift til investering. 
Det gjelder Næringsfond, Frikjøp parkeringsplasser (”parkeringsfond”) og Fond 
tilfluktsrom. 
I henhold til forskrift skal renter på slike fond inntektsføres som ordinære 
renteinntekter i driftsregnskapet og deretter avsettes til bundet fond. Nevnte fond 
er bundne investeringsfond i kommunens regnskap og for at rentene skal kunne 
godskrives fondene må dette gjøres som en overføring fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. Denne overføringen er pliktig og vil ikke bli strøket ved et 
driftsunderskudd: 
- 0620 Næringsfond – budsjetteres med inntil kr 470 000,- overført fra drift, avsatt til 
fondet. 
- 0722 Frikjøp parkeringsplasser (parkeringsfond) – budsjetteres med inntil kr 
25 000,- overført fra drift avsatt til fondet. 
- 0723 Fond tilfluktsrom – budsjetteres med inntil kr 5 000,- overført fra drift og 
avsatt til fondet. 
til sammen kr 500 000,-. Finansieringen økes med kr 500 000,- i dekning fra ubundet 
investeringsfond og korrigeres på kontostreng 094800.69000.880.0620/0722/0723. 
Korreksjonen påvirker ikke driftsregnskapet og heller ikke kommunens resultat.  
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5. Det overføres kr 600.000,- fra 0721 pakkemaskin Ringerikskjøkken til 0720 
helseområdene påkostning og utstyr. Det viser seg at pris på ny pakkemaskin blir 
betraktelig lavere enn først antatt, og restmidler blir brukt til ny kjele som måtte 
erstattes i sommer 

Regnskapsteknisk:  020000.640000.253.0721 kr 600.000,- (kredit) 
020000.640000.253.0721 kr 600.000,- (debet) 

 
Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2012 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 11,5 mill. kroner mer enn budsjett i 2012 
 
Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 
utviklingen i 2012. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport.  
 
Beskrivelse av saken – Prognose pr 2. tertial 
Prognosen per august indikerer at kommunen vil bruke om lag 11,5 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2012. 
  

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap      
til og med 
aug 2011

Regnskap
hittil 2012

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i 
%

Årsavvik 
forrige rapport 

(pr juli)

Sum frie disponible
 inntekter  (Rammeområde 8) -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0 % -1                         
Sum nettofinans-
utgifter (Rammeområde 9) 23 529 14 098 91 813 91 769 45 0 % -2 355                 
Sum til fordeling drift til 
rammeområdene 0-7 -817 849 -890 945 -1 286 680 -1 291 724 5 044 0 % -2 356                 
Sum forbruk drift 
rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164               
Mer /mindreforbruk -36 921 -73 815 0 11 546 -11 546 -22 521                
 
Rammeområdene 0 - 7 viser i denne rapporten et samlet merforbruk i forhold til budsjett 
på 16,6 mill. kroner. Kommunens samlede prognose forbedres noe pga rammetilskudd 
(rammeområde 8) som ser ut til å bli 5 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er en 
forbedring på 11 mill. kroner siden forrige månedsrapport pr juli. 
De største endringene som nå er inkludert i prognosen og utgjør forskjellen fra forrige 
månedsrapport er: 

• Forventning om 5 mill. kroner mer i rammetilskudd enn budsjettert. 

• Mindre renteutgifter siste halvår pga varslet rentenedsettelse fra kommunalbanken. 
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• Ytterligere bekreftelser på effektiv sommerdrift, tiltak som har gitt økonomisk effekt 
og god kostnadskontroll. Spesielt innenfor helseområdet som forbedrer prognosen 
med 3 mill. kroner. 

De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 
• oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca 5 mill. kroner. Hovedsakelig 

knyttet til utfordringer på barnehageområdet. 

• Helse og omsorg melder om et merforbruk på 8 mill. kroner mot ca 11 mill. kroner 
forrige måned. Avviket skyldes hovedsakelig utfordringer med å gjennomføre 
nedbemanningstiltak innenfor institusjon. 

I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. 
kroner. Gitt prognosen per mars vil det være mulig å nedbetale ca 17 mill. kroner av 
kommunens akkumulerte underskudd i 2012.  
Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av 
inntektene i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 
46,6 mill. kroner i innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det 
opprettholdes et stort press på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er 
fullført. 
 I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket: 

• Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig 

• Innkjøp begrenses i størst mulig grad 

• Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 

 Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass i 
løpet av året. 

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap      
til og med 
aug 2011

Regnskap
hittil 2012

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i 
%

Årsavvik 
forrige rapport 

(pr juli)

0. Folkev. styringsorg 3 128 3 427 6 177 6 777 -600 -10 % -611                    
1. Rådm. strat. tiltak 9 541 8 067 11 995 13 529 -1 534 -13 % -1 171                 
2. Støtteenheter adm. 43 944 45 851 64 835 64 436 400 1 % 719                      
3. Oppvekst og kultur 261 578 272 118 415 767 420 802 -5 034 -1 % -5 837                 
4. Helse og omsorg 382 943 410 340 614 392 622 322 -7 930 -1 % -11 000               
5. Tekniske områder 71 347 79 077 127 971 129 881 -1 910 -1 % -2 250                 
7. Avsetninger 8 446 -1 750 45 542 45 523 18 0 % -15                       
Sum forbruk 
rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164                
 
Hovedoversikten viser at de økonomiske hovedutfordringene ligger innenfor de to største 
områdene; helse og omsorg og oppvekst og kultur.  
 
Rådmannens vurdering 
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Rådmannen kan konstatere at det har vært gjennomført vesentlig endringer i driften de 
siste årene gjennom iverksettelse av tiltak innenfor de sektorene som yter tjenester direkte 
til innbyggerne. Dette er gjennomført uten at det har ført til nevneverdig forringelse av 
kvaliteten på tilbudet. Saker av prinsipiell betydning som kan redusere kvaliteten vil bli lagt 
frem til politisk behandling. 
 
Helse- og omsorgssektoren har en utfordring på ca 8 mill. kroner i forhold til å holde årets 
budsjett. Det totale innsparingskravet for helse- og omsorg i 2012 er på ca 30 mill. kroner. 
Arbeidet med effektivisering og sparetiltak har høy prioritet innenfor området for å tilpasse 
driften slik at budsjett nås i løpet av året.  
 
Behovet for barnehageplasser øker fra høsten 2012. Dette er løst i godt samarbeid mellom 
private og kommunale barnehager, men det førte også til at en midlertidig barnehage 
måtte åpnes i lokalene til tidligere Heggen skole. Rent økonomisk byr dette på utfordringer 
og foreløpig prognose tyder på et merforbruk på området.  
 
Skatt og rammetilskudd viser så langt gode tendenser i forhold til budsjett. Ringerike 
kommune har en lavere vekst i skatteinngang enn landet for øvrig, og vil, som for 2011, 
kunne gi seg utslag i høyere inntektsutjevning enn budsjettert. Rådmannen velger derfor å 
øke inntektsanslagene noe, men vil understreke at endelige tall ikke foreligger før 
regnskapsavslutningen i februar 2013. 
 
Årets reguleringspremie fra KLP kom ut noe høyere enn budsjettet tar høyde for. Det viser 
seg imidlertid at premieavviket ved årets regnskapsavslutning kan veie opp for dette 
regnskapsmessig. Det er satt inn ekstra fokus på dette området, og det samarbeides godt 
med KLP for å unngå store overraskelser ved regnskapsavslutningen. 
 
Rådmannen foreslår i tertialrapporten kun mindre budsjettmessige justeringer i 
investeringsbudsjettet. Rådmannen vil påpeke at dette ikke medfører økning av samlet 
investeringsramme. 
 
Rådmannen har tro på det arbeid som gjøres, og at kommunen er på riktig spor i forhold til 
de kostnadsreduserende tiltak som er blitt og fortløpende blir iverksatt. Det er viktig å 
poengtere at mange tiltak kun vil ha delvis effekt i 2012, men viktige å få på plass før et nytt 
budsjettår starter 1. januar 2013.  
 
Saksdokumenter 
2. tertialrapport per august 2012 
Notat fra rådmannen: redegjørelse for pensjonskostnadene 2012 
 
 
 Ringerike kommune, 21.09.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansrapport 2. Tertial 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/4102  Arkiv: 250 &14  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
211/12 Formannskapet 02.10.2012 
124/12 Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar finansrapport 2. tertial 2012 til orientering. 
 
Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av finansrapport per 2. tertial 2012.  
 
Rapporten viser at netto finansutgifter per 2. tertial er noe lavere i 2012 enn i 2011 og at 
likviditeten har vært relativt god, samt at gjeldsporteføljen er forvaltet i tråd med 
finansreglementet.  
 
Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med 
finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial til kommunestyret. 
 
Beskrivelse av saken 
Finansrapporten per 2. tertial 2012 inneholder følgende hovedpunkter:  
 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2012 er noe lavere enn på samme tidspunkt i 2011. Det 
vises til økonomirapporteringen for 2. tertial for en nærmere beskrivelse av netto 
finansutgifter i perioden. 
 
Rentenivået i Norge er fremdeles lavt og forventes uendret ut året. 
 
En eventuell økning i rentenivå betyr økte renteutgifter for kommunen, noe som slår rett 
inn i driftsbudsjettet og påvirker handlingsrommet i det enkelte budsjettår. Det er derfor 
viktig å ta tilstrekkelig høyde for økt rentenivå i budsjett og handlingsplaner i årene 
fremover. 
 
Kortsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har til en hver tid i 2. tertial 2012 hatt likviditet til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall, og likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med 
budsjett. Kommunens likviditet er imidlertid ikke helt tilfredsstillende i forhold til anbefalte 
nivåer, selv om det er forbedring fra 1. tertial.  
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Fylkesmannen har godkjent kommunens søknad om 200 mill. kroner i trekkrettighet for 
2012, men anmoder kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. 
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2012.  
 
Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har i 2. tertial 2012 ikke hatt langsiktige finansielle plasseringer i form 
av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en rekke eierandeler i selskaper. Av 
disse er eierandelen på 88 prosent i Ringeriks-Kraft AS den vesentligste. 
 
Finansielle passiva 
Fylkesmannen har godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån i 2012.  
Husbanken vil utbetale disse midlene i fire terminer gjennom året.  Det er i 1. tertial 
utbetalt  
8,75 mill. kroner. Kommunen har ikke fått tildelt ytterligere midler i 2. tertial i år, blant 
annet fordi Husbanken ikke har hatt tilgjengelige midler. De resterende lånemidlene 
forventes innbetalt i september/oktober. 
 
Fylkesmannen har også godkjent låneopptak til investeringer på 80,576 mill. kroner i 2012. 
Låneopptaket ble gjennomført i slutten av mars, og inngår i beregningen av 
likviditetsgrader. 
Lånet ble gjort til flytende rente, ettersom andelen fastrente ved inngangen til 2012 var 
omkring 50 prosent. Fastrenteandelen er per 2. tertial omkring 46 prosent. 
 
Økt fastrenteandel gir høyere renteutgifter på kort sikt enn flytende rente, men bidrar også 
til å redusere usikkerheten rundt fremtidige finansutgifter og derigjennom sikre 
forutsigbare tjenester for innbyggerne. En renteøkning på 1 prosentpoeng vil ved en 
fastrenteandel på 46 prosent øke årlige renteutgifter med om lag 5,2 mill. kroner. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Finansrapporten er utarbeidet i tråd med kommunens finansreglement. Netto 
finansutgifter inngår som en del av kommunens budsjett og økonomiplan.   
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Finansrapporten har ikke tidligere vært behandlet politisk.  
  
Økonomiske forhold 
Det vises til saken om økonomirapportering for 2. tertial.  Det er ikke fremmet forslag til 
budsjettjusteringer knyttet til finansområdet. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det anses ikke nødvendig med høring i saken. Ytterligere informasjon kan gis fra 
administrasjonen ved behov.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er noe lavere enn ventet per 2. tertial. 
Netto finansutgifter vil imidlertid balansere ved årets slutt. Det kan derfor ikke foreslås 
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gjennomføring av budsjettjusteringer knyttet til finansområdet etter 2. tertial for å dekke 
opp merforbruk på andre rammeområder. Midlene som kommunen har spart på lavere 
renteutgifter har gått med til å dekke opp lavere utbyttebetaling fra Ringeriks-Kraft. 
 
Rådmannen konstaterer også at likviditeten har vært tilfredsstillende i 2. tertial, men at det 
fremdeles er ønskelig med bedre likviditet og mindre avhengighet av lånte midler. 
 
Rådmannen er tilfreds med graden av rentesikring i kommunens gjeldsportefølje. Til tross 
for at dette gir noe økte renteutgifter på kort sikt, vil det samtidig gi økt forutsigbarhet i 
utgiftsnivået på lengre sikt. 
 
Saksdokumenter 
Tertialrapport 2/2012 som vedlegg til saken. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Anette Skjolden 
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Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet fra 
Ringerike kommune 
 
Arkivsaksnr.: 12/3828  Arkiv: X43   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
217/12 Formannskapet 02.10.2012 
125/12 Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fra Ringerike kommune oppnevnes det fem medlemmer til utvalget av faste 
møtefullmektiger til forliksrådet. 
 
For perioden 1.10.2012 - 31.12.2012 og for valgperioden 1.01.2013 - 31.12.2016 
oppnevnes: 
 

- Morten Hanssen, Solberg terrasse 8, 3058 Solbergmoen 
- Syver Fremgaard, Støalandet 54, 3513 Hønefoss 
- Torbjørn Bratvold, Soknedalsveien 12b, 3517 Hønefoss 
- Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien 83, 3525 Hallingby 
- Dag Stenersen,  Gullovveien 8, 3534 Sokna 

 
Beskrivelse av saken 
 
Oppnevning av møtefullmektiger er hjemlet i tvisteloven og i tvistelovforskriften. I 
tvisteloven § 6-7(2)b heter det:  
 
«Som prosessfullmektig under møte kan partene dessuten bruke medlem av utvalget av 
faste møtefullmektiger etter sjette ledd.» 
 
I tvistelovforskriften § 3 heter det: 
 
«Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall 
medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. 
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 
innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 
innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 
innbyggere skal utvalget ha minst 10 personer. 
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig 
god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. 
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Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den 
enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger 
ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.» 
 
Nåværende leder av forliksrådet har foreslått følgende oppnevnelser (alle er forspurt og 
bekrefter at de er villige): 
 

- Morten Hanssen, Solberg terrasse 8, 3058 Solbergmoen 
- Syver Fremgaard, Støalandet 54, 3513 Hønefoss 
- Torbjørn Bratvold, Soknedalsveien 12b, 3517 Hønefoss 
- Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien 83, 3525 Hallingby 
- Dag Stenersen,  Gullovveien 8, 3534 Sokna 

 
Rådmannens vurdering 
  
Selv om det skulle bli etablert interkommunalt forliksråd for regionen/deler av regionen, 
anbefales det at det for hver kommune oppnevnes det antall medlemmer som 
kommunestyrene bestemmer og minimum det antallet som er bestemt i forskriften. 
Innbyggertallet var pr. 1.1.2012 for: 
 

- Hole    6322 innbyggere 
- Ringerike 29236 innbyggere 
- Jevnaker    6483 innbyggere 

 
Dette innebærer at det minimum oppnevnes tre faste møtefullmektiger fra hver av 
kommunene Hole og Jevnaker og minimum fem faste møtefullmektiger fra Ringerike 
kommune. 
 
Saksdokumenter 
 

• Ingen 
 
 
 
 Ringerike kommune, 05.09.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 


som er satt for året.  Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/ 


sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 


denne rapporten. 


Den økonomiske årsprognosen for 2012 som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av 


regnskapstall pr 31.08.2012 samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem 


til 31.12.2012. Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine 


virksomhetsledere og økonomirådgivere tatt stilling til den ferdigkalkulerte prognosen som ERV-


systemet beregner. Tallene er således justert i de tilfeller det er nødvendig, for å presentere en 


velfundert prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover og effekten av 


iverksatte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen. 


Det må imidlertid tas høyde for at regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 


aktuarberegninger på pensjon i januar, kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 


forhold til prognosen. 


2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen 
Prognosen per august indikerer at kommunen vil bruke om lag 11,5 mill. kroner mer enn budsjettert i 


2012.  


 


Rammeområdene 0 - 7 viser i denne rapporten et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 16,6 


mill. kroner. Kommunens samlede prognose forbedres noe pga rammetilskudd (rammeområde 8) 


som ser ut til å bli 5 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er en forbedring på 11 mill. kroner siden 


forrige månedsrapport pr juli. 


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


aug 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Sum frie disponible


 inntekter  (Rammeområde 8) -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0 % -1                         


Sum nettofinans-


utgifter (Rammeområde 9) 23 529 14 098 91 813 91 769 45 0 % -2 355                 


Sum til fordeling drift til 


rammeområdene 0-7 -817 849 -890 945 -1 286 680 -1 291 724 5 044 0 % -2 356                 


Sum forbruk drift 


rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164               


Mer /mindreforbruk -36 921 -73 815 0 11 546 -11 546 -22 521               
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De største endringene som nå er inkludert i prognosen og utgjør forskjellen fra forrige 


månedsrapport er: 


 Forventning om 5 mill. kroner mer i rammetilskudd enn budsjettert. 


 Mindre renteutgifter siste halvår pga varslet rentenedsettelse fra kommunalbanken. 


 Ytterligere bekreftelser på effektiv sommerdrift, tiltak som har gitt økonomisk effekt og god 


kostnadskontroll. Spesielt innenfor helseområdet som forbedrer prognosen med 3 mill. 


kroner. 


De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 


 oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca 5 mill. kroner. Hovedsakelig knyttet til 


utfordringer på barnehageområdet. 


 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 8 mill. kroner mot ca 11 mill. kroner forrige 


måned. Avviket skyldes hovedsakelig utfordringer med å gjennomføre nedbemanningstiltak 


innenfor institusjon. 


I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. kroner. Gitt 


prognosen per mars vil det være mulig å nedbetale ca 17 mill. kroner av kommunens akkumulerte 


underskudd i 2012.  


Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av inntektene 


i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 46,6 mill. kroner i 


innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det opprettholdes et stort press 


på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er fullført. 


 I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket: 


 Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig 


 Innkjøp begrenses i størst mulig grad 


 Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 


 Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass i løpet av 


året. 


Hvordan lages årsprognosen? 
Ringerike kommune benytter prognosemodellen i økonomisystemet ERV for å utvikle en 


årsprognose. ERV-systemet produserer et forslag til årsprognose basert på regnskap hittil og 


periodisert budsjett for resten av året. Dette gjøres pr enhet i kommunen. Enhetsledere, 


virksomhetsledere, kommunalsjefer og økonomer er involvert i vurderingen av disse forslagene og 


gjør nødvendige endringer slik at prognosen inkluderer videre driftsplaner for resten av året. Dette 


har vist seg å fungere godt som verktøy for å avdekke økonomiske avvik i forhold til budsjett på et 


tidlig tidspunkt av driftsåret. Det gir muligheter for revurdering og iverksettelse av andre tiltak enn 


opprinnelig planlagt fortløpende gjennom året. 
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Pensjonsutgiftene til KLP - Reguleringspremie 
Ringerike kommune har mottatt regning på reguleringspremien i KLP som kommer i september hvert 


år. Denne viser seg å være 39 mill. kroner høyere enn budsjettert. I denne tertialrapporten velger vi 


likevel å ikke melde avvik i forbindelse med dette. Signalene er sterke på at det i forbindelse med 


årsavslutningen vil komme frem et høyt premieavvik som vil gjøre at de totale pensjonskostnadene 


balanserer godt med årets budsjett. Dette beskrives nærmere i eget notat fra Rådmannen. 


Redusert utbytte fra RIK  
Denne rapporten tar høyde for en redusert inntekt i forbindelse med utbyttebetaling fra RIK etter at 


det er vedtatt et utbytte på totalt 13 mill. kroner, hvorav 11,44 mill. kroner vil tilfalle Ringerike 


kommune. Dette er 9,56 mill. kroner lavere enn budsjettert for 2012.  


Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en 


prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2012 


både positivt og negativt:  


 Årsavslutningen 


Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 


forhold til prognosen. 


 Oppgjør prosjektmidler  


Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan 


være utelatt fra prognosen.  


 Aktuarberegning pensjon januar. 
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3. Økonomisk oversikt rammeområdene 


 


Hovedoversikten viser at de økonomiske hovedutfordringene ligger innenfor de to største områdene; 


helse og omsorg og oppvekst og kultur.  


Økonomiske oversikter (brutto inntekter og utgifter) med kommentarer for de enkelte områdene: 


(alle tall i 1000) 


 


Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser et sannsynlig merforbruk på 0,6 mill. kr. Dette 


knyttes til møteutgifter og kostnader knyttet til vennskapsbybesøk ser ut til å bli noe høyere enn 


budsjettert. 


 


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


aug 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


0. Folkev. styringsorg 3 128 3 427 6 177 6 777 -600 -10 % -611                    


1. Rådm. strat. tiltak 9 541 8 067 11 995 13 529 -1 534 -13 % -1 171                 


2. Støtteenheter adm. 43 944 45 851 64 835 64 436 400 1 % 719                      


3. Oppvekst og kultur 261 578 272 118 415 767 420 802 -5 034 -1 % -5 837                 


4. Helse og omsorg 382 943 410 340 614 392 622 322 -7 930 -1 % -11 000               


5. Tekniske områder 71 347 79 077 127 971 129 881 -1 910 -1 % -2 250                 


7. Avsetninger 8 446 -1 750 45 542 45 523 18 0 % -15                       


Sum forbruk 


rammeområdene 0-7 780 928 817 130 1 286 680 1 303 270 -16 590 -1 % -20 164               


0 Folkevalgte 


styringsorganer


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 3 128 3 427 6 177 6 777 -600 -10% -611 


Driftsresultat 3 561 3 740 6 132 6 607 -475 -8% -488 


Driftsutgifter 3 810 4 035 6 385 7 064 -679 -11% -647 


Driftsinntekter -249 -295 -253 -457 204 81% 160 


Finansresultat -433 -313 45 170 -125 -278% -123 


Finansutgifter 0 55 180 -125 -227% -123 


Finansinntekter -433 -313 -10 -10 0 0 % 0 


1 Rådmann, 


strategiske tiltak


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 9 541 8 067 11 995 13 529 -1 534 -13% -1 171


Driftsresultat 9 540 8 721 12 095 13 843 -1 748 -14% -1 385


Driftsutgifter 11 354 10 279 14 309 17 174 -2 866 -20% -2 942


Driftsinntekter -1 814 -1 557 -2 213 -3 331 1 118 51% 1 556


Finansresultat 2 -655 -100 -314 214 214% 214


Finansutgifter 2 11 11 -11 X -11


Finansinntekter -665 -100 -325 225 225 % 225
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Innenfor område 1, rådmann/ strategiske tiltak, er det lagt et innsparingskrav i forbindelse med 


omorganisering på 3 mill. kroner i 2012. Noe er gjennomført, men innsparingskravet vil ikke la seg 


gjennomføre og det holdes igjen på innkjøp av varer og tjenester. Prognosen antyder nå et 


merforbruk på ca 1,5 mill. kroner.  


 


Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, melder om mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 


forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at ledige stillinger holdes vakante og at det ikke settes 


inn vikar ved langtidssykdom/ foreldrepermisjon så lenge det er forsvarlig for driften. Det har 


imidlertid kommet på økte forsikringspremier som følge av flere dødsfall i tillegg til innbrudd i 


rådhuset i juni. 


 


Område 3, oppvekst og kultur, viser en prognose med ca 5 mill. kroner i merforbruk. Dette knytter 


seg hovedsakelig til barnehagedrift.  


Grunnskole:  


 For grunnskoleområdet rapporteres et merforbruk på ca 1 mill. kroner. Dette skyldes 


hovedsakelig utgifter knyttet til spesialundervisning og skoletransport. Ellers ingen store 


avvik innenfor skole og SFO. 


Kulturtjenesten og tilskudd til kultur- og idrettsformål:  


 ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


2 Støtteenheter adm


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 43 944 45 851 64 835 64 436 400 1% 719


Driftsresultat 44 564 46 422 65 930 65 529 400 1% 725


Driftsutgifter 47 162 50 159 73 023 73 053 -30 -0% -82


Driftsinntekter -2 598 -3 737 -7 093 -7 524 430 6% 807


Finansresultat -620 -571 -1 094 -1 094 -1 -0% -6


Finansutgifter 10 7 6 6 -1 -9% -6


Finansinntekter -630 -577 -1 100 -1 100 0 0 % 0


3 Oppvekst og 


kultur


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 261 578 272 118 415 767 420 802 -5 034 -1% -5 837


Driftsresultat 262 566 272 588 416 641 421 672 -5 031 -1% -5 835


Driftsutgifter 312 207 322 374 492 703 501 948 -9 245 -2% -9 658


Driftsinntekter -49 640 -49 786 -76 061 -80 276 4 214 6% 3 823


Finansresultat -988 -470 -874 -871 -3 -0% -2


Finansutgifter 6 3 110 113 -3 -3% -2


Finansinntekter -994 -473 -984 -984 0 0 % 0
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PPT:  


 Prognosene tyder på et lite mindreforbruk, men ingen betydelige regnskapsmessige utslag.  


Barnehager:  


 Barnehageområdet melder om et merforbruk på ca 4 mill kroner. Det har i høst vært 


nødvendig å åpne noen flere barnehageplasser for å gi tilbud til alle med rett på plass etter 


loven. Dette er løst ved åpning av kommunal barnehage på Heggen og 2 nye 


familiebarnehager. Det er også benyttet kapasitet i eksisterende barnehager så langt det lar 


seg gjøre. Det betyr at Ringerike kommune pr i dag ikke har ledige plasser. Det er også 


venteliste for de som ikke har rett til plass etter loven. Det vil være behov for rundt 100 nye 


plasser for å gi tilbud til de som ønsker det, og samtidig ha noen plasser åpne til de som 


kommer til gjennom året.   


 Lovpålagte spesialtiltak i barnehagene (private og kommunale) vil kreve noe mer økonomiske 


ressurser enn budsjettert.   


 De ordinære kommunale barnehagene ser ut til å drifte med et mindreforbruk på ca 1,4 mill. 


kroner. Det er fokus på begrenset vikarbruk og noe sykelønnsrefusjon fra forrige år som 


bidrar mest til dette. I tillegg ser vi tendenser til noe lavere strømutgifter enn budsjettert og 


noe lavere lønnsutgifter knyttet til administrasjon. 


 


Helse og omsorg, område 4, melder om et merforbruk i forhold til budsjett på 8 mill. kroner, som er 3 


mill. kroner forbedring siden forrige rapportering. Dette er resultatet av en sommerferieavvikling 


som har blitt mer kostnadseffektiv enn antatt på forhånd. Vi har også fått ytterligere bekreftelse på 


at tiltak har fått økonomisk effekt, og det er heller ikke benyttet vikarer fra eksterne vikarbyråer. 


Området har måttet takle noen uforutsette utfordringer ved blant annet 4 nye ressurskrevende 


brukere, hvorav 1 utenfor refusjonsordningen, samt brannen som oppsto i Hov allè. 


Institusjonstjenesten: 


 Institusjonstjenesten står for det meste av merforbruket innen helseområdet. Det viser seg 


at noen av tiltakene pålagt tjenesten er vanskelig å gjennomføre, og det er klart at de ikke vil 


4 Helse og omsorg


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 382 943 410 340 614 392 622 322 -7 930 -1% -11 000


Driftsresultat 386 733 416 357 614 042 621 313 -7 271 -1% -10 937


Driftsutgifter 781 015 508 815 768 486 788 546 -20 060 -3% -23 132


Driftsinntekter -394 282 -92 458 -154 445 -167 233 12 789 8% 12 195


Finansresultat -3 791 -6 017 350 1 009 -659 -188% -63


Finansutgifter 469 328 450 1 109 -659 -146% -63


Finansinntekter -4 259 -6 345 -100 -100 0 0 % 0







 


 
RINGERIKE KOMMUNE 
2. TERTIALRAPPORT 2012  


 


9 
 


gi helårseffekt som forventet. Dette gjelder spesielt endring i pleiefaktor på Austjord, 


generelt nedtak i pleiefaktor på alle institusjoner og endring i organiseringen av dagtilbud. 


 Virksomheten driver institusjoner med langtidsplasser, korttidsplasser, dagplasser og 


avlastning. Institusjonene har ulik størrelse og krav til kompetanse, noe som påvirker 


kostnadene. Det finnes enheter med alt fra 8 til 55 plasser. Små enheter har gjennomsnittlig 


høyere kostnader enn større enheter.   


Hjemmetjenestene: 


 Noe økt aktivitet kan relateres til samhandlingsreformen og pasienter som skal raskt ut av 


sykehus som får mye tjenester i hjemmet. I tillegg har det i en periode vært nødvendig med 


økte tjenester til enkelte brukere. Økt aktivitet fører til utfordringer med å holde 


bemanningen på det nivået som budsjettet legger opp til.  


 Virksomheten driver ambulerende tjeneste, og gir tjenester i bofellesskap for demente og i 


omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Enhetene er i størrelsesorden fra 13 til 31 årsverk. 


 Samlokalisering av tre enheter i Hønefoss sentrum er ett av tiltakene innenfor tjenesten, 


men er foreløpig ikke igangsatt.  


Tjenester til funksjonshemmede (TTF): 


 Virksomheten leverer tjenester i bofellesskap, barneavlastning og dagsenter.  


 Ett av tiltakene innenfor tjenesten gjelder reduksjon i kapasiteten på barneavlastningen. Det 


har foreløpig ikke vært mulig å redusere kapasiteten til nivået sparetiltaket la opp til, men 


det jobbes videre med saken.   


Helse og velferd:  


 Virksomheten melder om et mindreforbruk på 4,8 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak 


ledige stillinger innenfor rus, barnevern og helsestasjonstjeneste. Stillingene står foreløpig 


vakante grunnet mangel på kvalifiserte søkere. Det er også kommet noe inntekter utover 


budsjett. 


NAV:  


 Melder om et mindreforbruk på ca 1 mill kroner til tross for økende utbetalinger av 


sosialhjelp sammenlignet med 2011. Dette skyldes i hovedsak at det ikke alltid settes inn 


vikar for langtidssykemeldte, og noe høyere forventet inntekt enn budsjettert knyttet til 


innvandringstilskudd. 


Bestillerenheten: 


 Bestillerenheten melder om en drift i balanse. Det er jobbet med sparetiltakene, men 


hovedårsaken er beregning av inntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere etter nye 


satser. 
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 Kommunen har valgt å gå vekk fra innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 2012. Det betyr at 


utførerne ikke lenger får budsjettmidler i takt med vedtaksvolum, men har rammebudsjett. 


Budsjettmidlene til Bestillerenheten inneholder i år administrasjonen, kjøp av tjenester 


utenfor kommunen, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, støttekontakter, 


trygghetsalarm, brukerbetaling fra institusjoner og hjemmetjenester samt ulike 


refusjonsinntekter. 


Ringerikskjøkken:  


 Ingen store avvik, men prognosen viser noe merforbruk knyttet til lønnskostnader. 


Det er igangsatt omfattende tiltak innenfor organiseringen i helse og omsorg de siste månedene. Det 


er gjort endringer i ledelsen innenfor virksomhetsområdene, satt fortgang i nedbemannings-/ 


omstillingsprosesser og ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig. I tillegg fokuseres 


det på å unngå overtidsbruk og holde innkjøp på et minimum.  


 


Tekniske områder, område 5, melder om et merforbruk på 1,9 mill. kroner. En liten forbedring fra 


forrige månedsrapport. Det jobbes med tiltak for å redusere avviket, blant annet reduksjon av 


husleie ved å se på muligheter for salg av boliger vi i dag leier av boligstiftelsen. 


Vann, Avløp, Rens (VAR): 


 Drift er i henhold til budsjett innenfor vann og avløp. Saldo på fond setter begrensninger for 


bruk men ser ut til å bevege seg i riktig retning på vann og avløp. Septikk/ slam har for høye 


utgifter og/eller for lave inntekter og det ser derfor ut til å gå mot negativt fond. Hvor mye 


som investeres i år kan ha større eller mindre innvirkning på prognosen for VAR. 


 KUR (Kloakk Uten Rør) anleggenes skjellsandfilter viser seg å være modent for utskifting etter 


at prøver viser at en del av anleggene har passert grenseverdien for maksutslipp i 


Steinsfjorden. Mellomlagring og behandling av den brukte skjellsanden er en utfordring. 


 Plan og prosjektering har begynt utrulling av hovedplan vann. Det jobbes også med med 


risiko og sårbarhetsanalyse for Monserud renseanlegg og Ringerike vannverk Kilemoen. For 


Kilemoen vannverk oppdateres også beredskapsplanen for vannforsyning. Avdelingen bruker 


5 Tekniske områder


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 71 347 79 077 127 971 129 881 -1 910 -1% -2 250


Driftsresultat 72 377 79 431 130 041 131 190 -1 149 -1% -1 456


Driftsutgifter 136 573 172 547 272 586 273 253 -667 -0% -236


Driftsinntekter -64 196 -93 116 -142 545 -142 063 -482 -0% -1 220


Finansresultat -1 030 -353 -2 070 -1 309 -761 -37% -793


Finansutgifter 36 20 1 612 589 1 023 63% 770


Finansinntekter -1 066 -373 -3 682 -1 898 -1 784 -48 % -1 563
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mye tid på å følge opp private utbyggere for å få kommunal standard på private 


infrastrukturanlegg. 


Miljø og areal 


 Ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


Noen utfordringer knyttes til inntektsmål for byggesak, plan og tilsyn, men innsparinger på 


lønnskostnader veier opp for mye av dette. 


Brann og redning 


 Ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


 Forebyggende avdeling: Tilsyn i særskilte brannobjekter går som planlagt og kun et fåtall 


saker som trenger oppføling ut over det normale. Arbeidet ved avdelingen er preget av at en 


medarbeider er ute i permisjon fram til 01.09.12.  


Eiendomsforvaltningen og Byggtjenester: 


 Merforbruk på 2,1 mill i forhold til budsjett. Dette skyldes budsjettert salg av 


vaktmestertjenester til Boligstiftelsen som ikke vil bli realisert.  


 Det holdes igjen på vedlikeholdsmidler med ca 0,6 mill, og det forventes stor innsparing på 


strømutgifter hovedsakelig grunnet lave strømpriser og en mild vinter og vår.  


Vei, Park, Idrett: 


 Ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. 


 Relativt stabil temperatur og moderate nedbørsmengder gjorde at Veiavdelingen har holdt 


god kvalitet på tjenestene rettet mot trafikk. Avdelingen har ikke reserver i form av 


mannskap til å dekke opp sykdom ev ved langvarig snøfall. 


 Plan og prosjektering er involvert i utbygging av veikryss for ny videregående skole på Eikli, 


utarbeidelse av økonomiavtale for involverte parter for utbygging av høyresvingefelt ved 


Dronning Åstas gate og har også arbeidet med å få på plass økonomiavtaler i forbindelse med 


rundkjøring byporten og andre tiltak i Schjongslunden. Avdelingen bruker mye tid på å følge 


opp private utbyggere for å få kommunal standard på private infrastrukturanlegg. 
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Innenfor rammeområde 7 ligger avsetningen til årets reguleringspremie og pensjonsberegninger. 


Området melder om balanse i forhold til årets budsjett på grunn av sterke signaler om et høyt 


premieavvik i år, som regnskapsmessig vil veie opp for den høye reguleringspremien kommunen har 


mottatt i årets pensjonsregnskap. 


 


Det er nå sterke signaler på et positivt avvik i løpet av året innenfor rammeområde 8, skatt og 


rammetilskudd. Rammetilskuddet til kommunen ser ut til å bli ca 5 mill. kroner høyere enn 


budsjettert på grunn av ordningen med inntektsutgjevning mellom kommunene. 


 


Prognosen for område 9 viser budsjettbalanse ved årets slutt til tross for at det er tatt høyde for svikt 


i utbytte fra RiK på ca 10 mill. kroner. Dette er en forbedring med 2,4 mill. kroner siden forrige 


rapportering, og skyldes primært fortsatt høye renteinntekter som følge av ubrukte lånemidler og 


relativt bra likviditet. Fortsatt reduserte renteutgifter og redusert avdragsbetaling. 


7 Avsetninger, 


overføringer


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 8 446 -1 750 45 542 45 523 18 0 -15


Driftsresultat 11 476 1 483 45 542 45 559 -18 0 -53


Driftsutgifter 13 039 2 976 45 872 47 338 -1 466 -3% -1 395


Driftsinntekter -1 563 -1 494 -330 -1 778 1 448 439% 1 342


Finansresultat -3 030 -3 233 0 -36 36 X 39


Finansutgifter 301 -3 153 40 000 40 044 -44 -0% -41


Finansinntekter -3 331 -80 -40 000 -40 080 80 0 % 80


8 Skatt og 


rammetilsk 


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0% -1


Driftsresultat -841 378 -905 043 -1 378 493 -1 383 493 4 999 0% -1


Driftsutgifter 34 16 207 85 122 59% 105


Driftsinntekter -841 412 -905 059 -1 378 700 -1 383 578 4 878 0% -106


Finansresultat 0 


Finansutgifter 0 


Finansinntekter


9 Renter, avdrag og 


finansposter


Regnskap


til og med aug 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr juli)


Driftsregnskap 23 529 14 098 91 813 91 769 45 0% -2 355


Driftsresultat -279 -309 0 -0 X -0


Driftsutgifter 47 1 1 -1 X -1


Driftsinntekter -325 -309 -0 0 X 0


Finansresultat 23 808 14 407 91 813 91 768 45 0% -2 355


Finansutgifter 47 748 37 986 119 214 118 175 1 039 1% 6 749


Finansinntekter -23 940 -23 579 -27 401 -26 407 -994 -4 % -9 104
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I prognosen for renteutgifter på investeringsgjeld er det tatt hensyn til en ytterligere 


rentenedsettelse fra Kommunalbanken gjeldende fra 24. september. Det er forutsatt at denne 


rentesatsen vil holde seg ut året. I tillegg er avdrag på investeringsgjeld redusert med om lag 1 mill. 


kroner i forhold til budsjett på bakgrunn av foreløpig faktisk beregnet minimumsavdrag. 


4. Utvikling i bemanningsoversikter  


 


I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2012 sammenlignet med 2011. En økning av årsverk med 


variabel utlønning er normalt i august og september pga sommerferieavvikling. Bemanningstallene, 


som har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som 


mottar fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall 


årsverk.  


I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og 


engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer 


(som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt, 


har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable 


årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for 


eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i 


de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten. 


Gjennomsnittlig bemanning i år er 2058 årsverk. Det er viktig å påpeke at det er en rekke ting som 


kan påvirke antall ansatte, uten at det skyldes forbedret eller dårligere produktivitet i kommunen. 


Virksomhetsoverdragelser bidrar til å øke antall ansatte, for eksempel medførte overtakelsen av 


Krisesenteret i september 2011 en økning på 11,45 årsverk. Det ble også utvidet med ca 15,5 årsverk 


når ansatte ved legevakten ble en del av kommunens ansatte fra 1.1.2012. Videre vil en utvidelse i 


Bemanning 2011


Fast utlønning Variabel utlønning 


(timelønnede)


Sum årsverk Sum årsverk


januar 1847 200 2047 2060


februar 1858 176 2034 1996


mars 1861 178 2039 1988


april 1853 201 2054 2008


mai 1859 183 2042 1975


juni 1868 176 2044 1978


juli 1845 190 2035 1992


august 1849 277 2126 2084


september 1866 236 2102 2058


oktober 2018


november 2048


desember 2068


Gj.snitt årsverk 1856 202 2058 2023


Måned


Bemanning 2012
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lovpålagte oppgaver som kommunen må utføre kunne gi økt behov for bemanning. Endret 


befolkningsvekst og befolkningssammensetning vil også påvirke behovet for lovpålagte tjenester, 


som igjen vil påvirke bemanningen. Et eksempel her er økningen knyttet til spesialundervisning i 


grunnskolen.  


Ved behandlingen av budsjettet for 2012 ble det vedtatt kostnadsreduksjoner med 46,6 mill. kroner. 


Kostnadsreduksjonene skal i hovedsak skje innenfor lønnsmidler.  


5. Oversikt innsparingstiltak 2012 
 


 


 
  


Oversikt over innsparingstiltak 2012 Effekt lagt i Frist for Forventet Kommentar


ALLE TALL I MILLIONER KR budsjett 2012 gj føring øk resultat Oppdatert: 20.09.12


Rådmannen og strategiske tiltak


Reduserte abonnementer på aviser, tidsskrifter, etc 0,01 01 01 12 0,01 Gjennomført


Redusert midler til kompetanseaktiviteter 0,50 01 01 12 0,50 Gjennomført


Utmelding av Kommunenes opplæringskontor Buskerud 0,60 01 01 12 0,60


Utmelding gjennomføres. Vil ikke få økonomisk 


effekt i 2012. Alternativt tiltak gjennomført (fristilling 


midler lærlinger) for å oppnå økonomisk effekt


Innsparing knyttet til ledelse og støtteenheter 3,00 01 07 12 0,60


Noen endringer i ledelse er gjort som også påvirker 


andre områder.


ENØK-tiltak 0,50 31 12 12 0,50 Holdningsskapende arbeid iverksatt


Redusert avsetning til lønnsoppgjøret 2012 1,70 1,70


Blir kvalitetssikret i løpet av høsten, men ser 


foreløpig ut til å ha forventet effekt i 2012.


Investere for omstillingsaktiviteter -1,00 31 12 12 0,00 Holdes tilbake pga manglende effekt av tiltak.


Sum 5,31 3,91


Ledelse og støtteenheter


Ikke avsette til egenandel forsikringer - Forvaltning og driftsenheten 0,50 01 01 12 0,50 Gjennomført


Redusert stilling - økonomienheten 0,25 01 07 12 0,25 Løst gjennom andre insparingstiltak.


Redusert kompetanseutvikling - Økonomienheten 0,10 0,10 Gjennomføres som planlagt


Sette ut innfordring av kommunale avgifter - Økonomienheten 0,50 0,50 Løst gjennom andre insparingstiltak.


Kritisk gj gang av fagsystemer mv - IT-enheten 0,35 01 07 12 0,35


RiskManager sagt opp. Andre programmer / rutiner 


under vurdering


Redusere konsulentbruk til IT-drift - IT-enheten 0,10 01 01 12 0,10 Utført


Sum 1,80 1,80


Oppvekst og kultur


Stryke avsatte midler til folkebad ved folkehøyskolen 0,90 01 01 12 0,90 Gjennomført


Holde virksomhetslederstilling vakant 0,60 01 01 12 0,60 Gjennomført


Stryke ressurs for store klasser praktisk / estetiske fag 0,30 01 01 12 0,30 Gjennomført


Redusert spesialundervisning 1,00 01 01 12 0,00


Antall vedtak pr 1/4-12 viser at dette ikke vil la seg 


gjennomføre i 2012.


Reduksjon prosjekt Ny Giv 0,30 01 01 12 0,30 Gjennomført. Ikke oppstart i 2012.


Sum 3,10 2,10
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Oversikt over innsparingstiltak 2012 Effekt lagt i Frist for Forventet Kommentar


ALLE TALL I MILLIONER KR budsjett 2012 gj føring øk resultat Oppdatert: 20.09.12


Helse og omsorg


Redusert merkantil bemanning 0,90 01 03 12 0,90


Har tatt ned 1,4 åv med helårsvirkning og 1 åv i 8 


mnd. Til sammen 2,07 åv. 


Stenge rådhuskantinen 0,55 01 01 12 0,55 Gjennomført.


Øke brukerbetalinger 1,00 01 01 12 0,50 Manglende inntekt Hospice (Hole kommune)


Ulønnet permisjon, slt-koordinator 0,30 01 01 12 0,30 Kun 2012. Slt-koor.er i permisjon.


Redusert bruk av overtid 1,50 01 01 12


Jobber kontinuerlig med dette. Fokus på minst mulig 


bruk av overtid.


Færre ledere - interne omorganiseringer 1,20 1,20 Gjennomført. 7 ledere er nedbemannet


Funksjonshemmede - redusert avlastningstilbud i inst 3,50 01 04 12 2,00 Flytting av 2 brukere. 1 mill fra 1/1, resten fra 1/4.


TFF - økt antall brukere på dagtilbud 2,28 01 01 12 2,06


Meste innfridd, men økte utg i enhet gr.brann gjør at 


det er et merforbruk i en av enhetene. Dagtilbudet er 


ikke oppe og går enda. Gjelder Ullerål,Hov 


Alle,Lund/Truls og Sagavn.


NAV - nedjustering ramme 1,00 01 01 12 1,00 Gjennomført.


Bestillerkontoret - nedbemanne 1,08 01 01 12 0,77 1 stilling ned fra 1.1 og en stilling ned fra 1.7


Hjemmetjenesten - nedbemanne 2,36 01 01 12 2,36 Gjennomført.


Redusert pleiefaktor institusjon - færre pleierstillinger 6,00 1,10


Rehab.avdelingen, Sokna oms.senter, Austjord FG, 


Hønefoss 2,3,5. Ikke alle er kommet i gang ift frist for 


gjennomføring. Pleiefaktor reduseres i løpet av 2012. 


Virksomhetsleder følger tett opp.


Korttidstilbud - redusere, std til ett pleienivå 1,80 0,00


Ses i sammenheng med øvrig sparing inst. Det som 


er spart på Rehab er ført på red.pleiefaktor.


Institusjon - stenge bassenget på Austjord 0,56 01 01 12 0,56 Gjennomført.


Gj gå / endre arealbruk - samlokalisering 1,00 01 01 12 0,00


Hjemmetjenesten samlokaliseres innen 31.12. 


Tiltaket får effekt i 2013


Helse og velferd - barnevern, mer forebyggende 1,00 01 07 12 1,00 Planlagt gjennomført innen 1. juli


Omsorgsombud - nedbemanne 0,60 01 01 12 0,60 Gjennomført.


Dagsenteret - flytte til Austjord 1,50 0,00


Tiltaket krever investeringer. Lokalisering dagtilbud 


sees i sammenheng med kartlegging arealbruk


Transporttjenesten - ta bort en buss og 1,4 årsverk 0,80 01 01 12 0,00 Er avhengig av tiltaket over. Dvs ingen effekt i 2012


Helthetlige tiltak for barn og unge 0,50 0,50


Ses i sammenheng med redusert 


spesialundervisning hos oppvekst


Aktiv sommer/høst/vinter til selvkost 0,21 0,21 Gjennomført.


Sum 29,64  15,61


Tekniske tjenester


Arb lag tilrettelagt for NAV-brukere 0,00


Brann - reduksjon div budsj poster 0,10 01 01 12 0,10  Utført


Brann - økte inntekter fra alarmer (via 110-sentralen) 0,08 gradvis 0,08  Utført


Brann - salg av kursplasser til deltidsmannskaper 0,08 1. halvår 0,08  Utført


Brann - økt utleie av materiell og mannskaper 0,04 gradvis 0,04  Utført


Parkering - økte avgifter / endret betalingsform 0,08 01 01 12 0,08  Utført


Gj gå / endre arealbruk - samlokalisering 1,00 0,00


Eget prosjekt etablert. Flere forslag foreligger. 


Økonomiske effekter fra 2013 pga oppsigelsestid.


Salg av vaktmestertj til boligstiftelsen 1,40 0,00


Må løses ved salg av boliger. Boligstiftelsen fått 


oppdrag å selge noen boliger. I tillegg foreligger 


forslag på flere. Er en inntekt som ikke kommer i 


2012.


Sum 2,77 0,38


Generelt 


Redusere avsatte midler til langtidsfravær 4,00 4,00


Spredt på helse, oppvekst og teknisk. Avhengig av 


utvikling i sykefravær i løpet av året.


Sum 4,00 4,00


Sum - alle rammeområder 46,61 27,80
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6. Utvikling i sykefravær 
Reduksjon i sykefravær er en prioritert oppgave i Ringerike kommune. Det er definert et mål på 


samlet nærvær for kommunen på 93 % ved utgangen av 2013. Som et ledd i dette arbeidet skal 


samtlige enheter årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø, og iverksette konkrete 


forbedringstiltak. Konkret og langsiktig arbeid innen lederopplæring og -utvikling, videre opplæring i 


langtidsfriskmetodikk og innføring av ny og spisset rutine for oppfølging sykemeldte vil sammen med 


innarbeidelse av tiltak for å nå delmålene i den nye IA-avtalen i kommunens øvrige handlingsplaner 


bidra til et høyere nærvær/lavere fravær blant kommunens ansatte.  


Teknisk sektor har et nærvær som er stabilt på over 93 %. Teknisk sektor rapporterer om at mulige 
årsaker til det høye nærværet er: 


 fokus på trivsel og fag 


 legge til rette for å kunne mestre jobben 


 mulighetsfokus ved oppfølging av fravær 


 teaminndeling  


 
Som et ledd i dette arbeidet skal samtlige enheter årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø, 
og iverksette konkrete forbedringstiltak. Konkret og langsiktig arbeid innen lederopplæring og -
utvikling, videre opplæring i langtidsfriskmetodikk og innføring av ny og spisset rutine for oppfølging 
sykemeldte vil sammen med innarbeidelse av tiltak for å nå delmålene i den nye IA-avtalen i 
kommunens øvrige handlingsplaner bidra til et høyere nærvær/lavere fravær blant kommunens 
ansatte.  
 
Legemeldt fravær 
Tall fra NAV (tabell 1) viser at det legemeldte fraværet i Ringerike kommune i 2. kvartal 2012 var  
8,3 % mot 8,6 % i 2. kvartal 2011.  
 


År 
 


1. kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal Totalt tapte 
dagsverk (årsbasis) 


Tilsvarer i antall 
årsverk (årsbasis) 


2006 9,7 % 8,8 % 7,4 % 8,4 % 35397 154 


2007 9,0 % 8,2 % 8,3 % 8,5 % 36343 158 


2008 8,8 % 8,5 % 7,6 % 7,8 % 38616 168 


2009 8,1 % 8,3 % 8,7 % 9,2 % 38823 169 


2010 8,6 % 7,3 % 7,6 % 8,5 % 34416 150 


2011        8,4 % 8,6 % 8,1 % 8,9 % 35139 153 


2012 9,5 % 8,3 %     
Tabell 1: Tabellen over viser legemeldt sykefravær i prosent, tapte dagsverk og tapte dagsverk omgjort til årsverk.  
 
Nærværet er noe bedre 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011, i motsetning til 1. kvartal 
som viste motsatt tendens. Verdiskapning og et godt arbeidsmiljø skapes sammen, og da er det en 
forutsetning med mest mulig nærvær. Arbeid er helsefremmende slår mange studier fast, og risikoen 
for å bli varig utenfor arbeidslivet øker med tiden som man er borte fra arbeid.   
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Egenproduserte fraværstall  
Det rapporteres på fravær for kommunen samlet sett og pr sektor. Det gjøres oppmerksom på at 
sykefraværsprosenten for sist rapporterte måned kan endre seg noe ved neste rapportering fordi 
etterregistrering av fravær for foregående måned kan forekomme.  


 


    
Egenmeldt  
sykefravær 


Sykefravær,  
1 - 16 dager 


Sykefravær,  
> 16 dager 


Sykefravær 


Firmakode Kalenderår/måned % % % % 


Ringerike kommune 01,2012 1,47 3,70 6,84 10,53 


Ringerike kommune 02,2012 1,35 3,34 8,10 11,44 


Ringerike kommune 03,2012 1,27 3,88 7,26 11,14 


Ringerike kommune 04,2012 0,57 4,61 3,37 7,98 


Ringerike kommune 05,2012 0,70 4,86 3,47 8,32 


Ringerike kommune 06,2012 0,08 0,72 5,05 5,77 


Ringerike kommune 07,2012 0,29 1,36 4,84 6,20 


Ringerike kommune 08,2012 0,36 1,86 3,40 5,26 


Samlet resultat 0,77 3,10 5,28 8,38 


Tabell 2: Viser samlet sykefravær for per måned og totalt tom august 2012. 


 


 Sektor Måned 
Egenmeldt  


sykefravær, % 
Sykefravær,  


1 - 16 dager, % 
Sykefravær,  


> 16 dager, % 
Sykefravær, 


% 


Helse og omsorg 01,2012 1,26 3,22 8,28 11,49 


Helse og omsorg 02,2012 1,32 3,30 10,21 13,52 


Helse og omsorg 03,2012 1,17 4,07 9,61 13,67 


Helse og omsorg 04,2012 0,57 7,06 2,67 9,72 


Helse og omsorg 05,2012 0,68 7,48 2,58 10,06 


Helse og omsorg 06,2012 0,04 0,79 6,21 7,00 


Helse og omsorg 07,2012 0,44 1,65 5,08 6,73 


Helse og omsorg 08,2012 0,43 2,59 4,46 7,04 


Oppvekst og kultur 01,2012 1,84 4,72 5,95 10,68 


Oppvekst og kultur 02,2012 1,47 3,95 6,11 10,06 


Oppvekst og kultur 03,2012 1,50 3,95 5,16 9,11 


Oppvekst og kultur 04,2012 0,71 2,57 4,12 6,68 


Oppvekst og kultur 05,2012 0,75 2,76 4,60 7,36 


Oppvekst og kultur 06,2012 0,02 0,44 3,87 4,30 


Oppvekst og kultur 07,2012 0,03 1,39 3,56 4,95 


Oppvekst og kultur 08,2012 0,30 1,11 1,71 2,82 


Tekniske områder 01,2012 1,28 2,96 3,32 6,28 


Tekniske områder 02,2012 1,26 2,33 5,41 7,74 
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 Sektor Måned 
Egenmeldt  


sykefravær, % 
Sykefravær,  


1 - 16 dager, % 
Sykefravær,  


> 16 dager, % 
Sykefravær, 


% 


Tekniske områder 03,2012 1,13 3,72 4,59 8,31 


Tekniske områder 04,2012 0,34 2,55 3,67 6,23 


Tekniske områder 05,2012 0,72 2,68 3,46 6,14 


Tekniske områder 06,2012 0,37 1,23 4,35 5,58 


Tekniske områder 07,2012 0,09 0,47 5,43 5,89 


Tekniske områder 08,2012 0,37 1,49 4,88 6,37 


Tabell 3: Viser sykefravær månedsvis per sektor januar tom august 2012. 
 


 
Oppfølging av langtidsfrisk plan (IA-plan for Ringerike kommune) 
Følgende innsatser er gjennomført med bakgrunn i Langtidsfrisk plan 2011-2013: 


 Ny rutine for ivaretakelse av gravide medarbeidere er startet opp (Ta med magen på jobb). 


 Verktøy for kartlegging og gjennomføring av medarbeiderskapsprosess er testet ut og 
evaluert (Medarbeiderskap som satsingsområde). 


 6 nye Langtidsfriske prosessveiledere er utdannet (kommunestyrevedtak fra des. 2008 er 
gjennomført)  


 AMU har nærvær som fast tema. 


 I september etableres fast møtefora med NAV arbeidslivssenter. NAV integreres ytterliggere i 
organisasjons og personalavdelingen med møter annen hver uke med fokus på medarbeidere 
med sykefravær over 56 dager.  


 Ny nærværsrutine er innført. 


 Utviklingssamtaler (62  har fått utviklingssamtaler i 2011 sammenlignet med 48  i 2009) Det 
vurderes alternative løsninger for gjennomføring av utviklingssamtaler tilpasset den enkelte 
sektors behov.  


 Nytt tiltak: Fra og med september skal tema nærværsarbeid opp som fast punkt på alle 
personalmøter og MKS-møter. 


 Nytt tiltak: I september vurderes nytt elektronisk HMS-system som skal gjøre HMS-arbeidet 
lettere og mer systematisk. Bedriftshelsetjenesten er med og kvalitetsikrer valg av system.  


 Nytt tiltak: I september begynner utdanning av  forflytningsveiledere i hele helse og omsorg. 
Dette for å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser og for å fremme gode 
arbeidsmetoder.  


 Nytt tiltak: Det kurses ytterliggere to st. prosessveiledere innenfor Langtidsfrisk.  


 Nytt tiltak: Ny koordineringsrutine er innført i arbeidet med koordinering av omstillings og 
nedbemanningsarbeidet dette for å sikre god prosess og få bedre oversikt.  
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7. Status investeringsprosjekter  
 


 


  


PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT


BUDSJ 


2012


REGNSKAP 


HITTIL


 RESTBUDSJ 


2012 DEKNING STATUS


0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING GL 5 894 555   265 278,06     5 629 277     


Omdisp: 4 mill til flerbrukshall og 1,5 mill til midlertidig bhg 


Heggen. Restbeløp brukes til mindre etterarbeider.


0009 OPPGRADERING - FELLES (0040) -             -                0040


0010 OPPGRADERING EIKLI (0040) -             -                0040


0011 OPPGRADERING HALLINGBY (0040) -             -                0040


0012 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) -             18 084,51       0040


0013 OPPGRADERING HEGGEN (0040) -             -                0040


0014 OPPGRADERING HELGERUD (0040) -             -                0040


0015 OPPGRADERING HOV (0040) -             264 110,11     0040


0016 OPPGRADERING HØNEFOSS (0040) -             -                0040


0017 OPPGRADERING KIRKESKOLEN(0040) -             -                0040


0018 OPPGRADERING NES (0040) -             -                0040


0019 OPPGRADERING RINGMOEN (0040) -             -                0040


0020 OPPGRADERING SOKNA (0040) -             19 125,00       0040


0021 OPPGRADERING STRANDEN (0040) -             -                0040


0022 OPPGRADERING TYRISTRAND (0040) -             -                0040


0023 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) -             1 847 556,98  0040


0024 OPPGRADERING VANG (0040) -             -                0040


0025 OPPGRADERING VEGÅRD (0040) -             -                0040


0026 OPPGRADERING VEIEN (0040) -             -                0040


0027 OPPGRADERING VEIENMARKA (0040) -             -                0040


0028 OPPGRADERING ÅSBYGDA (0040) -             -                0040


0029 OPPGRADERING VOKSENOPPL.(0040) -             -                0040


0033 GUNNERENGA/KUR (0338) -             -                0338


0034 VEGÅRD/KUR (0338) -             -                0338


0036 FRAMDAL/KUR (0338) -             -                0338


0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 1 000 000   2 148 876,60  -1 148 877    Merforbruk. Må ses i sammenheng med prosjekt 0216.


0062 REF. ANL.LEIE HFS BALLKLUBB -             58 400,00       -58 400        Merforbruk. Tilbakeføring fra 2011.


0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER GL 944 823      363 147,77     581 675        Arbeid pågår.


0072 OPPGRAD.-GML.ULLERÅL (0040) -             -                0040


0074 OPPGR DATAUTST SKOLER (INSTAL) -             -                0040


0075 NÆRMILJØANL.HAUGSB/VANG(0040) -             -                0040


0076 NÆRMILJØANL.KIRKESKOLEN(0040) -             -                0040


0077 NÆRMILJØANL.VEIEN SKOLE(0040) -             -                0040


0085 INV. GODKJ.VANNVERK -             -                0321


0086 NÆRMILJØANLEGG STRANDEN(0040) -             -                0040


0087 NÆRMILJØANLEGG HØNEF. (0040) -             -                0040


0088 NÆRMILJØANLEGG ULLERÅL(0040) -             -                0040


0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL 250 000      75 018,75       174 981        Ytterligere behov for ekstern bistand pga. lav bemanning.


0095 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION GL 560 691      -1 872 425,00 2 433 116     


Har fått 1,875 i tippemidler mens budsjett er 2,2 mill. Restbudsjett 


dekker differanse.


0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 49 302       -                49 302         


Salg av eiendommer etc. blir intensivert i 3. tert. med tilhørende 


omkostninger


0100 RØDHAUG/KUR (0338) -             -                0338


0103 NÆRMILJØANLEGG SOKNA (0040) -             -                0040


0106 IDRETTSHALL TYRISTRAND -             -                0040


0107 NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 1 -             -                0040


0108 NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 2 -             -                0040


0109 NÆRMILJØANLEGG HEGGEN SKOLE -             -                0040


0111 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION -             -                0095


0116 TILSTANDSRAPPORT 240 000      -                240 000        Vurderes omdisponert.


0118 KULTURHUS TYRISTRAND -             -                0040


0128 NÆRMILJØANLEGG HELGERUD -             -                0040


0130 UTSKIFTING PCB-ARMATURER    113 631      -                113 631        Noe malerarbeider gjenstår.


0131 ENØK                        1 000 000   -                1 000 000     Arbeidene igangsettes 3. tert.  Bl.a ny gassfyrkjene Hov u.skole 


0133 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 51 252       -                51 252         Boligen solgt. Kan omdisponeres.


0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 813 215      164 769,37     648 446        Etterarbeid pågår.


0139 HALL SKOLE FLERBRUKSHALL (0005 -             -                0005


0140 HALL SKOLE KULTURHUS (0005)    -             -                0005


0141 KIRKEBYGG                     1 000 000   217 524,00     782 476        Arbeid igangsatt og bevilging vilbli oppbrukt.


0144 OPPGRADERING KOMMUNENS HYTTER 248 382      36 174,80       212 207        Arbeid pågår


0146 HERADSBYGDA IDRETTSANLEGG     1 000 000   -                1 000 000     Prosjekteringsarbeid igangsatt.  Anbud ut i 4. kv.


0151 SOKNEDALSV V/AK MASKIN (0321) -             -                0321
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PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT


BUDSJ 


2012


REGNSKAP 


HITTIL


 RESTBUDSJ 


2012 DEKNING STATUS


0154 NY SLAMFORTYKKER MONSERUD     6 946 705   -                6 946 705     


KS vedtak om at prosj skal tilføres 7 mill via omdisponering 


hovedplanene jf KS 19/12 men ikke rom for dette. Anleggstart 


våren 2013


0155 SANERING FLATTUM - HOV        6 717 776   2 159 729,10  4 558 047     


Forventet forbruk: 6 500 000. 540 000 fra 0186, 675 000 fra 0495, 


750 000 fra 0199


0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN      750 000      -                750 000        Anlegget er tenkt startet opp i høst. Antar at bevilgning er stor nok


0157 FDV PROGRAMVARE ET-TT         40 000       -                40 000         Beholdes


0158 PARKERING TORGGATA-NYGATA     325 803      -                325 803        Parkeringsfond Overføres 2013 opparbeidelse kirkegata 10


0159 UTSKIFT VANNL VESTLIV (0321) -             -                0321


0160 NY VANNLEDNING VESTLIV (0321)  -             -                0321


0161 HØYDEBASS HØYBY VENTILHUS(0321 -             -                0321


0162 H B HØYBY UTSKIFT VANNL (0321) -             -                0321


0163 UTBEDR HØYDEB HVALSMOEN (0321) -             -                0321


0164 UTSKIFTING AV VANNKUMMER (0321 -             -                0321


0166 HEN AVLØPSSANERING (0364) -             -                0364


0167 STORLØKKA NYE HOVEDV LED 294 430      21 275,00       273 155        


Står igjen noe restsum på anlegget. Skal dekkes av det som står 


igjen.               Kr 273 155


0168 HEN VANN/AVLØPSSAN (0321 -             -                0321


0168 HEN VANN/AVLØPSSAN (0364 -             -                0364


0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD  1 373 059   -                1 373 059     Under utredning


0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 13 511       -                13 511         Brukes på presteboligen i Haug


0172 MILJØGATE TYRISTRAND 671 986      -259 584,00    931 570        Hjemfallsfond


Forventet forbruk: 750 000. Rest overførs til hjemmfallsf. Inntekt i 


2013.


0173 ELVEKRYSSING 2 841 792   597 482,50     2 244 310     


0,9 mill omdisponeres til Pottemakerbakken. Antar forbruk på kr 


200 000 høst 2012


0174 UTSK V L ØVRE HALDENV(0376) -             -                0376


0175 OPPGRAD BORGLUND VANNV(0321) -             -                0321


0176 OPPGRAD SOKNA VANNVERK (0321) -             -                0321


0177 UTBEDR KP125 SVARVERUD (0364) -             -                0364


0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 5 243 604   408 773,01     4 834 831     Rammebevilgning. Beholdes


0181 VALHALLV OMLEGG AVL LED 20 000       -                20 000         Avsluttet. Rest overføres til 0364.


0182 UTBEDR KP 102 BARBRO (0364) -             -                0364


0183 REHAB V LEDN VEIENKOLLEN (0376) -             -                0376


0184 KROKENV VANN/OVERVANN LEDN 1 004 873   -                1 004 873     Forventet forbruk: 650 000. Rest overføres til 0199.


0185 KIHLEMOEN VANNV NØDSTRØMAGG (0376) -             -                0376


0186 HØNENGT AVLØP 685 525      94 565,11       590 960        Forventet forbruk: 50 000. Rest overføres til 0155.


0187 RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER 998 498      337 522,26     660 976        Sum forventes brukt høst 2012


0188 RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ 1 629 648   9 698,00        1 619 950     Oppstart prosjektering. Sum brukes


0190 UTBEDRING AKUTTILTAK KOMMUNIKASJ 3 484         -                3 484           Kan avsluttes


0192 STORLØKKA AVLØPSLEDNINGER 72              -                72                Kan avsluttes


0193 RAMSRUD/KJELDSBERGSVINGENE VANN 500 000      391 211,50     108 789        Kan avsluttes


0194 HB 241 HALLINGBY (0312) -             -                0321


0195 TERRENGKJØRETØY (0364) -             -                0364


0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 572 244      -                572 244        Grunnet soneparkering. Kommer ytterligere kostnader her.


0197 SAMLOKALISERING TEKNISK 18 600 000 -                18 600 000   


Her vil det komme noen kostnader da kommunen må betale noe av 


tilretteleggingen for samlokaliseringen. Anslagsvis 4-6 mill kr.


0198 MUSLIMSK GRAVFELT 150 000      -                150 000        Vil bli påbegynt i år og sluttført 2013.


0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 7 600 000   -                7 600 000     Sum må beholdes. Vestes oppstart av flere prosjekter


0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321) 6 509 717   79 416,40       6 430 301     Anlegget startes nå. Sum må beholdes


0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN (0364) 3 150 000   174 296,00     2 975 704     Anlegget startes nå. Sum må beholdes


0203 KROKENV ETAPPE 2 V/A LEDN 1 040 158   -30 820,00      1 070 978     Avventer sluttfaktura. Antydet sum er kr 850 000,- 


0207 VA INFRASTRUKTUR ÅDALSFJELLA/VIKERFJELL (0364) -             -                0364


0208 VA INFRASTRUKTUR SPREDT AVLØP RING KOMM (0364) -             100 000,00     0364


0210 URNELUND HØNEFOSS KIRKEGÅRD 1 261 915   119 000,94     1 142 914     Vil bli påbegynt i år og sluttført 2013.


0212 BALLBINGE TYRISTRAND 2 650         -                2 650           Avsluttet.


0214 HEIS TYRIBO 1 117 917   629 135,35     488 782        Heis igangsatt.  Etterarbeider gjenstår.


0215 FLERBRUKSHALL 577 567      287 248,90     290 318        Arbeidene igangsatt.


0216 UNIVERSELL UTFORMING ULLERÅL SKOLE 15 000 000 437 929,06     14 562 071   Arbeidene har vært ute på anbud.  Kommer egen sak.


0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN 1 500 000   80 701,24       1 419 299     Gjennomført.  Mindre etterarbeider


0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG 1 300 000   -                1 300 000     Fellesprosjekt utføres 2013. beholdes


0219 FORTAU DRONNINGENSGATE 500 000      -                500 000        Følger prosjekt Tyristrandgata. Kommer til utførelse 2013


0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING 2 250 000   -                2 250 000     Sum beholdes. Usikkert om bevilgning er stor nok


0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA 2 750 000   8 336,88        2 741 663     Sum beholdes usikkert om bevilgning er stor nok


0222 UTSKIFTING HEISER 1 500 000   -                1 500 000     


1 mill omdisponeres til flerbrukshall. Restbevilgning vil bli brukt til 


etterkomme nye forskrifter for heiser.







 


 
RINGERIKE KOMMUNE 
2. TERTIALRAPPORT 2012  


 


21 
 


  
PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT


BUDSJ 


2012


REGNSKAP 


HITTIL


 RESTBUDSJ 


2012 DEKNING STATUS


0223 GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE -             1 406,25        -1 406          Merforbruk. 


0224 NYTT SD-SYSTEM VANN (0321) 4 800 000   323 314,12     4 476 686     beholdes


0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE 2 500 000   -                2 500 000     Bygging 2013


0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364) 7 200 000   900 327,23     6 299 673     Beholdes


0231 BALLBINGE NES 400 000      -                400 000        


0232 BALLBINGE VANG 461 800      -                461 800        


0233 ØVRE HØNENGATA VA-LEDNINGER 300 000      359 456,00     -59 456        Forventet forbruk: 20 000. Merforbruk hentes fra 0234.


0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER 500 000      215 253,20     284 747        Forventet forbruk: 20 000. Rest blir stående.


0235 RANDSONETILTAK AVLØP 400 000      270 000,00     130 000        Beholdes


0236 MIDLERTIDIG BARNEHAGE HEGGEN SKOLE -             1 309 516,98  -1 309 517    


Merforbruk. KS 65/12 men mangelfullt vedtak så sak må fremmes 


på nytt. Trenger 1,5 mill.


0237 HFS SYKEHJEM GAVEMIDL SØRLIE, INV/UTSTYR -             425 973,00     -425 973       Merforbruk. Dekkes av gavemidler


0309 SALG AV GRUNN -             -351 572,00    351 572        Innt. 


0317 ELVEFORBYGNING STORELVA 39 469       196 919,02     -157 450       Merforbruk. Ferdistilles 2012


0321 HOVEDPLAN VANN 1 511 245   -                1 511 245     Beholdes


0323 GODKJ. VEME VANNVERK (0321) -             0321


0324 GODKJ. HEGGEN VANNVERK (0321) -             -                0321


0325 GODKJ. ÅSBYGDA VANNVERK (0321) -             -                0321


0326 GODKJ. NES VANNVERK (0321) -             -                0321


0327 GODKJ. BORGLUND VANNVERK(0321) -             -                0321


0328 GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) -             -                0321


0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR GL 109 418      -                109 418        Beholdes


0340 RULLERING HOVEDPLAN VANN (0321) -             -                0321


0342 HOVEDLEDNING AVLØP SOKNA(0364) -             -                0364


0364 HOVEDPLAN AVLØP 1 270 678   116 518,00     1 154 160     Beholdes


0375 VANNVERK NES I ÅDAL 4 877 603   -                4 877 603     Prosjektering høst 2012. bevilgning holder


0376 UTSKIFTING VANNLEDN. 2001-2004 FRA GL 3 805 809   475 350,60     3 330 458     Beholdes


0399 BASSENG SOKNA BASSENG 2 34 835       -                34 835         Kan avsluttes


0400 RAMSRUD/KJELDSBERGSV AVLØP 474 850      391 211,50     83 639         Kan avsluttes


0402 FORSTERKNING KOMM VEI BREKKEBYGDA (0403 -             -                0403


0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING GL 1 075 377   507 531,53     567 846        Forbrukes i 2012


0404 GATELYS - OPPGRADERING 747 333      612 155,00     135 178        Forbrukes i 2012


0405 KRAGSTADMARKA 2 676 802   248 783,88     2 428 018     


Utvikling av kommunedelplanen er i full gang. Midlene benyttes til 


konsulenthjelp og arbeidet vil også pågå i 2013.


0406 VEILØSNINGER SENTRUM 448 785      -                448 785        


Opprinnelig avsatt til sentral avlastningsvei. Foreslås beholdt som 


egenandel til "Ringerikspakka".


0427 BAKÅSEN RENSEANLEGG (0338) -             -                0338


0431 SANDVIKA RENSEANLEGG (0338) -             -                0338


0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKT, PARTN GL 1 000 000   -                706 948        0,9 mill omdisponeres til Pottemakerbakken. Beholdes


0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKT, PARTN -             293 052,25     Beholdes


0434 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) -             16 518,00       0364 Kan avsluttes


0436 FOTBALLBANE HAUG -             62 234,71       -62 235        Merforbruk. Søkes dekket ved innbetaling fra Haugsbygd IL


0438 OPPGRADERING POTTEMAKERBAKKEN 2 420 685   -                2 420 685     Får tilført 1,8 mill til fullføring. Anlegg startet, brukes høst 2012


0440 LØKKENE (0338)     -             -                0338


0441 BREKKATOMTBAKKEN (0338)   -             -                0338


0442 HURUMKROKEN (0338) -             -                0338


0447 REHAB AVL LEDN M/STRØMPE (0364 -             -                0364


0454 HÅKENRUDVEIEN KUR (0338) -             -                0338


0457 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 100 984      14 200,90       86 783         Restarbeider igangsatt. Avsluttes inneværende år.


0460 UTSKIFTING VANNKUMMER (0321) -             -                0321


0461 UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) -             -                0364


0464 OVERF LEDN VANN ALMEMOEN(0321) -             -                0321


0467 OSLOVEIEN-RABATTER (0432)     -             -                0432


0468 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT(0432 -             293 052,25     0432


0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 74 814       -                74 814         Brukes høst 2012


0476 REHAB TOLP KLOAKKSTASJ (0364) -             -                0364


0477 UTSKIFT VK KLEKKEN HOTEL(0321) -             -                0321


0478 UTSKIFT VANNLEDN VEKSALV (0376 -             -                0376


0479 KUR/BARLINDVEIEN RA -             -                0338


0480 SANERING TRANBYVEIEN (0364) -             -                0364


0482 RENSEANLEGG MONSERUD GL      1 473 475   -                1 473 475     Beholdes


0483 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 331 331      -                331 331        Egenandel kollektivtrafikktiltak.


0484 NY KOMPRESSOR MONSERUD (0482)  -             -                0482


0485 UTOMHUSARBEID MONSERUD (0482)  -             -                0482


0486 OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) -             -                0482
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0487 RISTGODSVASKER MONSERUD (0482) -             -                0482


0489 OPPRUSTN SENTRUMSGATER (0403) -             -                0403


0493 UTSKIFTING VANNKUMMER (0376) -             -                0376


0495 HØNENGT VANN  746 779      70 072,47       676 707        Avsluttet. Rest overføres til 0155.


0496 UTBEDR KP 103 BENTERUD (0364) -             -                0364


0497 UTBEDR KP 111 HOLTTANGEN (0364 -             -                0364


0498 STORLØKKAV/TVERRV (0376) -             -                0376


0499 HAGAVN V/HAMAX (0376)   -             -                0376


0501 MASKINPARK 1 053 250   408 750,00     644 500        Forbrukes 2012


0681 AKSJER KJØP/SALG 3 250 000   3 250 000,00  -               


0690 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 3 300 000   3 713 490,00  -413 490       Merforbruk. 


0700 DATAUTSTYR GL 8 398 242   -                4 131 204     


Det kommer også en del investeringer på lisenser, trådløst 


nettverk, servere på serverrom, kabling og endringer i kommunens 


telefonløsninger. Fung leder tror pt. ikke at vi blir å bruke opp alt 


(ca 0,8 - 1,0 mill igjen), men ønsker å få overført resterende til 


neste års investeringsbudsjett.


0700 DATAUTSTYR -             4 267 037,73  


0707 DATAUTATYR OPPVEKSTTJ.(0700) -             -                0700


0715 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 278 750      -                278 750        


Beløpet er tenkt å benyttes først og fremst til Ikt-systemer på 


beredskapsområdet, og til utstyr innefor beredskap. Vil også kunne 


benyttes til innkjøp av strømaggregater im 


beredskapssammenheng. Skal dekke noen ugifter i forbindelse 


med et system innkjøp av Teknisk. Utredning om behov for 


nødstrømsaggregater etter stormen "Dagny" sist vinter. Kan  bli 


aktuelt å bruke investeringmidler.


0716 UTSKIFTING RØYKDYKKERUTSTYR 120 000      75 838,02       44 162         


I tillegg til det som er ført er utstyr for kr 39 463,- levert. Det vil ikke 


bli ytteligere innkjøp.


0717 DIGITAL PLANDIALOG 170 000      172 340,00     -2 340          Merforbruk. 


0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER 300 000      -                300 000        Vil bli brukt i 2012.


0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR 783 225      62 329,00       720 896        Vil bli brukt i 2012.


0721 PAKKEMASKIN RINGERIKSKJØKKEN 1 000 000   -                1 000 000     Vil bli brukt i 2012.


0730 BREDBÅND UTSTYR (0700) -             1 527 446,22  0700


0738 IT-SIKKERHET (0700) -             139 847,19     0700


0739 SERVERE (0700) -             1 226 550,83  0700


0740 EFFEKTIVISERING (0700) -             398 435,67     0700


0742 SYSTEMINTEGRASJON  (0700) -             73 125,00       0700


0744 GERICA (0700) -             152 106,28     0700


0745 ESA (0700) -             131 488,91     0700


0747 UTSKIFTING UTSTYR ADM (0700)  -             -                0700


0749 MS OFFICELISENSER (0700)      -             -                0700


0750 JAVA PORTAL (0700)            -             271 515,63     0700


0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 2 700 000   2 629 964,13  70 036         Innt.


Hoved innkjøp av datamaskiner til ungdomsskolene er gjennomført. 


Det ligger igjen en faktura for head sett. Vi jobber med 


oppgradering/utskiftning av trådløst nettverk også på skolene – så 


blir det igjen noen kroner benyttes de til dekningsbidrag. 


0752 E-POST PROSJEKT (0700) -             -                0700


0753 TELEFONI  OPPGRADERING (0700) -             134 022,00     0700


0754 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) -             212 500,00     0700


0755 E-SKATT (0700) -             -                0700


0756 IKT POLITIKERE 350 000      352 678,75     -2 679          


Merforbruk. Kommer en faktura på lisens og kurs fra Connect (ca. 


kr. 30 000,- + mva). Bestilling ble utvidet fra 50 til 60 iPads pga. at 


det ble bestemt at flere politikere skulle ha løsningen (Varaleder av 


utvalg e.l.). 


0757 ERV (0700) -             -                0700


0758 KIRKEVERGE (0700) -             -                0700


0793 ANSKAFFELSE INNKJØPSLØSNING 1 000 000   180 750,00     819 250        


Elektronisk faktura kommer inn her i år. Sum er ukjent, skal 


snarlig avklares. Vi ber om at ubenyttede midler i dette prosjektet 


overføres til neste år.


0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE 334 484      196 333,99     138 150        Innkjøp i 3. tert. Vil bli oppbrukt.


0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING 373 806      -                373 806        Parkeringsfond Beholdes


0799 TEKNISK PROGRAMVARE 750 000      -                750 000        Beholdes






























Til Formannskapet og Kommunestyret 


Fra rådmannen 


 


 


Redegjørelse for pensjonskostnadene 2012 


 


Bakgrunn 


Ringerike kommune har for 2012 avsatt 30,5 mill. kroner netto til dekning av reguleringspremie.  Det 


er mottatt faktura på netto 69,5 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. 


En foreløpig beregning fra KLP viser imidlertid et prognostisert  premieavvik på 49 millioner. Til 


fratrekk kommer amortisering på 5-6 mill. kroner. 


Det har vært flere møter mellom KLP og Ringerike kommune om dette temaet, senest 19.09.2012 der 


også aktuar var med på møtet. Prognoser er prognoser, og de endelige premieavvikstallene er ikke 


klare før i slutten av januar, men mye tyder på at reguleringspremie og premieavvik/ amortisering vil 


veie opp hverandre. Dette ble understøttet i samtalene med aktuar, selv om det naturlig nok ikke ble 


gitt garantier. 


Derfor melder vi ikke avvik i pensjonsutgiftene i forbindelse med 2. tertial. Rådmannen vil følge 


situasjonen nøye, og vil ha tett kontakt med KLP slik at vi til enhver tid er så oppdatert på situasjonen 


som det er mulig å være. 


Det har vært kjent at pensjonsgrunnlaget har vært feil siden overgangen til nytt lønns- og 


personalsystem i mai 2010.   


Dette har også vært gjort kjent for politikerne gjennom alle månedsrapportene hittil i år, i tillegg til 


følgende fra Handlingsprogrammet 2012-2015 (s.52): 


 


Netto avsetninger KLP 


«Det er signalisert at reguleringspremien for 2012 vil bli høyere enn for 2011. I statsbudsjettet er det 


kommentert spesielt at man forventer en økning i pensjonskostnadene fremover.  Det er derfor viktig 


å minne om at dette kan være et område hvor kostnadene vil vokse mer enn det som er lagt inn i 


tallgrunnlaget. 


 


Grunnlaget for beregning av pensjonskostnadene er den samlede lønnsmasse i kommunen.  


Leverandør av lønnssystemet har oppdaget en feil i systemet som gjør at det innrapporteres for lavt 


grunnlag til KLP for beregning av pensjon fra 2010.  Det arbeides med å finne en løsning på dette. 


Resultatet av det arbeidet som gjøres i denne sammenheng vil det kunne påvirke kommunens 


pensjonskostnader i regnskapet 2012. 


 


Ringerike kommune har siden 2002 fulgt reglene om å amortisere premieavviket over 15 år.  Fra 2012 


er det foreslått at dette endres til 10 år.  Det vil kunne medføre en endret kostnad for kommunen, 


avhengig av hvilken retning premieavviket slår ut (kan bli positivt/negativt).  Ulempen ved ordningen 


er at man skyver foran seg et stadig større premieavvik, som etter hvert vil påføre kommunen stadig 


større pensjonskostnader. 


 


Reguleringspremie KLP kommer i tillegg til de ordinære premie- og tilskuddssatser som belastes 


løpende gjennom året.  Reguleringspremien bestemmes av utfallet på lønns- og pensjonsoppgjøret. 


Faktura for reguleringspremien blir sendt ut i september/oktober. Reguleringspremien blir beregnet 


av brutto premiereserve på det tidspunktet reguleringspremien forfaller og budsjettavsetningen 


fordeles til virksomhetene.  Utbytte fra KLP kan kun anvendes til reduserte pensjonskostnader og 


budsjetteres her som fradrag i forhold til reguleringspremie».  


 


 


 







 


Dagens situasjon i forhold til EVRY 


Det ble gitt tilbakemelding fra KLP i februar/mars 2012 om at det i en del tilfeller var meldt inn for 


høyt lønnsgrunnlag for ansatte med flere stillinger og ansatte som har utført ekstraarbeid.  Dette skal 


nå være korrigert i pensjonsgrunnlaget som ligger hos KLP. 


 


Den 11.9.12 henvender konsulent hos EVRY seg til kommunen med beskjed om at alle feil som har 


vært knyttet til lønnssystemet, nå er rettet.   


 


Det blir stilt en del kontrollspørsmål fra en av kommunens ansatte, knyttet til endringer som er 


foretatt, noe som resulterer i at det kommer ny beskjed 12.9.2012 om at EVRY allikevel ikke har fått 


rettet de feil man har slitt med.  Det ble avholdt et møte mellom EVRY og Ringerike kommune 18.09. 


Der ble det avtalt at alle feil skal være rettet innen 22.09 slik at vi kan få ført over riktige filer til KLP 


og grunnlaget for 2012 er mest mulig korrekt. 


  


I møte med EVRY 18.09 presenterte vi en utregning fra KLP der de mener at Ringerike kommune har 


hatt utgifter på i underkant av 9 mill. kroner som et direkte resultat av at systemet ikke har fungert. 


Rådmannen er kjent med at flere kommuner som bruker EVRY har gjort /vil gjøre det samme.  


 


Dersom EVRY ikke innfrir dette kravet separat, vil dette beløpet bli lagt til det eksisterende kravet om 


erstatning på 2,4 mill. kroner for ekstraarbeid for ansatte i den rettslige prosessen kommunen 


allerede er inne i.  Det er KS advokatene som fører saken for Ringerike kommune og andre EVRY 


kommuner som også går til sak.   


 


 








Ringerike kommune


Finansrapport    
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt reglement, 
som følge av ny forskrift om kommuners finansforvaltning, ble vedtatt av 
kommunestyret 24.6.10, sak 61/10. I tråd med finansreglementet, skal det 
rapporteres hvert tertial og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport 
vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 


Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 2. tertial 2012, i tråd med 
finansreglementet: 


”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:
 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 


stabilitet og langsiktig finansforvaltning.
 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 


samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.”


Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen. 


Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 
sel�skaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på 
investeringslån samt avdrag på startlån og etableringslån som utgiftsføres i 
investeringsregnskapet.
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2011-2012:  


(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)


Mill. kr
Regnskap 


2011
2. tertial 


2011
2. tertial 


2012 


Revidert 
årsbudsjett 


2012
Renteinntekter og utbytte -32 -24,6 -16,7 -28,5
Gevinst fin.instrumenter 0 0 0 0
Sum finansinntekter -32 -24,6 -16,7 -28,5
Renteutg., provisjoner m.m 32,8 13,9 9,7 37,8
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 42,6 33,8 20,5 42,1
Sum finansutgifter 75,4 47,7 30,2 79,9
Netto finansutgifter 43,4 23,1 13,5 51,4


Netto finansutgifter per 2.tertial 2012 er noe lavere enn på samme tidspunkt i 
2011. Avdragsutgiftene er lavere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, 
fordi det ble foretatt ekstraordinære nedbetalinger av investeringsgjeld i 2011. 
Renteinntekter og utbytte er lavere fordi utbyttebetalingen fra RIK er redusert 
med 9,7 mill. kroner.


Det er verdt å merke seg at gjennomsnittlig vektet flytende rente for den delen 
av låneporteføljen som ikke har fastrente var om lag 2,93 prosent i 1. tertial 
2012. I 2. tertial 2012 har den vært 2,5 prosent. Gjennomsnittlig beregnet 
flytende rente for hele 2012 er 2,6 prosent som også inkluderer en lavere 
rentesats i 3. tertial. Dette er vesentlig lavere enn budsjettforutsetningen på 3,5 
prosent og er hensyntatt i prognosene lagt frem i månedsrapportene til 
kommunestyret.


Det største enkeltlånet i porteføljen ble konvertert til fastrentelån på slutten av 
2011. Renten på lånet er budsjettert med 3,5 prosent, mens fastrenten på lånet 
er 2,76 prosent og er en vesentlig årsak til lavere renteutgifter i årsprognosen. 
Samtidig ser det ut som vektet flytende rente for hele året blir en god del lavere 
enn budsjettert rente (2,6 prosent mot 3,5 prosent) og er et viktig bidrag til 
forbedringen i prognosen for året.


Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette. 
(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2011 2. tertial 2011 2. tertial 2012
Kortsiktig plassering 
(kasse, bankinnskudd og 
obligasjoner) 123,6 248,4 196,6
Langsiktig plassering 
(aksjer og andeler i selskaper og 
kommunale samarbeid) 192,8 192,7 196,5
Gjeld -900,4 -1 036,0 -966,2
Samlet nettoverdi -584,0 -594,9 -573,1
Samlet nettoverdi er noe mindre negativ 2.tertial 2012 i forhold til 2. tertial 
2011. Gjeldsnivået er redusert fra samme periode i fjor som en følge av den 
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nevnte ekstraordinære nedbetalingen i 2011. Dog er låneopptaket til 
investeringer i 2012 om lag 30 mill. kroner høyere enn i 2011.


Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 
januar 2008 til august 2012. 
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Renteutviklingen  2008-2012


Styringsrente Nominell 1 mnd NIBOR  (pengemarkedsrente)


Norges Bank har i sin pengepolitiske rapport i mars anslått at styringsrenten ville 
bli holdt på dagens nivå det nærmeste året, 1,5 %. En samlet vurdering av ny 
informasjon siden da endrer ikke vesentlig ved dette bildet.


Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i 
rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Svake vekstutsikter i Europa og en 
sterk krone bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten 
blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse.
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Grafen viser hvilke forventninger Norges Bank, DNB og markedet generelt har til 
utviklingen i rentenivået frem i tid.
Tendensen den senere tid har vært at de norske rentebanene frem i tid (FRA) 
trekker noe ned, mens renten i andre europeiske land trekker enda mer ned.  
Markedet priser for tiden inn en viss sannsynlighet for rentekutt i Norge, men 
ikke mye.


Forvaltningen av finansielle aktiva
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en 
investerings�portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, 
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg. 


Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy 
likviditet.


Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler: 
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 


av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 
trekkrettighet i konsernkontosystemet.  


 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 
midler utover den nødvendige driftslikviditet.


Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 
sikkerhet.
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Ringerike kommune har til en hver tid i 2. tertial 2012 hatt likviditet til å dekke 
sine betalings�forpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å 
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en 
trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 200 mill. kroner i 
trekkrettighet for 2012. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder 
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten 
er ikke benyttet hittil i 2012, da likviditeten har vært bedre enn forventet. Det er 
mulig trekkrettigheten må benyttes mot slutten av året. 


Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet: 


(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler Regnskap 2011 2. tertial 2011 2. tertial 2012
Kortsiktige fordringer 105 080 064         82 301 434           40 782 480         
Premieavvik 71 265 515           66 355 115           71 265 515         
Kasse, bankinnskudd 123 589 489         248 388 509          196 589 591       
Obligasjoner 15 000                 17 000                  15 000               
Sertifikater -                      -                       -                    
Aksjer og andeler -                      -                       -                    
Sum omløpsmidler 299 950 068         397 062 058          308 652 586       


Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån -                      -                       -                    
Annen kortsiktig gjeld 256 687 231         193 415 915          163 586 452       
Premieavvik 3 486 116            -                       3 486 116          
Sum kortsiktig gjeld 260 173 348         193 415 915          167 072 568       


Likviditetsgrad 1 1,15                    2,05                     1,85                  


Likviditetsgrad 2 0,48                    1,28                     1,18                  


Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 


omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 


Likviditetsgrad1 bør ikke være lavere enn 


tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 


utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 


kortsiktige gjelden. 


Likviditetsgrad 2viser forholdet mellom 


de mest likvide omløpsmidleneog 


kortsiktig gjeld. 


Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 


betyr at de mest likvide omløpsmidlene i 


sum bør være større enn den kortsiktige 


gjelden. 


Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten svekket seg noe i 2. 
tertial 2012 i forhold til samme tid i 2011, men det har ikke på noe tidspunkt 
vært behov for å bruke av innvilget driftskreditt.


Svak likviditetsgrad skyldes flere år med driftsunderskudd og et be�tydelig bokført 
premieavvik, det vil si at innbetalt pensjonspremie har vært høyere enn beregnet 
pensjonskostnad. Ved utgangen av 2011 var akkumulert driftsunderskudd 94,9 
mill. kroner, mens akkumulert premieavvik var 67,8 mill. kroner inkludert 
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arbeidsgiveravgift. For å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen 
styrke sine økonomiske resultater, og helst avsette midler til en buffer. 


Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto per 
utgangen av august og likviditetsbudsjettet. Konsernkontoen omfatter samtlige 
tilgjengelige kontanter (bortsett fra mindre kontantkasser i enkelte virksom�heter 
og en mindre buffer hos gammel hovedbank). Midlene inkluderer også bundne 
fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Justert likviditetsbudsjett 2012


Justert periodisert likviditetsbudsjett


Faktisk saldo


Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med budsjett. Mot 
slutten av 1.tertial var imidlertid den faktiske likviditeten bedre enn ventet. Dette 
skyldes blant annet at årets lån til investeringer ble tatt opp. I perioder av 2. 
tertial ser det ut som likviditeten er litt dårligere enn budsjettert, men det 
skyldes at innbetalinger og utbetalinger ikke har inntruffet nøyaktig på 
budsjetterte datoer. I slutten av 2. tertial er faktisk saldo høyere enn budsjett.


Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 
midlene er plassert som innskudd i bank.


Langsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode.


Ringerike kommune har i 2. tertial 2012 ikke hatt langsiktige finansielle 
plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eier�andeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 88 prosent i 
Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 
balanse til en verdi av 140,6 mill. kroner (880 aksjer). Aksjer har ikke noe avtalt 
avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. 
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Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringerikskraft 
med 21 mill. kroner i 2012. Et lavere utbytte for 2011 ble besluttet på det 
ordinære eiermøtet. Utbyttet er fastsatt til 11,4 mill. kroner, eller 9,6 mill. kroner 
lavere enn budsjett. 


Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje. 
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at 
kommunen ikke opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og 
rente�bindings�periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og 
innenfor et aksept�abelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og 
stabilitet i låne�kostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 


renteregulering/forfall.
 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 


rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 


rentebinding 1 år frem i tid og over).
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 


låneporteføljen.
 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 


samlede låneporteføljen.


Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2012: 


(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 30.04.2012 862,9                   118,6             981,5                          
Periodens avdrag 14,5                     0,8                15,3                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       -                -                              
Per 31.08.2012 848,4                   117,8             966,2                          
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 


Fylkesmannen har godkjent låneopptak til investeringer på 80,576 mill. kroner i 
2012. Årets lån til investeringsformål er tatt opp i 1.tertial. 


Fylkesmannen har også godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån 
i 2012. I brev fra Husbanken er det presisert at rammen i 2012 vil bli delt opp 
for å utnytte lånerammen best mulig. Startlånmidler fra Husbanken vil heretter 
bli tildelt fire ganger per år. I 1. tertial 2012 fikk kommunen tildelt 8,750 mill. 
kroner, hvilket vil si ¼ av det omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner. Kommunen 
har ikke fått tildelt ytterligere midler i 2. tertial i år, blant annet fordi Husbanken 
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ikke har hatt tilgjengelige midler. De resterende lånemidlene forventes innbetalt i 
september/oktober.


I henhold til kommunens finansreglement skal gjelds�porteføljen ha en 
fastrenteandel på mini�mum 25 prosent. Et lån i Kommunalbanken på 166,8 mill. 
kroner ble rentesikret i desember 2011 i 2 år fremover til 2,76 % årlig rente. 
Som følge av denne rentesikringen var fastrenteandelen i kommunens 
gjeldsportefølje ved inngangen til 2012 om lag 50 prosent. Årets låneopptak til 
budsjetterte investeringer ble inngått til flytende rentebetingelser. 
Fastrenteandelen er etter dette låneopptaket estimert til om lag 45 prosent som 
likevel er betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av 2. tertial er 
fastrenteandelen om lag 46 prosent.


Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, høyere renteutgifter på kort sikt 
enn flytende rente, men bidrar også til å redusere usikkerheten rundt fremtidige 
finans�utgifter og derigjennom sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne. En 
renteøkning på 1 prosentpoeng vil ved en fastrenteandel på 46 prosent øke 
årlige renteutgifter med om lag 5,2 mill. kroner.
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentesikring ved inngangen til 
2012 ga en durasjon på om lag 1,6 år. Durasjonen i porteføljen er ved utgangen 
av 2. tertial på 1,5 år.
Dagens rentebinding har følgende forfall: 


(Beløp i mill. kroner) Utestående pr 
31.08.2012 Rentesikring til Fastrentesats


KLP Kommunekreditt 142,5                    03.02.2018 4,48 %
48,6                      19.11.2019 4,98 %
48,6                      19.08.2021 4,27 %


Kommunalbanken 161,0                    01.11.2013 2,76 %
Husbanken 8,9                        01.07.2014 3,60 %


10,1                      01.07.2019 4,40 %
24,3                      01.05.2021 4,20 %


Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen.





