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Saksframlegg
Revidert budsjett – Tertialrapport, første tertial 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet
til egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Leder Christian Eikeland (FRP) fremmet følgende felles tilleggsforslag til rådmannens punkt 1 på
vegne av FRP, Høyre, Senterpartiet og KRF:
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har opprettet
psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om forventet
inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt og får ingen effekt
i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres for å unngå en større
reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Leder Christian Eikeland (FRP) følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
 Økonomi Langenes skole, konsekvens.
 Hjemmetjenesten, konsekvens.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Rådmannens forslag til pkt. 1 ble stemt opp mot rådmannens forslag med felles tilleggsforslag.
Rådmannens forslag med tillegg av fellesforslaget vedtatt med 7 mot 3 stemmer (AP, SV).
 Pkt. 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.



Tilleggsforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget.
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på
til sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak
om forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private
er utsatt og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til
psykologstilling. Dette gjøres for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet
langs veger og offentlig eiendom.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
 Økonomi Langenes skole, konsekvens.
 Hjemmetjenesten, konsekvens.

Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av møtet.
Til behandling forelå tjenesteutvalget innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til
sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt
og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette
gjøres for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig
eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
2. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.

Repr. Berge (V) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen la i møtet frem nytt forslag til punkt 3:
3. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettpostene; sentraladministrasjonen,
administrasjonsavdelingen og arealenheten i 2014, dersom dette skulle være nødvendig for å
nå de målsettingene som er satt i økonomiplanen, saken om effektivisering av administrasjonen
og denne saken.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge

 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Venstre sitt forslag. Tjenesteutvalgets
innstiling vedtatt med 5 (H. FRP, KRF) mot 2 stemmer (AP, V)
 Rådmannens forslag til nytt punkt 3 falt med 2 (FRP, KRF) mot 5 stemmer (AP, V, H)

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget.
2. Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på
til sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak
om forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private
er utsatt og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til
psykologstilling. Dette gjøres for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet
langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.

Bakgrunn for saken:
Rådmannen legger frem tertialrapport som omfatter kommunens økonomiske virksomhet
første tertial 2014. Tertialrapportering på finansområdet er innarbeidet som en del av denne
tertialrapporten.

Saksutredning:
1. Overordnede inntekter og utgifter (budsjettskjema 1A)
Etter at opprinnelig budsjett ble vedtatt i desember har det kommet ny informasjon som tilsier
at frie inntekter og utbytteinntekter til sammen blir om lag 3,4 mill. kroner lavere enn
budsjettert. Status for de ulike postene beskrives nedenfor, men siden det fortsatt er stor
usikkerhet foreslår rådmannen ikke å endre bevilgningene fra opprinnelig budsjett.
Frie inntekter (rammetilskudd/skatt)
På bakgrunn av nye tall i revidert nasjonalbudsjett for 2014 og kommuneproposisjonen
forventes Søgne kommunes frie inntekter per i dag å bli 2,9 mill. kroner lavere enn forutsatt i
opprinnelig budsjett. Reduksjonen er i all hovedsak knyttet til reduserte skatteinntekter.
Skatteinntektene har så langt i år vokst mindre enn forventet på nasjonalt nivå, noe vi også ser i
Søgne kommune.
Utbytte
I opprinnelig budsjett er det budsjettert med utbytte fra Agder Energi på 11,7 mill. kroner, som
tilsvarer et resultat på om lag 900 mill. kroner. Det faktiske resultatet ble 845 mill. kroner. Ut
fra gjeldende utbyttepolitikk vil dette gi Søgne kommune et utbytte på 11,2 mill. kroner, en
reduksjon på 0,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett.
Søgne kommunes forvaltningsfond
Søgne kommunes forvaltningsfond hadde en avkastning på 1,78 mill. kroner i første tertial.
Hvis avkastningen skulle bli den samme i andre og tredje kvartal vil avkastningen for 2014 bli
5,3 mill. kroner, i tråd med budsjett. På den bakgrunn, og ut fra usikkerhet om framtidig
avkastning, foreslår ikke rådmannen å endre budsjettert avkastning fra fondet.
Tertialrapport for fondet følger vedlagt.
Gjeldsforvaltning og renteutgifter
Det har ikke vært noen større endringer i rentenivået i første tertial. Gjennomsnittlig rente på
Søgne kommunes lån til investeringer var ved utgangen av første tertial på 3,1%, mot 3,2% ved
årsskiftet. Dette er i tråd med forventningene, slik at rådmannen ikke foreslår å endre
budsjetterte renteutgifter på 17,6 mill. kroner.
Kommunen tok i februar opp et lån på 25,3 mill. kroner i KLP Kommunekreditt for å
finansiere planlagte investeringer i 2014. Kommunen har også fått innvilget lån på 8,2 mill.
kroner i Husbanken til videre utlån som startlån (søkte om 20 mill. kroner, i tråd med budsjett).
Tertialrapport for gjeldsporteføljen følger vedlagt.
Forvaltning av ledig likviditet og renteinntekter
Ledig likviditet er plassert på bankkonto i Søgne og Greipstad sparebank. Renten er satt til en
referanserente (3 måneders NIBOR-rente) med påslag på 1 prosentpoeng, som ved utgangen av
første tertial utgjorde om lag 2,8%. Det foreslås ikke å endre budsjetterte renteinntekter, som er
på 0,9 mill. kroner i 2014.

Usikre faktorer
Anslagene for overordnede inntekter og utgifter er gjort ut fra den informasjonen vi har per i
dag. Det er knyttet usikkerhet til alle punktene som er omtalt ovenfor, som hver for seg kan gi
betydelige utslag i resultatet. Dette gjelder særlig skatteinntekter og avkastning fra
forvaltningsfondet.
Det er også knyttet usikkerhet til pensjon og premieavvik, som de siste årene har gitt store
utslag i de regnskapsmessige resultatene. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren ser ut til å få en
ramme på 3,3 prosent etter at partene i tariffoppgjøret er blitt enige om et anbefalt forslag til
løsning. Avsatte midler i budsjettet for 2014 skal være tilstrekkelig til å dekke et lønnsoppgjør
på dette nivået.
Endringer i budsjettskjema 1A
Rådmannen foreslår to endringer i budsjettskjema 1A for 2014. Disse forslagene gjelder
finansiering av foreslåtte endringer i enhetenes budsjetter, som omtales nærmere under punkt 2
nedenfor.
1. Uttak fra disposisjonsfond budsjetteres med 2 400 000 kroner (overføres til
investeringsbudsjettet som inndekning av egenkapitalinnskudd i KLP).
2. Øvrige overføringer til investeringsbudsjettet reduseres med 100 000 kroner, fra
356 000 kroner (inndekning av nettoøkning av enhetenes driftsbudsjetter).
2. Enhetenes budsjetter (Budsjettskjema 1B)
Rådmannen foreslår at å øke utgiftsbevilgningene i driftsbudsjettet med til sammen 1,428 mill.
kroner, knyttet til brøyting/vintervedlikehold, ny legevaktavtale og flere ressurskrevende
brukere. På den annen side foreslås utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger på til sammen 1,328
mill. kroner. Differansen på 100 000 kroner foreslås dekket inn gjennom redusert overføring
fra drift til investeringer.
I tillegg fordeles kuttet på 2 mill. kroner knyttet til effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, administrasjonsavdelingen og teknisk). Dette var teknisk lagt på en
sentral post og fordeles nå, i hovedsak på Administrasjonsavdelingen og Arealenheten.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med bytte av pensjonsleverandør at egenkapitalinnskudd i
KLP skal fordeles over fem år, og dekkes fra disposisjonsfondet. Rådmannen å bevilge 2,4
mill. kroner til dette formålet. Dette anses som en kapitalutgift, men kan ikke lånefinansieres
og dekkes fra disposisjonsfond i tråd med tidligere vedtak.
Nedenfor følger rapportering for de enkelte enhetene:
Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen av 1. tertial har avdelingen et mindreforbruk, noe som skyldes vakante stillinger.
Som følge av vedtaket i kommunestyret i sak 26/14 (oppfølging av budsjettvedtak om
innsparing i administrasjonen) vil det ikke bli ansatt noen i vikariatet som følge av en
permisjon i servicetorget. Det vil heller ikke bli tatt inn lærling fra høsten av.
Kuttet på 2 mill. kroner knyttet til effektivisering i administrasjon på rådhuset ble teknisk lagt
på en sentral post, og fordeles i denne tertialrapporten. Rådmannen foreslår som en oppfølging
av dette vedtaket at Administrasjonsavdelingens budsjett reduseres med 954 000 kroner.

Reduksjonen er knyttet til reduksjon 100 % stilling i servicetorg/bibliotek, kutt i
lærlingeordningen og overført overskudd fra 2013.
Avdelingen forventer budsjettbalanse i 2014, men vil være nødt til å se på organisering av
arbeidsoppgaver for å opprettholde budsjettbalansen på lengre sikt.
Enhet for PP-tjeneste
Enheten har et lite mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial, noe som skyldes vakante
stillinger. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
NAV/sosial
Ved utgangen av 1. tertial har NAV/Sosial et merforbruk på 1,1 mill. kroner. For året som
helhet forventer NAV/Sosial et merforbruk på ca. 2,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes særlig
økte utgifter til sosialhjelp. Hvis denne prognosen slår til vil samlede utgifter til sosialhjelp i
2014 bli ca. 12,7 mill. kroner, mot 10,6 mill. kroner i 2013 og 8,4 mill. kroner i 2012.
Enheten melder at det er vanskelig å forutsi sosialhjelp da en ikke vet hvem som til enhver tid
har Søgne som oppholdskommune og som en må yte hjelp til. Enheten har en tett oppfølging
av økonomien, blant annet i samarbeid med kommunalsjef og økonomiavdelingen. Enheten har
satt i gang flere tiltak for å stoppe utviklingen, blant annet:
-

Større fokus på å få brukerne over på andre, mer riktige ytelser.
Sidekontroll av sosialhjelpsutbetalinger, dvs at fagansvarlig godkjenner alle vedtak
vedrørende innvilgelse og avslag.
Stort fokus på bruk av arbeid for sosialhjelp.
Hjemmebesøk hos brukere når de søker om midler til etablering, for å være sikker på at
søknaden er reell.
Gjennomføre bruk at lavere sats for brukere under 24 år. Dette ble vedtatt i
kommunestyret i mars 2010, men av ukjent grunn ikke gjennomført da.

Rådmannen viser til at budsjettet ble økt med 2,3 mill. kroner i 2014, og legger ikke opp til
ytterligere økning i tertialrapporten. Det legges til grunn at de tiltakene enheten har planlagt vil
bremse utgiftsveksten, og at ytterligere tiltak vil bli vurdert hvis dette viser seg ikke å være
tilstrekkelig.
Barnevern
Det var et lite mindreforbruk på barnevernstiltak i første tertial. Barnevernsenheten forventes å
gå i balanse for året som helhet, men påpeker at det er små marginer og store utgifter ved hver
enkelt plassering.
Enhet for barnehager
Enheten har et mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial på 160 000 kroner.
Samlet sett forventes nye satser for tilskudd til de private barnehagene å styrke
barnehageenhetens budsjett med ca. 1,4 mill. kroner, jf. beskrivelse nedenfor. Det er fortsatt
usikkerhet til dette, slik at rådmannen ikke foreslår å endre bevilgingen i denne runden.
Revisor godkjente 23. mai satsene for 2013. Kommunen har utbetalt tilskudd på ca. 1,6 mill.
kroner mer enn det som følger av de reviderte satsene. Rådmannen vil i egen sak til
formannskapet og kommunestyret foreslå at disse midlene hentes inn fra barnehagene gjennom
avkorting av neste utbetaling. I regnskapet var det, ut fra en foreløpig beregning, forutsatt

tilbakebetaling av ca. 0,7 mill. kroner. Tilbakebetaling i tråd med de reviderte satsene vil
dermed styrke barnehageenhetens budsjettbalanse med ca. 0,9 mill. kroner.
Videre viser oppdaterte beregninger at satsene for 2014 blir lavere enn opprinnelig budsjettert.
Dette utgjør om lag 0,5 mill. kroner for året som helhet. Rådmannen vil fremme egen sak hvor
det foreslås at satsene fastsettes i tråd med oppdatert beregning. De private barnehagene har
tidligere i år blitt informert om at satsene for 2013 og 2014 ville bli lavere enn tidligere
forutsatt, uten at kommunen har gått ut med beløp.
Sett bort fra tilskudd til private barnehager ligger det an til at ordningen med kommunal
kontantstøtte blir noe dyrere enn budsjettert og et lite merforbruk knyttet til styrket tilbud.
Samlet sett forventes barnehageenheten, dvs. drift av kommunale barnehager og tilskudd til
private barnehager, å gå i pluss.
Kvalifiseringsenheten
Enheten har et lite mindreforbruk ved utgangen av tertialet. Tilskuddet til enslige mindreårige
flykninger er lagt om fra desember 2013 og enheten jobber med å tilpasse seg denne endringen.
Det er derfor noe usikkerhet knyttet til årsresultatet, men enheten jobber mot å oppnå
budsjettbalanse.
Nygård skole
Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Lunde skole
Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Langenes skole
Skolen har et betydelig merforbruk ved utgangen av 1. tertial. Ved ansettelser for skoleåret
2013/2014 har skolen tatt utgangspunkt i rammen skolen hadde sist budsjettår. Når ny
fordelingsmodell mellom skolene medførte lavere ramme for Langenes skole har det vært
svært utfordrende å drive i budsjettmessig balanse samtidig som skolen har måttet sette inn
ekstra ressurser på enkelt elever. På kort sikt er utgiftene til vikarer redusert. Ved planlegging
av skoleåret 2014/2015 reduseres antall brukte årsverk slik at enheten innen utgangen av det
skoleåret forventer å være i balanse. Ved utgangen av inneværende år forventer enheten å ha et
merforbruk på omlag 500 000 kroner.
Tangvall skole
Ved utgangen av 1. tertial er fjorårets merforbruk dekt inn og enheten er i budsjettmessig
balanse. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Tinntjønn skole
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et mindreforbruk på om lag 180 000 kroner etter
korrigeringer. Skolen har gjennomført flere tiltak for å holde budsjettet, slik som redusert på
delingstimer, lagt ned gruppen for elever med spesielle utfordringer mm. Fra høsten av vil det
nye 8. trinnet som kommer fra barneskolen kreve en større tilrettelegging og oppfølging enn
vanlig. Skolen forventer et mindre merforbruk ved årets slutt.
Helseenheten
Enheten har et mindreforbruk ved utgangen av første tertial som følge av at en ikke har ansatt
psykolog enda og enheten derfor har ubrukte lønnsmidler.

Søgne og Songdalen kommune inngikk i første tertial ny avtale om legevakt. Avtalen forventes
å medføre 400 000 kroner i økte kostnader for Søgne kommune i 2014. Rådmannen foreslår at
dette tilføres helseenhetens budsjett.
Enheten forventer budsjettbalanse ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester
Enheten har et positivt avvik på nesten 2 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Det er jobbet
aktivt for å ha en tilstrekkelig stor buffer slik at man kan oppnå budsjettbalanse ved årets slutt.
Alle turnuser er blant annet gått igjennom for å få en mest mulig effektiv drift og enheten har
stort fokus på regnskap og budsjett, samt at enheten blir fulgt tett opp av økonomiavdelingen.
Det er imidlertid flere usikkerheter knyttet til resten av året blant annet:
-

Kostnader til ny ordning for helligdagsgodtgjørelse.
Det er flere på rullerende avlastningsopphold, disse er vederlagsfrie. Det er også
usikkerhet knyttet til oppholdsbetaling for sykehjemsplasser mer generelt.
Forbehold om behov for ekstra bemanning knyttet til vedtak overfor brukere med
særskilte behov for nødvendig helsehjelp.

Enheten må fortsatt ha stort fokus på økonomistyring for å klare å oppnå budsjettbalanse ved
årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et positivt avvik på 160 000 kroner.
For året som helhet er det anslått at enheten vil få merkostnader på ca. 580 000 kroner, bl.a.
knyttet til ny helligdagsgodtgjørelse. Det vises i tillegg til usikkerhet knyttet til utgiftene til
omsorgslønn og BPA-ordninger, siden enheten har mottatt flere søknader om dette.
Rådmannen legger til grunn at merkostnadene kan dekkes innenfor budsjettrammen på ca. 38
mill. kroner, og foreslår ikke tilleggsbevilgning.
Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et positivt avvik på i overkant av 1 mill. kroner, dette er
en helt nødvendig buffer for å kunne møte utfordringer knyttet til helligdager og ferievikarer
senere på året.
Følgende momenter vil ha stor betydning for årsresultatet:
-

-

Kommunen har søkt tilskudd til det kommunale rusarbeidet, jf. det som er gitt i
øremerkede midler tidligere. Blir ikke søknaden innvilget, vil enheten få et ytterligere
merforbruk på om lag 700 000 kroner.
Det påløper med stor sikkerhet større utgifter enn budsjettert knyttet til to
ressurskrevende brukere. Dette vil i sum utgjøre ca. 660 000 kroner.
Det vil påløpe ekstra lønnskostnader som følge av den nye ordningen med
helligdagsgodtgjørelse. Enheten antar at dette vil beløpe seg på om lag 200 000 kroner
på årsbasis.

80% av utgiftene til ressurskrevende brukere finansieres fra staten. Rådmannen foreslår at
enhet for psykisk helse tilføres 80% av de anslåtte utgiftene, altså 528 000 kroner, og at

budsjetterte inntekter under felles omsorg økes tilsvarende. Eventuelle ekstrakostnader utover
dette forutsettes dekket innenfor enhetens budsjettramme.
Enhet for kultur
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et mindre forbruk på noe over 200 000 kroner etter
periodiseringer, det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Ingeniørvesenet
Innen selvkostområdene vann og avløp er det korrigert resultatet ved utgangen av 1. tertial på
om lag 1 mill. kroner, noe som kommer av høyere inntekter og lavere utgifter enn forutsatt.
Overskudd ved årets slutt vil i første omgang gå til å dekke inn negative fond på
selvkostområdene, jf. gebyrsaken for 2014. Eventuelle overskudd utover dette vil gå inn på
fond for å brukes senere år.
Sett bort fra selvkostområdene har Ingeniørvesenet ved utgangen av tertialet et merforbruk på
om lag 1 mill. kroner. Dette knyttes i hovedsak til vintervedlikehold, redusert ramme
vegvedlikehold/veglys, ekstraordinære kostnader til båtmotor og reduserte inntekter i
småbåthavna. Om ikke enheten får styrket sitt budsjett forventes det et merforbruk i
størrelsesordenen 1-1,5 mill. kroner.
Rådmannen foreslår at Ingeniørvesenets budsjett økes med 500 000 kroner som følge av
merforbruk på brøyting/vintervedlikehold av veier. I Ingeniørvesenets budsjett er det lagt til
grunn innsparinger på 500 000 kroner knyttet til nedlegging av kommunale veger og
overføring av veglys til fylkeskommunen. Det har vist seg å ta tid å få på plass nødvendige
avklaringer, slik at enheten ikke vil klare å innfri dette i 2014. Rådmannen legger til grunn at
disse utgiftsreduksjonene dekkes inn gjennom andre innsparinger på Ingeniørvesenets budsjett.
Arealenheten
Enheten er i balanse ved utgangen av 1. tertial.
Kuttet på 2 mill. kroner knyttet til effektivisering i administrasjon på rådhuset ble teknisk lagt
på en sentral post, og fordeles i denne tertialrapporten. Rådmannen foreslår som en oppfølging
av dette vedtaket at Arealenhetens budsjett reduseres med 915 000 kroner. Reduksjonen er
knyttet til overført overskudd fra 2013. Dette innebærer at det vil være utfordrende å holde
budsjettet hvis en skal ha den fremdriften en ønsker på planarbeidet knyttet til Tangvall.
KBR IKS
Omlegging av regnskapsprinsipper fra føring etter regnskapsloven (NRS) til føring etter
kommuneloven (GKRS), som ble vedtatt av kommunestyret i februar, åpner for å redusere
likviditeten i KBR. Ved å redusere fond forventes det et netto utgifter til KBR i 2014 blir ca.
800 000 kroner lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å redusere bevilgningene til KBR
tilsvarende.
Eiendomsenheten
Enheten har et mindre korrigert merforbruk ved utgangen av 1. tertial.
I budsjettet for inneværende år er husleieinntektene forutsatt økt med 250 000 kroner. Enheten
har også hatt utgifter på 60 000 kroner til eiendomsmegler for taksering, i tillegg til bruk av
egne ressurser. Siden formannskapet 23. april vedtok at det ikke skal innføres markedsleie
svekkes budsjettet tilsvarende. Rådmannen legger til grunn at disse midlene må dekkes inn
andre steder innenfor enhetens budsjett.
Felles omsorg

Etter korrigeringer for periodiseringer er enheten ved utgangen av 1. tertial i budsjettbalanse.
Det er imidlertid usikkerhet knyttet til kommunal medfinansiering til sykehuset. Når det gjelder
inntekter vedrørende ressurskrevende brukere, forventes de å bli om lag 1,1 mill. kroner høyere
enn forutsatt i regnskapet for 2013.
Som følge av refusjoner knyttet til nye ressurskrevende brukere foreslår rådmannen at
inntektene under felles omsorg økes med 528 000 kroner, jf. omtale under enhet for psykisk
helse. Resterende merinntekter kan eventuelt være en buffer dersom medfinansiering til
sykehuset blir høyere enn forutsatt i budsjettet.
Dersom det ikke oppstår noe uforutsett vil budsjettet for felles omsorg gå i balanse ved årets
slutt.
Felles utgifter oppvekst
For felles utgifter oppvekst er det usikkerhet knyttet til resultatet av oppgjør for gjesteelever og
spesialundervisning i andre kommuner/private skoler. Videre er ikke oppgjøret for skoleskyss
våren 2014 gjennomført, men med et avvik på nærmere 600 000 kroner før sluttregning ligger
det an til et stort avvik her. Ved årets slutt så forventes det at enheten vil ha et merforbruk, men
det er vanskelig å si noe om hvor stort det blir før etter andre tertial.
Sentraladministrasjonen og fellesutgifter
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på om lag 250 000 kroner, dette
kommer av høyere kostnader til forsikringer og kontingenter enn budsjettert. Den totale
reserven til lønnsoppgjøret er budsjettert her og den må fordeles til enhetene etter at
lønnsoppgjøret er klart. Hvordan resultatet blir ved årets slutt vil en kommet tilbake til i
rapporten for 2. tertial.
Kuttet på 2 mill. kroner knyttet til effektivisering i administrasjon på rådhuset ble teknisk lagt
på en sentral post under sentraladministrasjonen og fellesutgifter. Rådmannen foreslår som en
oppfølging av dette vedtaket at det overføres 954 000 kroner fra Administrasjonsavdelingens
budsjett og 915 000 kroner fra Arealenheten. Det er allerede overført midler fra Helseenheten
knyttet til endret oppgavefordeling for merkantile oppgaver, slik at de 2 mill. kronene i sin
helhet er fordelt.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med bytte av pensjonsleverandør at egenkapitalinnskudd i
KLP skal fordeles over fem år, og dekkes fra disposisjonsfondet. Innskuddet som skal fordeles
over fem år utgjør ca 7,4 mill. kroner, dvs. 1,5 mill. kroner per år. I tillegg oppkapitaliserer
medlemmene i KLP selskapet årlig. Dette beløpet er ikke endelig avklart, men basert på anslag
fra KLP forelår rådmannen å bevilge 2,4 mill. kroner til dette formålet. Dette anses som en
kapitalutgift, men dekkes fra disposisjonsfond i tråd med tidligere vedtak.
Budsjettskjema 1B blir da som følger (ekskl. administrative budsjettreguleringer ihht fullmakt):

Administrasjonsavdelingen
Enhet for PP-tjeneste
NAV/Sosial
Barnevern
Enhet for barnehager
Kvalifiseringsenheten
Nygård skole
Lunde skole

Vedtatt
budsjett
26 863 000
4 693 000
14 383 000
14 309 000
77 074 000
-2 194 000
31 461 000
22 115 000

Forslag
-954 000
0
0
0
0
0
0
0

Rev. budsjett
25 909 000
4 693 000
14 383 000
14 309 000
77 074 000
-2 194 000
31 461 000
22 115 000

Langenes skole
Tangvall skole
Tinntjønn skole
Enhet for helsetjenester
Enhet for institusjonstjenester
Enhet for hjemmetjenester
Enhet for psykis helsearbeid og habilitering
Kultur
Ingeniørvesenet
Arealenheten
KBR Iks
Eiendomsenhet
Felles omsorg
Felles oppvekst
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Sum

19 310 000
18 651 000
18 398 000
20 814 000
43 899 000
37 855 000
57 445 000
7 614 000
3 541 000
6 800 000
7 625 000
21 828 000
2 225 000
13 529 000
31 318 000
499 556 000

0
0
0
400 000
0
0
528 000
0
500 000
-915 000
-800 000
0
-528 000
0
1 869 000
100 000

19 310 000
18 651 000
18 398 000
21 214 000
43 899 000
37 855 000
57 973 000
7 614 000
4 041 000
5 885 000
6 825 000
21 828 000
1 697 000
13 529 000
33 187 000
499 656 000

Rådmannens merknader:
Frie inntekter og utbytte fra Agder Energi anslås å bli til sammen 3,4 mill. kroner lavere enn i
opprinnelig budsjett. På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til inntektsanslaget foreslås ikke
bevilgningsendringer nå. Hvis nåværende anslag, særlig for skatteinngangen, skulle slå til vil
det imidlertid både svekke resultatet for 2014 og gi et vanskeligere utgangspunkt for neste års
budsjettarbeid.
Flere av enhetene forventer merforbruk i forhold til budsjett i 2014. Rådmannen legger til
grunn at det så langt som mulig vil bli gjennomført tiltak for å unngå dette, og oppnå
budsjettbalanse i 2014. Det foreslås på den bakgrunn bare mindre endringer i enhetenes
budsjetter. Det er likevel grunn til å tro at enkelte enheter vil gå med underskudd.
Erfaringsmessig vil dette, i alle fall delvis, bli motsvart av mindreforbruk i andre enheter. Blant
annet forventes barnehageenheten å få større inntekter enn budsjettert som følge av oppdaterte
satser for tilskudd til private barnehager.

Vedlegg
1 Tertialrapport, Søgne kommunes forvaltningsfond
2 Tertialrapport for gjeldsforvaltning
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Markedsutvikling

3

Aksjemarkedet
Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom
man ser 1. tertial 2014 under ett. Oslo Børs har gjort det
godt sammenlignet med resten av verdens børser med en
avkastning på knappe 5,4 prosent hittil i år etter en sterk
utvikling mot slutten av april mye hjulpet av gode tall fra
store blant annet Statoil. Verdensindeksen, målt ved MSCI
World, har gitt 0,3 prosent avkastning målt i kroner, og 2,1
prosent målt i lokal valuta.

Tertialsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK
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Avkastning i internasjonale aksjemarkeder i lokal valuta
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Eurosonen, FTSE Euro 100

jan. 14

Aksjemarkedene hentet inn tapet i siste halvdel av februar
og hadde en positiv utvikling i april og dermed endte tertiale
med positiv avkastning verden sett under ett.

-10,0 %

jan. 14

Usikkerhet rundt fremtidig vekst i USA, samt kreditturo i Kina
og valutauro i fremvoksende økonomier blir trukket frem
som forklaring på den negative utviklingen aksjemarkedet
hadde i januar og delvis februar. Kinas kredittsystem,
herunder skyggebanksystemet, skaper usikkerhet rundt den
fremtidige kinesiske veksten.

-5,0 %

des. 13

Året begynte med en bred nedgang i aksjemarkedene, og
alle sentrale aksjemarkeder endte januar med negativ
avkastning. Denne utviklingen i aksjemarkedet står i kontrast
til utviklingen de to foregående kvartalene hvor
aksjeinvestorer opplevde svært god avkastning og verdens
børser stadig slo tidligere topprekorder.
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Rentemarkedet
Styringsrenter i de fleste land fortsette å ligger på svært
lave nivåer, og vil sannsynligvis forbli lave en god stund
fremover på tross av voksende økonomier. Som tidligere
skrevet medfører dette at flere sentralbanker har vært
nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere
økonomien.
Den amerikanske sentralbanken begynte nedtrappingen av
støttekjøpene i fjor høst og vil fortsette med å kutte USD
10 mrd per rentemøte. Den nye amerikanske
sentralbanksjefen kunngjorde på forrige rentemøte at det
vil gå ca 6 mnd fra kjøpene avsluttes til første renteheving.
Etter litt modifisering av dette utsagnet forventer man nå
første renteøkning i USA sommeren 2015. Dette er også
tidspunktet hvor Norges Bank, i siste pengepolitiske
rapport, skriver at første renteøkning ventes.
I grafen til høyre ser man utviklingen i 5- årige swaprenter i
Norge, USA og Europa, og av grafen fremkommer det at
rentene har hatt en flat utvikling i Norge, en synkende
utvikling i Eurosonen og en stigende utvikling i USA så
langt i 2014. Etter at den amerikanske sentralbanksjefen
kunngjorde at renten kunne heves 6 mnd etter avslutting
av støttekjøpene steg de amerikanske rentene, og
stigningen var spesielt stor i den korte enden.
Bundesbanks uttalelser om at den åpnet for kvantitative
lettelser førte til at europeiske renter sank.

Styringsrenter i utvalgte land
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Kredittmarkedet
Grafen øverst til høyre viser utviklingen i
kredittspreader i USA for 5-årige obligasjoner med IGrating. Kredittspreader har jevnt over vært fallende
hittil i år. Det er selskapene med lavest rating som har
hatt størst reduksjon i kredittpremiene. Dette ser vi
tydelig i grafen øverst hvor BBB-segmentet har hatt det
største
fallet
innenfor
IG.
Spreadene
for
høyrenteobligasjoner har også kommet inn og befinner
seg nå på svært lave nivåer. Inngang i spreadene fører
isolert sett til positiv renteavkastning.
I grafen nederst til høyre ser vi utvikling i de store
europeiske økonomienes statsrentenivå. Disse har
vært jevnt synkende og konvergerende siden
sommeren i 2013. Dette skyldes i stor grad Mario
Draghi og hans kontinuerlige uttalelser om at alle
midler er tilgjengelige for å holde lange
obligasjonsrenter nede. En annen nyhet i
kredittmarkedet er at Hellas for første gang på fire år
lånte penger i det ordinære lånemarkeder.
Den brede investment grade-indeksen Barclays Capital
Global Credit Index var opp 3,9 prosent ved utgangen
av april 2014. High yield-indeksen Merrill Lynch HY
BB/B var opp 4,0 prosent. Fallende kredittspreader og
relativt flat, noe stigende i USA, renteutvikling har ført
til god avkastning for renteinvesteringer.

Utvikling i kredittpåslag for Investment Grade obligasjoner
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Makrobildet
Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt
1,8 %
1,6 %
1,4 %
1,2 %

Euroområdet

Norge

Sverige

UK

Japan

USA

1,0 %
0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
2. kvartal 2013

1. kvartal 2014

feb. 14

okt. 13

des. 13

jun. 13

aug. 13

feb. 13

apr. 13

okt. 12

USA
Japan

des. 12

aug. 12

jun. 12

apr. 12

des. 11

aug. 11

Euroområdet
Sverige

jun. 11

apr. 11

feb. 11

Norge
UK

feb. 12

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
okt. 10

På Norges Banks siste rentemøte ble estimatet for den
økonomiske veksten i 2014 revidert ned med 0,25 %-poeng.
Bakgrunnen for dette var svakere vekst i privat konsum,
boliginvesteringer og oljeinvesteringer enn ventet.

4. kvartal 2013

Utvikling i arbeidsledighet

des. 10

I Eurosonen kommer det stadig nye målinger som viser
tiltakende vekst, men av grafen nede til høyre ser vi at
utviklingen i arbeidsledighet fortsetter å bevege seg
sidelengs. Eurosonens lange periode med negativ vekst i
BNP ser ut til å være forbi de har nå hatt fire etterfølgende
kvartal med svak, men positiv, BNP-vekst. Hittil i år har det
vært økende fokus på fallende prisvekst i Eurosonen og ECB
åpner nå for kvantitative lettelser for å forhindre mulig
deflasjon.

3. kvartal 2013

okt. 11

På tross av noe svakere økonomiske data fra flere regioner,
er det fortsatt forventninger om bedret økonomisk vekst.
USA har sett en nedgang i arbeidsledighet, som vist ved
grafen nederst til høyre, og også forbruk og
industriproduksjon viser høye veksttall. På tross av dette
endte USA overraskende med nullvekst i BNP i første kvartal
i år. Den offisielle forklaringen på dette er det unormale
kalde vinterværet de har hatt i år. Hvis dette er tilfellet vil vi
se en gjeninnhenting de neste kvartalene. Den amerikanske
sentralbanken fortsetter å trappe ned de kvantitative
lettelsene og det er ventet at de vil avslutte oppkjøpene i
løpet av våren.
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Valuta
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Fra grafen øverst ser vi at kronen har styrket seg mot
britiske pund, euro, dollar og yen hittil i år.

Daglig utvikling i valuta 2011-2014
11

jan. 12

I 2013 så vi en bred svekkelse av den norske kronen, og
dette fortsatte inn i 2014. Denne trenden ble brutt i februar
da verdien av kronen styrket seg mot alle de store
valutaene internasjonale valutaene. Av figuren nederst til
høyre, som viser den importveide kronekursen I-44,
fremgår dette tydelig. Det har dermed lønnet seg godt å
være investert i valutasikrede globale aksjer i år.
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Porteføljen
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Porteføljesammendrag
Porteføljens
prestasjoner

•

Per 30. april 2014 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 138,8. I første
tertial ga porteføljen en avkastning på 1,3 prosent, noe som tilsvarer en mindreavkastning på 0,6
prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,0 prosent. Dette er 0,4
prosentpoeng sterkere enn indeks.

•

Globale aksjer forvaltes av Lansdowne, KLP og Danske Invest ved utgangen av første tertial. Den
globale aksjeporteføljen ga en avkastning på -1,7 prosent i perioden. Dette tilsvarer en
mindreavkastning på 2,8 prosentpoeng.

•

Mindreavkastningen i første tertial kan i stor grad tilskrives Lansdowne DMLO som har hatt en
avkastning på -4,2 prosent mot indeks på 2,5 prosent. Lansdowne er et aktivt fond i ultra large
cap growth segmenetet, et segment som ble rammet av en reprising i april og dette førte følgelig
til en dårlig avkastning for måneden. Siden fondet er aktivt forvaltet er det forventet en høy
tracking error i fondet. Dette er også bakgrunnen til at KLP Aksje Global Indeks I er i porteføljen,
nettopp for å dempe noe av den aktive risikoen.

•

Avkastningen i Danske Invest Global Emerging Markets var 2,5 prosent i første tertial, noe som
var 3,7 prosentpoeng sterkere enn indeks.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens
prestasjoner

•

Norske aksjer forvaltes per 30.04 gjennom fondene KLP Aksje Norge Indeks, Fondsfinans Spar
og Danske Invest Norske Aksjer Inst II.

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 4,4 prosent. Dette tilsvarer en
mindreavkastning på 1,0 prosentpoeng. Både Danske Invest Norske Aksjer Inst II og
Fondsfinans Spar hadde meravkastning mot sin indeks ved utgangen av april, selv om de bidro
til mindreavkastning på aggregatnivå. Dette fordi OSEFX som fondene måles mot har hatt
svakere utvikling enn OSEBX som aggregatet Norske aksjer måles mot.

•

Fondsfinans Spar ga en avkastning i perioden på 4,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning
på 0,2 prosent. DI Norske Aksjer har gitt en avkastning på 4,2 prosent, mot indeksens
avkastning på 3,8 prosent.

•

Porteføljen for norske obligasjoner har blitt endret i første tertial. Fondet Nordea Obligasjon II
har blitt byttet ut med Nordea Obligasjon III og DNB Obligasjon III. Aggregatet norske
obligasjoner ga en avkastning på 1,7 prosent i første tertial mot 1,0 prosent avkastning for
indeks.

•

Pengemarkedsporteføljen har også blitt endret. Nordea Likviditet Pluss har blitt byttet ut med
Holberg Likviditet. I første tertial ga aggregatet en avkastning på 0,7 prosent noe som tilsvarte
en meravkastning på 0,2 prosentpoeng.

•

Meravkastningen i norske renter kan delvis tilskrives at referanseindeksene ikke speiler
forvalters investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene statsindekser.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens •
prestasjoner

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes av fondene BlueBay Investment Grade Euro Agg, Pimco
Global Investment Grade Credit og Templeton Global Bond Fund. Kommunen solgte seg ut av Pimco
Global Bond Fund i april og byttet det ut mot BlueBay Investment Grade Euro Agg.

•

Globale obligasjoner har gitt en samlet avkastning på 2,8 prosent hittil i år, tilsvarende en
mindreavkastning på 0,4 prosentpoeng. Pimco Global Investment Grade Credit ga en avkastning på 3,7 prosent i perioden. Det tilsvarer en mindreavkastning på 0,2 prosentpoeng. Templeton Global
Bond Fund ga en avkastning på 1,2 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på 2,1 prosentpoeng.

•

Totalporteføljen har hatt en kroneavkastning på MNOK 1,8 hittil i år.

•

Norske obligasjoner har hittil i år gitt en avkastning på MNOK 0,8, og pengemarked har gitt en
avkastning på MNOK 0,1. Globale obligasjoner har gitt en avkastning på MNOK 1,1.

•

Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,3, og globale aksjer har hatt en verdinedgang på
MNOK 0,5.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de
strategiske rammene.

Absolutt
avkastning
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Porteføljesammendrag
Relativ
avkastning

•

Porteføljens mindreavkastning hittil i år kan relateres til seleksjonsbidraget som har vært negativt.
Det negative seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet sett har levert mindreavkastning
sammenlignet med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget og interaksjonsbidraget har vært
tilnærmet lik null i perioden.

•

Porteføljen har levert meravkastning i 1 av 4 måneder i 2014, og i 24 av 40 måneder siden
oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer en konsistens på 60,0 %.
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Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

7,3

5,3 %

3%

5%

7%

0,3 %

Globale aksjer

28,5

20,5 %

15 %

20 %

25 %

0,5 %

Norske obligasjoner

48,2

34,7 %

20 %

35 %

50 %

-0,3 %

Globale obligasjoner

41,4

29,8 %

15 %

30 %

50 %

-0,2 %

Pengemarked/bankinnskudd

13,4

9,7 %

5%

10 %

37 %

-0,3 %

138,78

100,0 %

Totalportefølje

strategi i %

100,0 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 30.04.
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Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)

Allokering

Strategi

Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven

-5,7

-5,8

Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer

-5,7

-5,6

Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer

-2,2

-2,1

Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner

-2,8

-2,8

Verdiendring totalporteføljen

-16,5

-16,2

-11,9 %

-11,7 %

Verdiendring totalporteføljen (i %)

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på
MNOK 16,5. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 16,2. Differansen mellom strategi og faktisk
allokering skyldes noe høyere aksjeandel enn strategien tilsier. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle
korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.
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Totalporteføljen og enkeltmandater
20,0 %

14,1 %

15,0 %
10,7 %
10,0 %

8,4 %

7,6 %
5,3 %
5,0 %
2,4 %

2,3 %

1,0 % 1,9 %

-5,0 %

0,7 %

0,0 %
-0,1 %

4,4 %
2,8 %

1,8 %

0,8 %
0,0 %

4,5 %

4,0 %

0,7 %

1,7 %
1,3 %

1,7 %

Norske aksjer

Globale obligasjoner

-1,7 %
Pengemarked Norge

Globale aksjer

Norske obligasjoner

Totalportefølje

-4,3 %

-10,0 %
1. tertial - 13

2. tertial - 13

3. tertial - 13

1. tertial - 14
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Totalporteføljen

Søgne kommune

Nøkkeltall siden start
Markedsverdi (TNOK)

138 780

Avkastning - Portefølje

Standardavvik - Portefølje

2,4%

Tracking Error

2,0%

6,0%

Standardavvik - Indeks

2,2%

Info. Ratio

0,19

Avkastning - Indeks

5,6%

Beta

0,65

Sharpe Ratio

1,96

Differanse

0,4%

Forklaringsgrad

0,36

Konsistens

Porteføljevekst siden start

60,0%

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start

125

2,0%

120

1,0%

115

0,0%

110
-1,0%
105
-2,0%

100

S.17 Dato 12.05.2014

Portefølje

Portefølje

20
14
04

20
13
06

20
12
08

20
14
03

20
13
05

20
12
07

20
11
09

Indeks

20
11
10

-3,0%

95

Avkastningsoversikt I

Søgne kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

i NOK

Strategisk fordeling
i%

Min

Normal

Avvik
Max

i%
0,3

Norske Aksjer

7 315 658

5,3

3

5

7

Globale Aksjer

28 470 869

20,5

15

20

25

0,5

Pengemarked Norge

13 414 416

9,7

5

10

37

-0,3

Norske Obligasjoner

48 221 082

34,7

20

35

50

-0,3

Globale Obligasjoner

41 357 834

29,8

15

30

50

-0,2

138 779 859

100,0

Sum

Avkastning hittil i år mot indeks

S.18 Dato 12.05.2014

100,0

Avkastningsoversikt II

Søgne kommune

Avkastningsoversikt per måned
Markedsverdi
Forvaltningsoppdrag

Månedlig avkastning, %
mai

jun

jul

Avkastning hittil i år, %

MNOK

jan

feb

mar

apr

Hittil i år

Indeks

Forskjell

Lansdowne Dev. Markets

14,1

1,0

0,6

-3,7

-2,0

aug

sep

okt

nov

des

-4,2

2,5

-6,7

KLP Aksje Global Indeks I

11,7

-0,1

0,0

0,0

0,5

0,4

0,5

-0,1

Danske Invest Global Emergi

2,7

-3,3

-0,8

4,6

2,2

2,5

-1,1

3,7

Danske Invest Norske Aksjer

4,0

-2,2

3,3

0,5

2,6

4,2

3,8

0,4

Fondsfinans Spar

2,0

0,5

0,4

0,5

2,6

4,1

3,8

0,2

KLP AksjeNorge Indeks

1,3

-2,4

3,7

1,0

2,9

5,2

5,4

-0,2

Templeton Global Bond Fund

13,5

-2,3

1,8

1,7

0,1

1,2

3,3

-2,1

PIMCO Global Investment Gra

13,9

1,3

1,2

0,2

1,0

3,7

3,9

-0,2

BlueBay IG Euro Agg

14,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

Nordea Obligasjon III

24,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

0,0

DNB Obligasjon III

24,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

0,0

Holberg Likviditet

13,4

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,0

(Avsl)Nordea Likviditet Plu

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,7

0,4

0,3

(Avsl)Nordea Obligasjon II

0,0

0,9

0,0

0,3

0,0

1,3

0,8

0,5

(Avsl)Midler avsatt til inv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Avsl) PIMCO Global Bond Fu

0,0

1,0

1,0

0,4

0,0

2,4

2,4

0,0

138,8

1,8

-0,6

Totalportefølje MNOK

0,4

0,8

0,1

0,5

1,8

Totalportefølje (%)

0,3

0,6

0,1

0,3

1,3

Referanseindeks (%)

0,5

0,3

0,3

0,7

S.19 Dato 12.05.2014

Søgne kommune

Gjeldsrapport 1. tertial 2014

Gjeldsporteføljen

2

Nøkkeltall
Lå n (L)
Antal l l å n
Utes tående fi na ns i el l e i ns trumenter
Gjennoms ni ttl i g kredi ttma rgi n i forhol d til NIBOR (Es tima t)
Fi na ns i el l e i ns trumenters a ndel a v total gjel d < 100%
På l øpte renter hi tti l i å r
Peri odens rente
Gjenværende l øpetid til forfa l l (gj.s ni tt)
25% < Andel l å n med jus teri ng a v rente i nnenfor 12 må neder <75%
Fi na ns i eri ngs forfa l l i nnenfor 12 må neder
Størs te l å negi ver
Størs te l å negi vers a ndel a v total gjel d
Enkel tlå n
Ubenyttende fi na ns i eri ngs ful l ma kter (MNOK)
Ei endel enes vektede l øpetid
1,0 < Dura s jon i gjel ds porteføl jen < 5,0

30.04.2014
566,9
12
138,8
0,09 %
24,5 %
5,8
3,1 %
16,15
50,4 %
4,3 %
Kommuna l ba nken
58,1 %
34,8 %

31.03.2014
567,6
12
139,0
0,09 %
24,5 %
4,4
3,1 %
16,21
50,4 %
4,3 %
Kommuna l ba nken
58,0 %
34,8 %

31.12.2013
550,4
11
139,3
0,10 %
25,3 %
17,5
3,2 %
16,31
45,1 %
4,5 %
Kommuna l ba nken
61,0 %
36,7 %

33,2 å r
1,25

33,2 å r
1,30

33,2 å r
1,18

•

Per 30.04 var kommunens lånevolum MNOK 566,9

•

Porteføljen bestod per utgangen av tertialet av 12 lån

•

Kommunen har to derivatavtaler med Nordea på et samlet volum av MNOK 138,8

•

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var 16,5 ved utgangen av april

•

Andel lånevolum med flytende rente var 50,4 %

•

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,25

3

Resultat
30.04.2014
Rentekostnader - periodisert
(MNOK)
Rentekostnader (%)

Budsjett 2014

•

Periodisert rentekostnad per utgangen av april var 3,1%,
budsjettert rentekostnad er 3,1 %

5,8

17,6

3,1 %

3,1 %

•

Referanserenten er på 2,3 %. Referanserenten har
tilsvarende renteforfallsstruktur som kommunens
referanseportefølje

Sammenliknet med
referanserenten

Faktisk

Referanse

3,1 %

2,3 %

•

3,5 %
3,0 %

mot samme referanserente som i tabellen ovenfor.

2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %

Grafen viser utvikling i periodisert rentekostnad, målt

•

Historisk rentekostnad avviker fra referanserenten

Faktisk - periodisert

grunnet rentebytteavtaler og fastrentelån inngått på

Referanse

tidspunkt hvor rentenivået var høyere enn dagens

rentenivå. Over tid vil faktisk rentekostnad nærme seg
referanserenten.

0,0 %
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Prognose rentekostnader
2014

2015

2016

2017

Basis scenario

17,2

14,9

17,7

20,1

Budsjett

17,6

16,9

21,5

24,2

Høyt scenario

18,6

22,4

30,3

38,3

Lavt scenario

16,7

12,7

13,4

12,7

•
Basis scenario

45,0

kommune for budsjettperioden 2014 - 2017

Høyt scenario

40,0

•

Lavt scenario

35,0

Tabellen og grafen viser renteprognoser for Søgne

Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige renter fra
rentekurven per 30.04, samt budsjetterte avdrag og

Budsjett

30,0

låneopptak for Søgne, for å utarbeide en prognose over

25,0

kommunens rentekostnader frem til 2017
•

20,0

Det er utledet prognoser for tre ulike rentescenario, hvor
basis scenario er det mest sannsynlige utfallet

15,0

•

10,0
5,0

Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen noenlunde
på budsjett for 2014, og under budsjett for

0,0

budsjettperioden 2015 – 2017.
2013

2014

2015

2016

2017
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Rentebindingsforfall
100%
Referanseporteføljen

80%

Faktisk portefølje

60%
40%
20%
0%
< 3 mnd

>= 3 mnd < 1 år

>= 1 år < 2 år

>= 2 år < 3 år

>= 3 år < 4 år

•

>= 4 år < 5 år

>= 5 år < 10 år

Søylediagrammet viser oversikt

>

<=

Virkelig

Referanse

Virkelig%

30.04.2014

31.07.2014

261,4

283,5

46,1%

renteforfallsstruktur for gjeldsporteføljen,

31.07.2014

30.04.2015

24,5

0,0

4,3%

samt referanseporteføljens

30.04.2015

30.04.2016

97,0

56,7

17,1%

renteforfallsstruktur.

30.04.2016

30.04.2017

76,6

56,7

13,5%

30.04.2017

30.04.2018

30,0

56,7

5,3%

30.04.2018

30.04.2019

42,5

56,7

7,5%

30.04.2019

30.04.2024

34,9

56,7

6,2%

566,9

566,9

100,0%

Total volum:

•

Grafen og tabellen viser at man ligger
godt plassert på strategi
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Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rente

Forfall

Kommentar

Sertifikatlån

20.01.2014

24 500 000

1,79 %

20.01.2014

Finansieringsforfall

Sertifikatlån

20.01.2014

24 500 000

1,69 %

25.04.2014

Refinansiering

KLP

18.02.2014

25 259 000

2,30 %

18.02.2034

Nytt låneopptak samt binding av renten frem til
20.02.2017

Sertifikatlån

25.04.2014

24 500 000

1,69 %

25.04.2014

Finansieringsforfall

Sertifikatlån

25.04.2014

24 500 000

1,88 %

27.10.2014

Refinansiering

Husbanken

30.04.2014

8 200 000

pt

01.05.2044

Opptak av startlån

Husbanken

01.04.2014

77 607 189

pt

01.10.2035

Sammenslåing av 7 husbanklån

•

Sertifikatlånet på MNOK 24,5 ble refinansiert i januar og april

•

Det ble tatt opp et nytt lån i KLP på MNOK 25,3 og kommunen bandt samtidig renten frem til 20.02.2017

•

I april tok kommunen opp et nytt startlån på MNOK 8,2

•

I april slo kommunen sammen 7 Husbanklån
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Finansreglement
•

•

Gjennomsnittlig gjenværende

•

Porteføljens durasjon var på 1,25 per

rentebinding (durasjon – vektet

30.04, og ligger dermed innenfor

rentebindingstid) på samlet

bestemmelsene i finansreglementet.

rentebærende gjeld skal til en hver tid
være mellom 1 og 5 år.

•

Gjeldsporteføljen skal ha en

•

Kommunen hadde et volum på 49,6%

fastrenteandel på minimum 25 % og

med fast rente per 30.04 og ligger

maksimalt 70 % (lån med rentebinding 1

dermed innenfor bestemmelsene i

år frem i tid og over).

finansreglementet

8

Markedsutvikling

9

Rentekurven
4,50

Fall i lange renter
• Sammenlikne med inngangen til året er
det små endringer,
• Korte pengemarkedsrenter er
tilnærmet uendret
• Lange renter har falt inntil 0,25%

4,00
02.01.201
4
3,50
30.04.201
4
3,00

2,50

2,00

1,50
3 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
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Forventning til rentedannelse
• Korte renter ble notert til om lag 3,25% i
november 2011. En foreløpig bunn rundt
1,65% er notert rundt årsskiftet.
•
•

Terminrenter: Uendrede renter i 2014

2,10%

Norges Bank signaliserer igjen at
renteoppgangen er utsatt i tid.

2,00%

Figuren til høyre viser at terminrentene
sammenlilknet med rentekurven i markedet
og Norges Banks forventinger om
styringsrenten

1,80%

•

Markedet forventer, fortsatt ingen økning i
rentene fra 2014

•

FRA for NIBOR 3 sommeren 14 antyder en
rente på 1,85%, og 1,80 % i mars 2015

1,90%

1,70%
1,60%
1,50%
1,40%

Spotrente

Styringsrente NB Referansebanen

Faktisk forward

11

Finansiering
Kredittpremie

•

For korte kreditter, 3
måneder, har prisen på
kreditt falt gjennom første
kvartal.

•

Bankmarkedet
•

•

Også for bankmarkedet
er trenden uendret fra
tidligere

Det er stor interesse for
rentebinding på 3 år.
Renten øker for løpetider
utover 3 år.

Kredittkostnad kommuner

80
70
60
50

3m

40

5 år

30

10 år

20
10
0
-10
-20

mar.06
sep.06
mar.07
sep.07
mar.08
sep.08
mar.09
sep.09
mar.10
sep.10
mar.11
sep.11
mar.12
sep.12
mar.13
sep.13
mar.14

Kredittpremien for lange
kreditter er stort sett
uendret sammenliknet med
inngangen til året.

bp (0,01%)

•

-30
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