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Vi viser til innsendte budsjettdokumenter. 

VEDTAK 

32266603 

Kommunen er un<lerlngt stntlig Icon troll og godl<jennlug ettet·Iwmmunelovcu § 60. 
Fyllcesmnnncn hna· ildcc funnct forhol<l som tilslcr nt bu<lsjettvedtalcet mA oppheves, men 
ber lwmmunen vrere oppmcrJcsom pi\ Fylkesnumnens mcrlma<ler. 

Etter § 15 i forskrifter om ltrsbudsjett skat i\rsbudsjettet, slik det er vedtatt av kommunestyret, 
foreligge som eget dokmnent hmen 15. januar. 0konomiske oversikter mlt vrere utarbeidet 
innen 1. mars i budsjeW\ret. 

Etter kommunelovens § 45, 3. punkt skal innstillingen til Arsbudsjettet ha vrert lagt ut til 
offentlig gjennomsyn i minst 14 dager far behandlingen i kommunestyret. 

Fl'ic innte1der 

Konummen har budsjettert med 646,014 mill. kr i skatt pft inntekt og formue. 

I 2012 var det en samlet skattevekst for kommunene i landet pft 6,8 %. Konummens 
skattenivlt i 2012 var 85,2% av landsgjennomsnittet. 

I nunmeoverfering til kommunene er det symmetdsk ilmtektsutievning. Konummer med 
skatteniva over landsgjennomsnittet far et trekk i 2013 tilsvarende 60% av differansen 
mellom eget skatteniva og landsgjetmomsnittet. 

Kommuner med skattenivlt under landsgjennomsnittet far kompensasjon i 2013 tilsvarende 60 
% av differansen mellom landsgjennomsnittet og eget skatteniva. Konummer med skattenivA 
under 90 % av Jandsgjetmomsnittet fat· ogslt tilleggskompensasjon tilsvarende 35 % av 
differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og eget skattenivft. 
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Komnmnens fi'ie illlltekter bestar av ordinrer skatt og statlig ranuneoverf01'ing, fratrukket 
hmtektsutievning. Sum frie inntekter er budsjettert til1,333 mrd. kr. Dette Jigger ca. 33 mill. 
kr over forelepig ilmtektsprognose for 2013 som er beregnet til1,3 mrd. h. Denne 
itmtektsprognosen bygger pa innkonunet skatt i 2012 og innbyggertall pr 01.01.2013. 

Eiendomsskatf 

Deter budsjettelt med 54,485 mill.kr i eiendomsskatt for 2013, som er pft samme niv{t som 
for2012. 

Lunns- og pl'isstigning 

Prisindikatoren for konummesektoren for 2013 er i statsbudsjettet 3,3 %. Paregnet l01msvekst 
inngar i dem1e med 4 %. 

Avdrag 

I 0konomireglene er det gitt minimumskrav for stenelsen pa ftrlige avdrag. Etter 
kommuneloven §50, 7. ledd kan gjenstaende l0petid for kommunens samlede gjeldsbyrde 
ikke overstige den veide levetiden for konununens anleggsmidler ved det siste arsskiftet. 

Kommuneloven setter et minstekrav til totale laneavdrag for kommunen. En hovedregel vH 
vrere at arlige Mneavdrag som et minimum b0r utgj0re ca. 4% av lanegjelden (nar 
formidlingsh1n og avdrag pa slike Um ikke er medregnet). 

Deter budsjettert med 42 mill. kl· i ordinrere avdrag (utenom avdrag pa formidlingsUm). 
Dette avdragsnivaet oppfYller minimumsniviiet . 

Driftsresultat 

Kommuneloven § 46, pkt. 6 legger til grunn at det blir budsjettert med et driftsresultat som 
minst cr tilstrekkelig til a dekke renter, ordinrere avdrag og oodvendige avsetninger (inkl. 
itmdekning av \mderskudd). 

§ 3 i forskriftene om arsregnskapet presiserer nrermere det driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet skat omfatte. Som hovedregel ma for eksempel en inntekt og 
innbetaling som jkke er lepende bli fmt i investeringsregnskapet. 

Netto driftsresultat i budsjettet til 44,455 mill. kr. Deter budsjettert med en itmdekning pa 
30,484 mill. kr av akkumulert underskudd. 

Det er anbefalt generelt at kommunene her ha et netto driftsresultat i regnskapet pa minimum 
3 % av driftshmtektene. Dette er viktig for a kunne sette av midler til a mete en midlertidig 
ubalanse pa driften og til finansiering av investeringer na eller senere. 

Fra 2010 er det endring i hvordan kommunene kan disponere momsrefusjon fra investeringer. 
Det vil vrere en overgangsperiode fra 2010 og frem til2014. For budsjettaret 2013 skal 
minim\111l 80 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer bli overfmt til 
investeringsregnskapet. Budsjettforskriften § 5 og regnskapsforskriften § 3 er endret i 
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samsvar med dette. Denne overf0ringen til investeringsregnskapet mft bli gjem1omf01i selv 
om en kommune eventuelt har merforbruk i arsregnskapet for det samme aret eller fra 
tidligere Ar. 

Kommunen hadde ved utgangen av 2011 et akkumulert underskudd pa 94,9 mill. kt·. 
Kommunen har budsjettert med ilmdekning av 28,15 mill.kr. i 2012. I kommunestyremme 13. 
desember 2012 ble det vedtatt a dekke inn gjenstftende akkumulert underskudd pa f01gende 
mate: 

• 30,484 mill.kr i 2013 
• 23,700 mill.kr i 2014 
• 11,700 mill.kr i 2015 

Jnvestering, lnnegjeld og l<apitnlutgifter 

I 2013 er det planlagt brutto investeringer for til sammen 109,245 mill. kr, fordelt med 56,345 
mill. kr pa ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. kr pa rentable investeringer. 
Jnvesteringene er planlagt finansiert mcd bruk avIan pa 98,853 mill. kr. 

Etter fylkesmmmens syn ma vmderingen av investerings- og gjeldsnivaet i stor grad vrere 
knyttet til selve driftsbalansen. Driftsbalansen viser om kommunen har 0konomisk evne til a 
betiene nye Janeopptak og dl'ive investeringene. Sa lenge kommunen har et oppsamlet 
regnskapsmessig merforbruk, vil det vrere n0dvendig a holdc investeringene pa et lavt niva. 

I handlingsprogramperioden ncdbetales 46,9 millioner kroner mindre enn det som Jigger i 
opprinnelig plan for nedbetaling av lanegjeld. Sa lenge kommunen prioriterer nedbctaling av 
akkumulert 1mderskudd, er dette en mate a komme i balanse pa, under fomtsetning av at 
kommunen holder seg innenfor krav om minimumsavdrag jfr. kl. §50, 7. ledd. 

Konummens egenfinansieringsgrad Jigger svrert lavt og kommunens lanegjeld mMt i prosent 
av brutto driftsinntekter ligger lwyt. Dette betyr at konununens evne til a padra seg mer gjeld 
er svrert begrenset 

Godkjenning RY lfincopptnlc 

Fylkesmannen godkjenner H'meopptak pa 98,853 mill. kr til investeringer i 2013. 
FyJkesmannen godkjmmer opptak nv stat1lan i Husbanken pa 35 mill.kr, 

Oppsummering 

Etter fylkesmannens vurdering har kommunen flere utfordringer, bl.a.: 

• Konummens anslag pft skatt og mmmetilskudd ligger ca. 33 mill. kr over forel0pig 
inntektsprognose. 

• Konununens egenfinansieringsgrad er svreti lav og ma .0kes. 

• Kommunens investeringer b0r ligge pfl et mininmmsniva sa lenge kommunen mi\ 
priodtere nedbetaling av akkumulert underskudd. 
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• Kommunen ma ta h0yde for at rentenivaet kan stige. 

o Eventuelle inntekts0kninger ma ga til styrking av driftsresultatet og ikke ekning av 
utgiftssiden. 

• Kommunen ma pa sikt opparbeide seg buffere til a takle svingninger og uforutsette 
hendelser. 

Med hilsen 

Kirsti Kolle Gn1mclahl 
Fylkesmann 

Bente Nyegaard Fjell 
A vdelingsdirekt0r 
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