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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.06.2015
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.06.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i

driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B)
Følgende fellesforslag ble fremmet av leder Christian Eikeland på vegne av FRP og AP.
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.»
Votering:
Fellesforslaget fra AP og FRP satt opp mot rådmannens forslag. Fellesforslaget vedtatt med 6 (Christian
Eikeland (Frp) og AP, SV, KrF, SP) mot (H) 4 stemmer.
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B). og følgende endringer
i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstiling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B). og følgende endringer
i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.
Repr. (H) fremmet forslag, likelydende rådmannens forslag:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Høyre sitt forslag til vedtak. Høyres sitt forslag vedtatt med
mot 3 (V, KRF og AP) stemmer

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Bakgrunn for saken:
Rådmannen legger frem tertialrapport som omfatter kommunens økonomiske virksomhet
første tertial 2015. Tertialrapportering på finansområdet (gjeld og plasseringer) er innarbeidet
som en del av denne tertialrapporten.
For investeringsbudsjettet har det kommet lite ny informasjon etter at budsjettet ble vedtatt i
desember. Rådmannen legger dermed ikke opp til endringer i investeringsbudsjettet.
Saksutredning:
1. Overordnede inntekter og utgifter (budsjettskjema 1A)
Frie inntekter (rammetilskudd/skatt)
Det er budsjettert med frie inntekter på 514 mill. kroner i 2015. For landet som helhet er
anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2015 redusert med 1,6 mrd. kroner i Revidert
nasjonalbudsjett. I Søgne var skatteinntektene pr april 2,7 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Det er stor usikkerhet til skatteinntektene for året som helhet, men hvis trenden i første tertial

fortsetter ut året vil skatteinntektene bli 8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Av dette forventes
det at ca. 5 mill. kroner vil bli kompensert gjennom økt ramme tilskudd som en del av
inntektsutjevningen. Netto skattesvikt kan ut fra disse forutsetningene anslås til i
størrelsesorden 3 mill. kroner. I 2014 ble til sammenligning Søgne kommunes skatteinntekter
13 mill. kroner lavere enn budsjettert, og vi hadde en netto skattesvikt på 5 mill. kroner etter
inntektsutjevning.
Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett å øke rammeoverføringene til
kommunesektoren med til sammen 1,1 mrd. kroner. Av dette foreslås 907,8 mill. kroner til
kommunene, i hovedsak for å kompensere for lavere skatteinntekter enn forventet. Dette
forventes å øke Søgne kommunes inntekter med 1,75 mill. kroner.
Per i dag kan det altså se ut til at skattesvikten blir noe større enn kompensasjonen gjennom
inntektsutjevningen og den økte bevilgningen i Revidert nasjonalbudsjett, slik at frie inntekter
blir ca. 1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det foreslås at bevilgningene endres i tråd med
foreløpig skatteinngang og Revidert nasjonalbudsjett.
Utbytte
I opprinnelig budsjett er det forutsatt utbytte fra Agder Energi på 10,3 mill. kroner, som
tilsvarer et resultat på om lag 750 mill. kroner. Det faktiske resultatet ble 834 mill. kroner, og
generalforsamlingen har vedtatt et utbytte som gir Søgne kommune 11,05 mill. kroner, en
økning på 0,75 mill. kroner fra opprinnelig budsjett. I tillegg har generalforsamlingen i
Torvmoen AS vedtatt et utbytte som gir Søgne 1,8 mill. kroner. Dette er ikke budsjettert, slik at
samlede utbytteinntekter nå forventes å bli 2,55 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det
foreslås å øke utbyttebevilgningen i tråd med dette.
Søgne kommunes forvaltningsfond
Markedsverdien av fondet var ved årsskiftet 152,2 mill. kroner. Det er budsjettert med en
avkastning på 5,8 mill. kroner i 2015, i underkant av 4 prosent. Avkastningen ved utgangen av
første tertial var på 4,1 mill. kroner, eller 2,8 prosent. Avkastningen i første tertial har vært
god, men utviklingen viser også at avkastningen svinger med endrede markedsforhold:

Med en normal avkastning de to siste tertialene vil avkastningen fra forvaltningsfondet bli
høyere enn budsjettert. På grunn av den store usikkerheten justeres ikke anslaget. Nærmere
informasjon om porteføljen følger i vedlagt tertialrapport for fondet.
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 1-1,2 prosentpoeng, slik at
innskuddsrenten ved utgangen av første tertial var på 2,5-2,7 prosent. På grunn av større
innskudd enn det som ble lagt til grunn, blant annet på grunn av fortsatt store ubrukte
lånemidler, forventes renteinntektene å bli høyere enn de 1,5 mill. kronene som er budsjettert
for 2015. Rådmannen foreslår å øke anslåtte renteinntekter med 1 mill. kroner for 2015. Hvor

mye høyere renteinntektene faktisk blir avhenger blant annet av renteutvikling og framdrift på
investeringsprosjekter.
Gjeldsforvaltning og renteutgifter
Kommunen hadde ved inngangen til 2015 en samlet lånegjeld på 650 mill. kroner. Hvis en kun
ser på lån som finansierer kommunens investeringer, og trekker ut startlån, var netto lånegjeld
551 mill. kroner.
I økonomiplanen er det budsjettert med investeringer på 92,3 mill. kroner, hvorav 70,4 mill.
kroner var forutsatt finansiert av nye lån. Det er budsjettert med avdrag på 25 mill. kroner, altså
en netto økning av lånegjelden på 45,4 mill. kroner. Kommunen har også 76,5 mill. kroner i
ubrukte lånemidler, altså lån som er tatt opp for å finansiere prosjekter som har blitt skjøvet ut i
tid. Dette gjelder særlig Lunde skole. I henhold til statlig veileder skal ubrukte lånemidler
brukes før det tas opp nye lån. Av den grunn har kommunen inntil videre begrenset årets
låneopptak for å finansiere nye investeringer til 30 mill. kroner, altså 40,4 mill. kroner mindre
enn Kommunestyret har gitt fullmakt til. Hvis de resterende investeringene ikke kan finansieres
av ubrukte lånemidler vil vi ta opp ytterligere lån senere i året.
Årets låneopptak ble gjort med 5 års rentebinding, med rente på 1,75 prosent. Gjennomsnittlig
rente ved utgangen av første tertial var på 2,8 prosent. Budsjetterte renteutgifter på 16,1 mill.
kroner vurderes fortsatt som et rimelig anslag, og foreslås ikke endret. Nærmere informasjon
om gjeldsporteføljen følger i vedlagt tertialrapport.
Lønnsoppgjør
KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og
Akademikerne Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Den økonomiske rammen for
lønnsoppgjøret er 3,2 prosent, hvorav 1,9 prosent er overheng fra 2014.
I Søgne kommunes budsjett for 2015 er det forutsatt et lønnsoppgjør på 3,3 prosent, slik at den
avsatte lønnspotten på 7,7 mill. kroner skal være tilstrekkelig. Som følge av lønnsoppgjøret er
kommunale deflatoren nedjustert med 0,1 prosentpoeng i Revidert nasjonalbudsjett. Dette
reduserer kommunenes samlede utgifter med rundt 0,3 mrd. kroner, noe som for Søgnes del
utgjør ca. 0,5 mill. kroner. Det foreslås å redusere den sentrale lønnspotten tilsvarende, jf.
omtale av «Øvrige ansvar sentraladministrasjon».
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 til dels store positive bidrag til driftsresultatene.
Endringer i budsjettskjema 1A
Det foreslås at netto økte inntekter på 2,3 mill. kroner overføres til enhetene (budsjettskjema
1B).
(tall i 1 000 kroner)
Opprinnelig budsjett

Endringsforslag i
tertialrapporten

Skatt på inntekt og formue

-261 666

8 000

Ordinært rammetilskudd

-250 160

-6 750

-18 000

0

-3 074

0

Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger

-2 054

0

-500

0

-50

0

-470

0

-532 900

1 250

Renteinntekter og utbytte

-19 600

-3 550

6.1 Utbytte fra Agder Energi

-10 300

-2 550

6.2 Renteinnt./avkastning på plasseringer

-5 800

0

6.3 Rennteinnt. Overskuddslikviditet

-3 500

-1 000

Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

18 100

0

Avdrag på lån

25 000

0

Bruk av disposisjonsfond

-2 500

0

0

0

7 950

0

-503 950

-2 300

503 950

2 300

0

0

4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg
4.3 Rentekompensasjon kirkebygg
4.4 Investeringskompensasjon reform 97
Sum frie disponible inntekter

Avsetning til disposisjonsfond
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-)

2. Enhetenes budsjetter (Budsjettskjema 1B)
Tabellen viser rådmannens forslag til budsjettendringer for enhetene i første tertialrapport.
Omtale av hver enkelt enhet følger nedenfor.
(tall i 1 000 kroner)

Administrasjonsavdelingen
Enhet for PP-tjeneste
NAV/Sosial
Barnevern
Enhet for barnehager
Kvalifiseringsenheten
Nygård skole
Lunde skole
Langenes skole
Tangvall skole
Tinntjønn skole
Enhet for helsetjenester
Enhet for institusjonstjenester
Enhet for hjemmetjenester
Enhet for psykisk helse/habilitering
Kultur
Ingeniørvesenet
Arealenheten
KBR
Eiendomsenhet
Felles omsorg

Opprinnelig budsjett
27 693
4 845
15 004
15 109
77 269
-1 603
32 185
22 987
19 945
18 745
18 907
22 841
45 183
40 469
60 607
8 269
4 324
7 437
7 505
22 190
-9 394

Endringsforslag i
tertialrapporten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
-650
450
0
0
0

Felles teknisk
Felles oppvekst
Øvrige ansvar sentraladministrasjon
Sum

200
12 929
30 304
503 950

0
1 000
-500
2 300

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial.
Dette kommer av ledige stillinger, prosjekter/oppgaver som foreløpig ikke er igangsatt, samt at
budsjettmidlene til politiske utvalg er periodisert likt over året, selv om spesielt utgifter til
folkevalgtopplæringen kommer til høsten. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Enhet for PP-tjeneste
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert mindreforbruk på i underkant av 300.000
kroner. Årsaken til dette er flere vakante stillinger. I overgangen april/mai ble disse stillingene
besatt. Enheten melder også om behov for kurs og sertifisering på nyansatte og
organisasjonsutvikling internt i enheten og forventer derfor å gå i balanse ved årets slutt.
Nav/Sosial
Enheten har et korrigert negativt avvik på noe over 300.000 kroner ved utgangen av 1. tertial
og det anslås et merforbruk ved årets slutt på 1,7-1,8 mill. kroner. Selv om enheten forventer
merforbruk i forhold til budsjett innebærer anslaget en utgiftsreduksjon på om lag 0,7 mill.
kroner fra 2014.
Det har vært en klar vridning fra 2014 til 2015, hvor en i 2015 har økt bemanningen for bedre å
kunne gjennomføre tiltak knyttet til sosialutbetalingene, blant annet å få brukere over på riktig
ytelse. Dette har medført at merforbruket hittil i 2015 først og fremst er knyttet til lønnsmidler.
Det er også noe merforbruk knyttet til sosialutbetalinger, men utbetalingene er redusert i
forhold til samme periode i 2014. I 2014 var det sosialutbetalingene som i all hovedsak
medførte merforbruket.
Enheten fortsetter å jobbe med:
 Den strenge vilkårssettingen som de har i dag. De har en streng vurdering av saker og
full fokus på arbeid først til brukeren.
 Fortsetter arbeidsinndelingen de har ved kontoret i dag der to ansatte har
saksbehandling og to ansatte driver oppfølging av tiltak.
 Full fokus på å få brukere over på riktig ytelse og prosjektstillingen har pr. i dag bistått
5 brukere over på uførepensjon.
Enheten har stor tro på å fortsette den jobben en nå har startet opp, og opplever at en er i en
god «flyt» når det gjelder sosialhjelpen. Det ser imidlertid krevende ut å oppnå budsjettbalanse,
og enhetsleder anslår et merforbruk på 1,7-1,8 mill. kroner i 2015.
Barnevern
Barnevernstjenesten har hatt betydelig merforbruk i forhold til budsjett de siste årene. Basert
på Songdalen kommunes vurdering som vertskommune antar vi at det vil bli et merforbruk
også i 2015. Det er stor usikkerhet om beløp, særlig knyttet til kostnad ved tiltak utenfor
familien, og vi har ikke fått en konkret prognose for året. Administrasjonen vil arbeide sammen
med Songdalen for å få et bedre bilde av kostnadsnivået framover.
Enhet for barnehager
Enhet for barnehager har ved utgangen av april et korrigert negativt avvik på 0,6 mill. kroner.
Foreløpige anslag tilsier at enheten også ved årets slutt får 0,6 mill. kroner i merforbruk. Det

ser ut til at utbetalingene til private barnehager i 2015 vil bli ca. 1,3 mill. kroner høyere enn
budsjettert, mens utbetalingene til kontantstøtte ser ut til å bli 0,6 mill. kroner lavere enn
budsjett. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til begge disse, samtidig som resultatet av
inntekter og utgifter til gjestebarn ikke er kjent. Estimatene tar hensyn til at de private
barnehagene som har fått for mye utbetalt i 2014 får dette trukket i utbetalingene for 2015.
Kvalifiseringsenheten
Enheten har ved utgangen av april et korrigert mindre forbruk på om lag 0,9 mill. kroner. Dette
kommer av at enheten har større inntekter på våren enn på høsten, samt at det er inntektsført
om lag 0,4 mill. kroner fra fond. Det er vanskelig å si hvordan årsresultatet blir, men
enhetsleder anslår at enheten går i balanse ved årets slutt.
Nygård skole
Ved utgangen av april har skolen et positivt korrigert avvik på 130.000 kroner. For året som
helhet viser ikke dette et riktig bilde. Økning i antall elever og økt behov for dobbel bemanning
i Kompetanseavdelingen medfører ifølge enheten årlige merkostnader på til sammen 750.000
kroner som det ikke tatt høyde for i budsjettet. Rådmannen legger til grunn at enheten
gjennomfører tiltak slik at en unngår merforbruk.
Langenes skole
Skolen går i balanse ved utgangen av april. Skolen hadde en plan om å dekke inn tidligere års
merforbruk i løpet av 2015, men på grunn av mobbesaker har skolen måttet sette inn ekstra
ressurser. Skolen forventer at merforbruk ved årets slutt på 200.000-250.000 kroner. Det er da
tatt høyde for at enheten skal dekke inn merforbruket på 665.000 kroner fra 2014.
Lunde skole
Enheten har balanse ved utgangen av 1. tertial og forventer også budsjettbalanse for året som
helhet.
Tangvall skole
Enheten har balanse ved utgangen av 1. tertial og forventer også budsjettbalanse for året som
helhet.
Tinntjønn skole
Tinntjønn skole har ved utgangen av april et korrigert merforbruk på ca. 480.000 kroner.
Enhetsleder forklarer det med noen elever som krever helt spesielle tiltak. Skolen jobber for å
redusere merforbruket resten av året og anslår selv et merforbruk på i størrelsesorden 630.000
kroner. Det er da tatt høyde for at enheten skal dekke inn merforbruket på 328.000 kroner fra
2014. Rådmannen legger til grunn at enheten gjennomfører tiltak slik at en unngår merforbruk.
Kulturenheten
Enheten har balanse ved utgangen av 1. tertial og forventer også budsjettbalanse for året som
helhet.
Enhet for helsetjenester
Ved utgangen av tertiale har enheten et positivt avvik på om lag 0,5 mill. kroner, dette kommer
i hovedsak av at psykologstillingen ikke er besatt og at man har noe mindre forbruk på flere
ansvarsområder. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på 230.000 kroner, men forventer å oppnå
budsjettbalanse ved årets slutt.

Enhet for hjemmetjenester
Ved utgangen av 1. tertial er enheten i balanse økonomisk. På grunn av stor arbeidsbelastning i
enheten, samt økningen av antall eldre innbyggere, foreslår rådmannen å tilføre enheten 3
årsverk fra høsten 2015. På den bakgrunn foreslås det en tilleggsbevilgning til enhet for
hjemmetjenester på 1. mill. kroner. Helårseffekten av tiltaket anslås til 2 mill. kroner. Enheten
forventer budsjettbalanse ved årets slutt.
Enhet for psykisk helse og habilitering
Enheten har et positivt avvik på i underkant av 0,9 mill. kroner ved utgangen av april. Det er
flere usikkerheter knyttet til årsresultatet, men etter det som enhetsleder har kjennskap til vil
enheten med dagens driftsnivå få et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kroner. Hovedgrunnen
til dette er at vedtatte innsparingstiltak i økonomiplanen ikke har blitt gjennomført. Dette
gjelder nedleggelse av servicegruppen (0,5 mill. kroner) og revisjon av en avtale med Lillesand
kommune (0,5 mill. kroner). I tillegg har utgifter til kjøp av eksterne tjenester blitt budsjettert
for lavt. På den bakgrunn, og ut fra en samlet vurdering av enhetens økonomiske situasjon,
foreslås det å tilføre 1 mill. kroner.
Ingeniørvesenet
Enheten hadde ved utgangen av 1. tertial et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner. Av dette er 3,7
mill. kroner er knyttet til selvkostområdet og 2,1 mill. kroner er knyttet til rammeområdene.
På selvkostområdene så forventes det et overskudd på ca. 5 mill. kroner ved årets slutt. Dette
forklares ved lavere renter, høyere inntekter enn budsjettert og lavere aktivitetsnivå enn
forutsatt. Et overskudd på selvkostområdene vil ved årets slutt gå inn på selvkostfondene og
bidra til at gebyrene øker mindre enn de ellers ville gjort i kommende år, eventuelt at de blir
redusert.
Innenfor rammeområdene forventes det en innsparing på 650.000 kroner knyttet til brøyting.
Rådmannen foreslår at Ingeniørvesenets budsjett reduseres tilsvarende. Etter denne
reduksjonen forventes enheten å gå i balanse.
Arealenheten
Enheten hadde et merforbruk på om lag 60.000 kroner ved utgangen av april.
Hovedgrunnen til merforbruket er at gebyrinntektene i første tertial har vært ca. 780.000 kroner
lavere enn budsjettert (27%). Av dette er 460.000 kroner knyttet til byggesak og 300.000
knyttet til oppmåling. Hvis ikke aktivitetsnivået øker, og inntektene fra første tertial
videreføres ut året, vil inntektssvikten for 2015 bli ca. 2,3 mill. kroner.
I første tertial har de reduserte gebyrinntektene i stor grad blitt motvirket av lavere kostnader
på andre områder, sykepengerefusjoner og enkelte tilskudd og refusjoner. Enheten forventer at
dette ikke i like stor grad vil være tilfelle i resten av 2015. På den bakgrunn anslås på usikkert
grunnlag at enheten i 2015 vil få et netto merforbruk på 1,5 mill. kroner.
Formannskapets vedtok i sak 18/15, der administrasjonen gis i oppdrag å lage en
reguleringsplan for deler av Høllen, at «kostnadene inndekkes ved revidering av budsjettet». På
den bakgrunn ber Arealenheten, basert på et usikkert anslag, om en tilleggsbevilgning på
450.000 kroner. Rådmannen foreslår å gi dette som en tilleggsbevilgning..
Eiendomsenheten
Det er vanskelig å gi et eksakt korrigert avvik for eiendomsenheten ved utgangen av 1. tertial.
Hovedgrunnen til det er utfordringer ved å periodisere utgifter til strøm, som utgjør ca. 20
prosent av enhetens utgifter. Strømutgiftene for året som helhet ser imidlertid ut til å ligge

innenfor budsjett. Enheten har noe mindreforbruk på lønn hittil i år, men har ansatt en ubesatt
stilling og forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Felles omsorg
Felles omsorg har ved utgangen av april et korrigert mindreforbruk på 460.000 kroner. Det
knytter seg imidlertid usikkerhet til inntekten for ressurskrevende brukere i 2015, blant annet
fordi det i 2014 ble anslått 607.000 kroner for mye i inntekt og dette må tilbakeføres. Det har
også betydning for denne inntekten at det har vist seg ikke å være mulig å revidere avtale med
Lillesand som forutsatt i økonomiplanen, noe som isolert sett gjør at tilskuddet blir ca. 400.000
kroner høyere enn forutsatt. Det jobbes mot budsjettbalanse.
Felles oppvekst
Innenfor oppvekstområdet har vi hatt en positiv utvikling når det gjelder trivsel ved våre
skoler. Mobbetallene ligger nå under landssnittet og de unge meddeler at de trives med å vokse
opp i Søgne. Samarbeidet med foreldrene har vært viktig for å få dette til og Søgne har et godt
utgangspunkt for videre arbeid da foreldregruppa er engasjert, blant annet gjennom «Bry deg»initiativet.
Selv om mye er bra og de aller fleste trives, så viser enkeltsakene vi jobber med, at dette er et
arbeid der man aldri kommer i mål. Vi må fortsatt være på let etter andre og endra bedre
metoder å jobbe på for å sikre at alle føler trivsel og trygget på skolene våre.
Dette er blant annet bakgrunnen for at vi henter inspirasjon fra nasjonale satsinger bl.a.
gjennom «Skolebasert kompetanseutvikling i Ungdomstrinnet» (SKU), med fokus på
klasseledelse som nå rulles ut i ungdomsskolene. Vi kan også lære av hverandre. De gode
erfaringer skoleutviklings-programmet «Respekt» ved Lunde skole gir, aktualiserer behovet for
å implementere tilsvarende Respekt-program også ved de andre to barneskolene for å
videreutvikle faglig og psykososialt læringsmiljø og redusere uønsket adferd. Vi har også en
stor fellessatsing i knutepunkt kommunene som går på inkluderende læringsmiljø. Disse
satsingene er primært rettet inn mot å virke forebyggende.
Når det gjelder hvordan vi løser enkeltsaker så følger rådmannen opp et politisk initiativ ved å
foreslå å etablere et beredskapsteam som kan gå inn å veilede det enkelte lærerteam og skole i
håndtering og løsning av sakene.
Ekstern bistand til å løse konkrete enkeltsaker, medfører ekstraordinære utgifter i 2015. På den
bakgrunn foreslår rådmannen å styrke budsjettet til Felles oppvekst med 1 mill. kroner.
Disponering av midlene, herunder om deler av beløpet fordeles ut på skolene, vil bli vurdert.
Med rådmannens forslag forventes det at felles omsorg vil gå i budsjettmessig balanse. Ved
utgangen av 1. tertial var det et korrigert avvik på om lag 150.000 kroner. Det er usikkerhet
knyttet til flere av postene i budsjettet, slik som gjesteelevsoppgjøret, skyssutgifter og utgifter
til private skoler.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Enheten har ved utgangen av april et korrigert mindreforbruk på i underkant av 400.000
kroner. Ettersom rammen i lønnsoppgjøret er lavere enn Søgne kommunes avsetning til
lønnsoppgjøret foreslås det å redusere den sentrale lønnsavsetningsposten inn 500.000 kroner
fra den.
Rådmannens merknader:
Budsjettet som ble vedtatt av Kommunestyret 19. desember 2014 hadde et netto driftsresultat
på 5,5 mill. kroner.

Kommunens inntekter forventes å bli noe høyere enn opprinnelig budsjettert. Anslag for
skatteinntekter er redusert, men dette mer enn kompenseres av økt rammetilskudd og økte
utbytte- og renteinntekter.
Fortsatt lave lånerenter kombinert med at kommunen hittil i år har tatt opp mindre lån enn
budsjettert kan gi reduserte renteutgifter. Samtidig har avkastningen fra forvaltningsfondet for
første tertial har vært høyere enn forventet. Samlet sett anslås dette per i dag å bedre
budsjettbalansen med i størrelsesorden 5 mill. kroner i 2015, men det er stor usikkerhet.
Flere enheter forventer merforbruk i forhold til budsjett i 2015. Rådmannen legger til grunn at
det så langt som mulig vil bli gjennomført tiltak for å unngå dette. Det er likevel grunn til å tro
at enkelte enheter vil gå med underskudd. Erfaringsmessig vil dette bli motsvart av
mindreforbruk i andre enheter. Samlet sett legges det til grunn at enhetene vil gå i balanse.
Det foreslås at inntektsøkningen brukes til å styrke enhetene. Noen endringer, for eksempel
utgifter til reguleringsarbeid i Høllen og reduserte utgifter til brøyting, antas å være ettårige.
Som en hovedregel bør særlig endringer med konsekvenser utover budsjettåret komme i
forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. Noen slike endringer foreslås likevel nå, ut fra
dagens situasjon. Særlig styrking av hjemmetjenesten vil også binde opp også framtidige
budsjetter.

Søgne kommune
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Markedsutvikling

3

Aksjemarkedet
Etter et godt 2014 har aksjer fortsatt å stige hittil i år.
Dette kan delvis tilskrives mangelen av dårlige nyheter og
at den alternative avkastningen i renter er på et historisk
lavt nivå.
Samtidig som oljeprisen falt på slutten av fjoråret forsvant
også deler av avkastningen på Oslo Børs. Fallet på 5,6% i
tredje tertial har nå blitt tatt igjen samtidig som fallet i
oljeprisen har sluttet. Et annet moment som kan forklare
at en stor nedgang på Oslo Børs har vært unngått på tross
av oljeprisfallet er at den norske kronen samtidig har
svekket seg. Det er mange selskaper på Oslo Børs som har
store deler av inntekten i utenlandsk valuta, et kronefall
virker derfor positivt inn på en aksjekurs notert i norske
kroner.

Utvikling i aksjemarkedet

Utvikling i oljepris

Målt i NOK økte de globale aksjemarkedene (MSCI World)
med 5,5% i første tertial. Fremvoksende markeder steg
med 10,4%, mye hjulpet av sterk avkastning i kinesiske
markeder. Her hjemme steg Oslo Børs med 11,0%.
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Rentemarkedet
I januar annonserte ECB at de skulle starte opp et
program for kvantitative lettelser i mars, dette var med på
å presse statsrentene videre ned på starten av året, før
europeiske statsrenter, med Tyske renter i spissen,
overaskende steg kraftig i løpet av april.
Etter å ha kommet med et overaskende rentekutt i
desember i fjor overasket Norges Bank igjen ved å ikke
kutte renten i mars selv om rentebanen til Norges Bank
hadde indikert at dette ville skje. To av grunnene Norges
Bank trakk frem for å ikke kutte renten i mars var at
boligprisene fortsatte å vokse og at husholdningenes gjeld
har vokst mer enn ventet. Markedet priser inn at det skal
gjennomføres to rentekutt i løpet av året.

Statsrenter i utvalgte land

Utvikling i rentenivå

Det er stor spenning knyttet til når den første
renteøkningen vil skje i USA. Sjef for den amerikanske
sentralbanken Janet Yellen har annonsert at det vil
avhenge av utviklingen i den amerikanske økonomien.
Etter mange sterke nøkkeltall gjennom 2014 trodde
mange på renteøkning tidlig i 2015, men etter flere svake
tall på starten av året priser markedet at første
renteøkning blir i september eller desember.
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Kredittmarkedet
Grafen øverst til høyre viser utviklingen i
kredittspreader i USA for 5-årige obligasjoner med IGrating. Kredittspreader falt jevnt frem til sommeren
2014 og steg etter det. Det var selskapene med lavest
rating som hadde størst reduksjon i kredittpremiene
frem til i fjor sommer, og de samme selskapene som
har hatt størst økning i kredittpremiene etter dette.
Dette ser vi tydelig i grafen øverst. Inngang i spreader
fører isolert sett til positiv obligasjonsavkastning, og
tilsvarende så fører utgang i kredittspreader til negativ
obligasjonsavkastning.
Hittil i år har det vært små endringer i
kredittpåslagene. De største endringene har vært på
kredittpåslagene til High Yield obligasjoner som har
krympet etter å ha økt kraftig mot slutten av 2014.

Utvikling i kredittpåslag for Investment Grade obligasjoner

Utvikling i statsrenter for utvalgte land

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.
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Makrobildet
USA har fortsatt sett en jevn nedgang i arbeidsledighet,
men arbeidsmarkedstallene har i første tertial vært noe
svakere enn forventet, dette har vært med å forskyve
forventningen om når første renteøkning kommer.
Starten av året har vært uten store overraskelser for
utviklingen i verdensøkonomien. De fleste makrotallene har
kommet inn som forventet, for Europa har de kommet litt
på oversiden, mens amerikanske tall har skuffet litt. På den
politiske agendaen har valget av Syriza regjeringen i Hellas
igjen ført til usikkerhet rundt nedbetalingen av den greske
statsgjelden. Usikkerheten blir ikke mindre av at den greske
finansministeren til tider bruker en provoserende retorikk.
Det er også spenning knyttet til valget i Storbritannia, der
de konservative har lovet en EU-avstemning om de vinner
valget.

Utvikling i arbeidsledighet

Utvikling i boligpriser

I Norge begynner en så vidt å se at oljeprisfallet påvirker
økonomien, arbeidsledigheten har begynt å øke litt, og
grafen nede til høyre viser at forventningene om
økonomien fremover er på et relativt lavt nivå.
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Valuta
I 2014 opplevde vi en sterk svekkelse av den norske kronen,
mye av svekkelsen korrelerte med fallet i oljeprisen. I første
tertial i år har svekkelsen i kronen stoppet opp, og kronen
har styrket seg noe fra bunnivået rundt årsskiftet.
Oppbremsingen henger sannsynligvis tett sammen med at
fallet i oljeprisen har stoppet opp.
En av de store historiene i valutamarkedet det siste året har
vært styrkingen av dollaren generelt, og spesielt mot
Euroen. En av bakgrunnene for dette er forventningene om
lange lave renter i Europa og troen på renteøkning i USA.
Flere analytikere har spådd at valutaene kommer i paritet i
løpet av året, og i mars var EUR/USD under 1,05. Siden det
har flere amerikanske nøkkeltall skuffet, mens europeiske
har gjort det bedre enn forventet og avstanden er i dag
større.

Daglig utvikling i valuta 2013-2015

Importveid kronekurs

I mars overasket Norges Bank med å ikke kutte renten,
dette var med på å styrke den norske kronen, men kronen
er fremdeles langt svakere enn den var for et år siden.
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Porteføljen
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Porteføljesammendrag
Porteføljens
prestasjoner

•

Per 30. april 2015 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 156,2. Hittil i år har
porteføljen gitt en avkastning på 2,8 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,3
prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 7,6 prosent. Dette er 0,7
prosentpoeng sterkere enn indeks.

•

Globale aksjer forvaltes av Lansdowne, KLP og Danske Invest ved utgangen av første tertial 2015.
Den globale aksjeporteføljen har så langt i år gitt en avkastning på 7,3 prosent. Dette tilsvarer en
meravkastning på 0,9 prosentpoeng.

•

Meravkastningen innen globale aksjer kan tilskrives Lansdowne DMLO som har hatt en
avkastning på 7,1 prosent mot indeksavkastning på 4,0 prosent. Lansdowne er et aktivt fond i
ultra large cap growth segmentet. 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. KLP Aksje Global Indeks I har hatt en avkastning
på 5,3prosent, likt med indeksavkastning. Kommunen har tjent på å ikke være valutasikret så
langt i 2015 siden den norske kronen har fortsatt å svekke seg.

•

Avkastningen i Danske Invest Global Emerging Markets var 9,5 prosent ved utgangen av første
tertial, noe som var -1,8 prosentpoeng svakere enn indeks.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens
prestasjoner

•

Norske aksjer forvaltes per 30.04 gjennom fondene KLP Aksje Norge Indeks, Danske Invest
Norske Aksjer Inst II og Solsten Norwegian Equities. Sistnevnte ble tatt inn i porteføljen i
februar på bekostning av Fondsfinans Spar.

•

Den norske aksjeporteføljen har så langt i 2015 gitt en avkastning på 2,9 prosent. Dette
tilsvarer en mindreavkastning på -0,4 prosentpoeng mot OSEBX. Både Solsten og DI Norske
Aksjer har gitt meravkastning mot sin indeks OSEFX.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 9,4 prosent hittil i år, mot indeksens
avkastning på 9 prosent. KLP AksjeNorge Indeks har gitt en avkastning på 10,8 prosent, som
tilsvarer en mindreavkastning på -0,2 prosentpoeng. Solsten Norwegian Equities har siden
fondet ble tatt inn i porteføljen i februar gitt en avkastning på 5,0 prosent, mot
indeksavkastning på 3,6 prosent.

•

Porteføljen for norske obligasjoner forvaltes av Nordea og DNB gjennom fondene Nordea
Obligasjon III og DNB Obligasjon III. Aggregatet norske obligasjoner har så langt i 2015 gitt en
avkastning på 0,0 prosent, mot 0,2 prosent avkastning for indeks.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har
aggregatet gitt en avkastning på 0,5 prosent noe som tilsvarer en meravkastning på 0,2
prosentpoeng.

•

Det er viktig å være klar over at referanseindeksene ikke speiler forvalters investeringsunivers
på en god måte, siden indeksene er rene statsindekser.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens •
prestasjoner

Absolutt
avkastning

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes i fondene BlueBay Investment Grade Euro Agg, Pimco
Global Investment Grade Credit og Templeton Global Bond Fund.

•

Globale obligasjoner har gitt en samlet avkastning på 2,6 prosent hittil i 2015, tilsvarende en
meravkastning på 0,9 prosentpoeng. Pimco Global Investment Grade Credit har gitt en avkastning på
2,7 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 0,6 prosentpoeng. Templeton Global Bond Fund har
gitt en avkastning på 1,8 prosent, likt med indeksavkastning. BlueBay Investment Grade Euro Agg gitt
en avkastning på 3,5 prosent, mot indeksavkastning på 2,6 prosent.

•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen av 2014 var på MNOK 152,2. Ved utgangen av første
tertial 2015 var markedsverdien MNOK 156,2. Det har blitt tatt ut til sammen MNOK 0,1 av
porteføljen så langt i 2015, og porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 4,1.

•

Pengemarked har så langt i 2015 hatt en verdiøkning på MNOK 0,1, og globale obligasjoner på
MNOK 1,2. Norske obligasjoner per 30.04. ikke gitt noen verdiøkning.

•

Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,7, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på
MNOK 2,2.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de
strategiske rammene for alle aktivaklasser.
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Porteføljesammendrag
Relativ
avkastning

•

Porteføljens meravkastning hittil i år kan relateres til positivt allokerings- og seleksjonsbidrag. Det
positive seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet sett har levert meravkastning
sammenlignet med sine referanseindekser. Positivt allokeringsbidrag følger av at man enten har
vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse
som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp bidraget som ikke kun kan tilskrives
allokerings- og seleksjonsbidraget. Det negative interaksjonsbidraget skyldes at man har vært
overvektet i aktivaklasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktivaklasser som
har gitt meravkastning sammenlignet med indeks.

•

Porteføljen har levert meravkastning i 1 av 4 måneder så langt i 2015, og i 32 av 52 måneder siden
oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer en konsistens på 61,5 prosent.
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Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

strategi i %

Norske aksjer

8,4

5,4 %

3%

5%

7%

0,4 %

Globale aksjer

31,5

20,2 %

15 %

20 %

25 %

0,2 %

Norske obligasjoner

53,5

34,2 %

20 %

35 %

50 %

-0,8 %

Globale obligasjoner

46,9

30,0 %

15 %

30 %

50 %

0,0 %

Pengemarked/bankinnskudd

16,0

10,2 %

5%

10 %

37 %

0,2 %

Totalportefølje

156,2

100,0 %

100,0 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 30.04.2015.
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Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)

Allokering

Strategi

Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven

-6,5

-6,5

Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer

-6,3

-6,2

Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer

-2,5

-2,3

Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner

-3,2

-3,1

Verdiendring totalporteføljen

-18,5

-18,2

-11,8 %

-11,7 %

Verdiendring totalporteføljen (i %)

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på
MNOK 18,5. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 18,2. Stresstesten tar ikke hensyn til
eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.
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Totalporteføljen og enkeltmandater
25,0 %

20,0 %

Norske aksjer

Globale obligasjoner

Pengemarked Norge

Globale aksjer

Norske obligasjoner

Totalportefølje

21,4 %

15,0 %

10,0 %

8,9 %

8,0 %

5,0 %

7,3 %
5,7 %

4,9 %

4,4 %
2,8 %

3,9 %

3,9 %
1,7 %

0,7 %

2,8 %

2,6 %
1,3 %

0,9 %

0,0 %
0,8 %

2,1 %

0,8 %

2,4 %

0,5 %

0,0 %

-1,3 %

-1,7 %
-5,0 %
1. tertial - 14

2. tertial - 14

3. tertial - 14

1. tertial - 15
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Totalporteføljen

Søgne kommune

Nøkkeltall siden start
Markedsverdi (TNOK)

156 236

Standardavvik - Portefølje*

2,5%

Tracking Error*

1,9%

Avkastning - Portefølje*

7,6%

Standardavvik - Indeks*

2,3%

Info. Ratio

0,37

Avkastning - Indeks*

6,8%

Beta

0,78

Sharpe Ratio

2,59

Differanse

0,7%

Forklaringsgrad

0,50

Konsistens

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start

1 / 12

12.05.2015

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start

April 2015

61,5%

Avkastningsoversikt I

Søgne kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

i NOK

Strategisk fordeling
i%

Min

Normal

Avvik
Max

i%

Norske Aksjer

8 367 703

5,4

3,0

5,0

7,0

0,4

Globale Aksjer

31 541 216

20,2

15,0

20,0

25,0

0,2

Pengemarked Norge

15 964 722

10,2

5,0

10,0

37,0

0,2

Norske Obligasjoner

53 454 529

34,2

20,0

35,0

50,0

-0,8

Globale Obligasjoner

46 907 400

30,0

15,0

30,0

50,0

0,0

156 235 570

100,0

Sum

Avkastning hittil i år mot indeks

2 / 12

12.05.2015

April 2015

100,0

Avkastningsoversikt II

Søgne kommune

Avkastningsoversikt per måned
Markedsverdi
Forvaltningsoppdrag
BlueBay IG Euro Agg

Månedlig avkastning, %
mai

jun

jul

Avkastning hittil i år, %

MNOK

jan

feb

mar

apr

aug

sep

okt

nov

des

Hittil i år

Indeks

Forskjell

15,7

2,2

1,4

0,7

-0,9

3,5

2,6

0,8

3,4

6,8

1,9

3,2

-2,5

9,5

11,3

-1,8

Danske Invest Global EM
Danske Invest Norske Aksjer
Inst. II
DNB Obligasjon III

3,4

2,3

2,5

1,6

2,3

9,0

9,0

0,0

26,8

0,7

-0,3

-0,1

-0,2

0,1

0,2

-0,1

Holberg Likviditet

16,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

0,3

0,2

KLP Aksje Global Indeks I

14,0

1,8

4,0

4,0

-4,3

5,5

5,3

0,2

3,4

4,5

3,2

0,6

3,1

11,9

11,0

0,9

Lansdowne Dev. Markets

14,1

0,5

9,0

2,2

-4,4

7,1

4,0

3,1

Nordea Obligasjon III

26,7

0,8

-0,4

-0,1

-0,4

-0,1

0,2

-0,3

PIMCO Global IG Credit Inst

15,5

2,4

0,1

0,5

-0,3

2,7

2,1

0,6

Solsten Norwegian Equities

1,6

0,0

0,1

1,4

3,5

5,0

3,6

1,4

15,7

-0,2

1,2

-0,3

1,0

1,7

1,8

-0,1

(Avls) Fondsfinans Spar

0,0

-1,3

1,1

0,0

0,0

-0,2

4,1

-4,3

(Avsl) Midler til investering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,2

2,5

0,3

KLP AksjeNorge Indeks

Templeton Global Bond Fund

Totalportefølje MNOK

1,7

2,6

1,2

-1,3

4,2

Totalportefølje (%)

1,2

1,7

0,8

-0,8

2,8

Referanseindeks (%)

1,5

0,9

0,8

-0,7
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1. NØKKELTALL*
Lån (L)
Rentekompensasjonsordninger
Netto rentebærende gjeld
Antall lån
Utestående finansielle instrumenter
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)
Finansielle instrumenters andel av total gjeld < 100%
Påløpte renter hittil i år
Periodens rente
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)
25% < Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder <75%
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder
Største lånegiver
Største lånegivers andel av total gjeld
Enkeltlån
Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK)
Eiendelenes vektede løpetid
1,0 < Durasjon i gjeldsporteføljen < 5,0 **
Durasjon for et enkelt instrument
Markedsverdi av gjeldsporteføljen
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)
*Tall i millioner kroner
** I durasjonsberegningen hensyntas rentekompensasjonsordningen

30.04.2015
573,1
72,5
500,6
13
70,0
0,08 %
12,2 %
5,3
2,8 %
14,11
59,6 %
16,9 %
Kommunalbanken
63,6 %
32,8 %

31.03.2015
543,7
72,5
471,2
12
70,0
0,09 %
12,9 %
4,0
2,9 %
14,96
67,3 %
22,3 %
Kommunalbanken
57,0 %
34,6 %

31.12.2014
550,6
72,5
478,1
12
135,8
0,09 %
24,7 %
17,5
3,1 %
15,29
67,6 %
22,1 %
Kommunalbanken
57,5 %
35,0 %

33,2 år
1,32
3,22
583,6
-10,6

33,2 år
1,15
3,32
556,6
-12,9

33,2 år
1,15
3,53
564,1
-13,4

30.04.2015
5,3
2,8 %
-2,9
1,3 %

Budsjett 2015
16,1
2,9 %

Faktisk
2,81 %
1,29 %

Referanse
2,29 %
2,34 %

2. RESULTAT
Rentekostnader - periodisert (MNOK)
Rentekostnader (%)
Urealisert tap/gevinst (eks påløpt renter - MNOK)
Totalt ved gjeldsforvaltningen
Sammenliknet med referanseindeks
Rentekostnader eks endringer i markedsverdi
Rentekostnader inklusive endringer i markedsverdi

4. MARKEDSRENTER OG EGNE RENTEBETINGELSER

3. HISTORISK RENTEKOSTNAD SAMMENLIGNET MED
REFERANSEPORTEFØLJENS RENTE
3,5 %

3,5 %

3,0 %

3,0 %

2,5 %

2,5 %

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

2,0 %

Faktisk - periodisert

1,5 %

Referanse

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,0 %

0,0 %

5. GJELD PER LÅNGIVER
Långiver
KLP
Kommunalbanken
Husbanken
Sertifikatlån/Obligasjonslån

2,9 %

Utestående gjeld
67,2
364,7
4,2
137,0

Antall lån
3
5
2
3

Faktisk

NIBOR3 + gjennomsnittlig margin

% av gjeld
11,7 %
63,6 %
0,7 %
23,9 %

Snittlån
22,4 MNOK
72,9 MNOK
2,1 MNOK
45,7 MNOK

© Gabler Investment Consulting AS, 2013. Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.
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6. FINANSIERINGSFORFALL

120,0
100,0

Sertifikatlån

Kommunalbanken

Obligasjonslån

KLP

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2015

2016

7. DERIVATER PER MOTPART*
Motpart
Nordea
Sum

2017

2018

Nominelt beløp

Markedsverdi

70,0

5,6

70,0

5,6

2019

Antall
2
2

2020

% av eks.
100 %

Beløp/swap
35

* Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsier gevinst for kommunen.
Alle kontrakter er knyttet til underliggende lån, og kommunen bokfører periodisert rentekostnad
8. RENTEKURVENS UTVIKLING

2,80
2,60
02.01.2015

2,40
2,20

30.04.2015

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
3m

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

9. RENTENIVÅ

Basis 3 mnd
Basis 3 år
Basis 5 år

30.04.2015
1,50 %
1,49 %
1,76 %

31.12.2015
1,17 %
1,55 %
1,90 %

31.12.2016
1,35 %
1,75 %
2,08 %

31.12.2017
1,70 %
2,17 %
2,38 %

31.12.2018
2,03 %
2,38 %
2,54 %

31.12.2019
2,32 %
2,51 %
2,64 %

© Gabler Investment Consulting AS, 2013. Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.
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10. PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK
2015
14,8
16,1
17,2
15,0

Basis scenario
Budsjett
Høyt scenario
Lavt scenario

2016
14,1
16,1
23,4
13,6

2017
16,9
19,0
33,0
14,4

2018
17,5
20,0
36,1
13,5

2016
596,0
51,6
25,0
622,6

2017
622,6
166,3
26,0
762,9

2018
762,9
5,3
30,0
738,2

11. PROGNOSE - GJELD MNOK
2015
Gjeld ved inngang av periode
550,6
Budsjetterte låneopptak
70,4
Budsjetterte avdrag
25,0
Prognose gjeld per 31.12
596,0
Gjelds- og rentekostnadsprognosen forutsetter at det betales avdrag i henhold til budsjett
12. PROGNOSE RENTEKOSTNAD

40,0

Basis scenario

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2015

2016

2017

2018

13. GJELDSPROGNOSE

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

2017

2018
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14. TILPASNING TIL REFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR

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

15. TABELL FORFALLSSTRUKTUR
>

Virkelig

Referanse

Virkelig%

30.04.2015

<=
31.07.2015

244,4

286,5

42,6%

31.07.2015

30.04.2016

97,0

0,0

16,9%

30.04.2016

30.04.2017

74,0

57,3

12,9%

10,0%

2,9%

30.04.2017

30.04.2018

30,0

57,3

5,2%

10,0%

-4,8%

30.04.2018

30.04.2019

40,0

57,3

7,0%

10,0%

-3,0%

30.04.2019

30.04.2020

54,5

57,3

9,5%

10,0%

-0,5%

30.04.2020

30.04.2025

33,2

57,3

5,8%

10,0%

-4,2%

573,1

573,1

100,0%

100,0%

Total volum:

Norm%

Diff%

50,0%

9,6%

16. FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER

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

17. TABELL FORFALLSSTRUKTUR I MNOK OM 3 MÅNEDER
>

Virkelig

Referanse

Virkelig%

31.07.2015

<=
31.10.2015

244,4

286,5

42,6%

31.10.2015

31.07.2016

97,0

0,0

16,9%

31.07.2016

31.07.2017

74,0

57,3

12,9%

10,0%

2,9%

31.07.2017

31.07.2018

30,0

57,3

5,2%

10,0%

-4,8%

31.07.2018

31.07.2019

40,0

57,3

7,0%

10,0%

-3,0%

31.07.2019

31.07.2020

54,5

57,3

9,5%

10,0%

-0,5%

31.07.2020

31.07.2025

33,2

57,3

5,8%

10,0%

-4,2%

573,1

573,1

Total volum:

Norm%

Diff%

50,0%

9,6%

100,0%
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18. FORFALL FINANSELLE INSTRUMENTER (NESTE 3 MÅNEDER)

Endelig forfall

Motpart

Motpart

Aktivitet

Fixing

Dagens rentefix

Forfallstidspunkt

Nordea

Nordea

Rentefastsettelse

30.apr.15

1,62 %

05.mai.15

Kommunalbanken Kommunalbanken Rentefastsettelse

01.jun.15

1,74 %

03.jun.15

04.jun.15

1,78 %

08.jun.15

Rentefastsettelse

09.jun.15

1,36 %

11.jun.15

Kommunalbanken Kommunalbanken Rentefastsettelse

15.jun.15

1,69 %

17.jun.15

Instrument

Identitet

Beløp

Rentebytteavtale

959113/1199337

40 000 000

05.nov.18

Lån

20090141

29 025 410

05.mar.40

Lån

20120094

69 747 718

07.mar.42

Kommunalbanken Kommunalbanken Rentefastsettelse

Rentebytteavtale

683814/798929

30 000 000

11.mar.17

Lån

20130171

23 235 520

17.mar.38

Nordea

Nordea

19. LÅN I HUSBANKEN (ETABLERINGS- OG STARTLÅN)
30.04.2015
106,5
5
0,8
2,2 %
20,98
100,0 %
0,0 %
0,20
0,42
107,2
-0,7

Lån (L)
Antall lån
Påløpte renter hittil i år
Periodens rente
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)
Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder <75%
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder < 25%
1,0 < Durasjon i normalporteføljen < 5,0
Durasjon for et enkelt instrument
Markedsverdi av gjeldsporteføljen
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)

31.03.2015
99,7
4
0,6
2,2 %
21,12
100,0 %
0,0 %
0,09
0,17
100,8
-1,1

31.12.2014
99,7
4
2,4
2,4 %
21,37
100,0 %
0,0 %
0,33
0,42
100,4
-0,7

20. AKTIVITET HITTIL I ÅR
Långiver

Dato

Beløp

Rentebytteavtale

19.01.2015

Rentebytteavtale
Sertifikatlån

Rente

Forfall

Kommentar

44 000 000

19.01.2015

Forfall

19.01.2015

21 750 000

19.01.2015

Forfall

27.04.2015

24 500 000

27.04.2015

Forfall

Kommunalbanken

27.04.2015

54 500 000

1,75 %

27.04.2020

Nytt låneopptak (MNOK 30) og refinansiering (MNOK
24,5) samt binding av renten frem til 27.04.2020

Husbanken

01.04.2015

8 600 000

Flytende

01.05.2035

Nytt låneopptak
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