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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i
saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner
 Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2015
Behandling:
Vedtak:
Forslag fremmet av Bjørg Bjørsvik
Enhet for hjemmetjenester:
Kommunens utleieboliger:
Med bakgrunn i at flere sterkt syke brukere bor i utleieboliger på Lundeveien 34, bes det om at
det bevilges stillinger til heldøgns bemanning i utleieboliger.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.10.2015
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 14.10.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner
 Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av nytt kommunestyre.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken utsettes i påvente av nytt kommunestyre.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag.
Votering:
Utsettelsesforslaget satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (AP).
Formannskapet innstiller rådmannens forslag til kommunestyret:

Innstilling:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i
saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner
 Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.

Bakgrunn for saken:
Saksframlegget gir status for kommunens økonomiske virksomhet per 31. august 2015 i
forhold til budsjett, både for drift og investeringer.
Vedlagt saken følger også en liste over kommunestyrevedtak til oppfølging og status for disse.
Dette er en oppfølging av sak 9/15 hvor Kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle
etablere rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Det er første gang en slik liste oversendes
Kommunestyret, og en vil vurdere justeringer ut fra erfaringene.
Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETTET
Status før andre tertial
Søgne kommune budsjetterte i opprinnelig budsjett med et netto driftsresultat på 5,45 mill.
kroner. I første tertialrapport ble budsjetterte inntekter økt med 2,3 mill. kroner, mens
utgiftsrammen til enhetene ble økt med 3,3 mill. kroner. Dette innebærer at budsjettert netto
driftsresultat ble redusert til 4,45 mill. kroner. Den reduserte overføringen fra drift til
investering foreslås kompensert med bruk av ubrukte lånemidler.
Inntekter og utgifter utenom enhetene:
Frie inntekter:

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue og er budsjettert med 511
mill. kroner i 2015, tilsvarende 77 prosent av kommunens driftsinntekter. Budsjetterte frie
inntekter ble oppjustert med 1,25 mill. kroner i 1. tertialrapport, ved at anslag for
rammetilskuddet ble økt noe mer enn skatteinntektene ble nedjustert. Det har ikke kommet ny
informasjon etter framleggelsen av forrige tertialrapport som tilsier økning av budsjetterte frie
inntekter. Men fallet i skatteinntekter ser ut til å ha flatet ut, slik at det heller ikke er behov for
å nedjustere prognosene.
Eiendomsskatt:
Det er budsjettert med inntekter på 18 mill. kroner i 2015. Per 31. august, da tre av fire
terminer var fakturert, var det regnskapsført inntekter på 13,5 mill. kroner. Det anses ikke å
være grunnlag for å endre prognosen.
Finansinntekter og -utgifter:
Søgne kommunes forvaltningsfond
Det er budsjettert med en avkastning i 2015 på 5,8 mill. kroner, tilsvarende 3,8 prosent av
fondets verdi ved årsskiftet. Avkastningen ved utgangen av 2. tertial var 4,7 mill. kroner,
tilsvarende 3,1 prosent. Avkastningen har vært 700-800 000 kroner høyere enn
referanseporteføljen, som har hatt en avkastning på 2,6 prosent. Fondets verdiutvikling har,
som figuren viser, svingt gjennom året:

Avkastningen ved utgangen av 2. tertial er omtrent som budsjettert. Det er imidlertid betydelig
usikkerhet, særlig sett i lys av store svingninger i finansmarkedene den siste tiden. Det foreslås
ikke å endre budsjettert avkastning for 2015. Forvaltningen har vært innenfor rammene i
kommunens finansreglement. For ytterligere informasjon vises det til vedlagt
avkastningsrapport for 2. tertial.
Renteutgifter/Gjeldsforvaltning
Kommunen avsatte i opprinnelig budsjett 16,1 mill. kroner til renteutgifter på kommunens
investeringslån (altså utenom startlån). I 1. tertialrapport ble dette redusert til 15,1 mill. kroner.
Det har vært små endringer i rentemarkedet siden da, og det foreslås ikke å endre budsjettet.
Det er ikke tatt opp nye lån siden 1. tertialrapport, og samlet lånegjeld utenom startlån var ved
utgangen av 2. tertial på 570,5 mill. kroner. Kommunen drar fordel av fallende renter og
relativt liten rentebinding, slik at gjennomsnittlig rente har falt fra 3,1 prosent ved årsskiftet til
2,6 prosent ved utgangen av 2. tertial. Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens
finansreglement. Kommunens gjeld knyttet til startlån utgjorde 106,0 mill. kroner. For
ytterligere informasjon vises det til vedlagt gjeldsrapport for 2. tertial.
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Ledige driftsmidler og ubrukte lånemidler er plassert på konto i Søgne og Greipstad sparebank.
Kommunen får en rente som ligger ett prosentpoeng over referanserenten (3 måneders NIBOR)
på ordinære innskudd. I første tertialrapport ble budsjetterte renteinntekter på kommunens

innskudd økt fra 0,9 til 1,9 mill. kroner. Det foreslås ikke å endre dette. Forvaltningen har vært
innenfor rammene i kommunens finansreglement.
Lønnsoppgjør
Det ble opprinnelig avsatt en sentral lønnspott på 7,7 mill. kroner for å dekke merutgifter som
følge av årets lønnsoppgjør. På grunn av en lavere ramme for lønnsoppgjøret enn forutsatt ble
bevilgningen redusert til 7,2 mill. kroner i første tertialrapport. Lønnsoppgjøret er ikke ferdig
forhandlet, men det forventes at tilleggene vil bli noe lavere enn det som er avsatt.
Pensjon
Det er usikkerhet knyttet til det såkalte premieavviket og resultateffekten knyttet til
kommunens pensjonsordning. Det forventes at dette vil gi et positivt resultatbidrag også i 2015,
men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor stort premieavviket vil bli.

Status per 31. august for enhetene og situasjonen for budsjettåret 2015:
Nedenfor følger rapportering for de enkelte enhetene:
Administrasjonsavdelingen
På grunn av vakante stillinger og periodisering av IT-kostnader hadde avdelingen et overskudd
på 1,4 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. De vakante stillingene er nå besatt eller under
tilsetting og det forventes høyere IT-kostnader mot slutten av året, blant annet som følge av ny
kommunestyreperiode. Dette vil redusere mindreforbruket, men det forventes at avdelingen vil
ha et positivt resultat for året som helhet.
Enhet for PP-tjeneste
Enheten hadde et mindreforbruk på om lag 250.000 kroner ved utgangen av 2. tertial, blant
annet på grunn av vakante rådgiverstillinger første halvår. Midlertidig engasjement av logoped
vil medføre utgifter mot slutten av året, men enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.
NAV/Sosial
Ved utgangen av 2. tertial var det korrigerte merforbruket til enheten på noe over 0,9 mill.
kroner. For året som helhet anslår enheten et merforbruk på 1,7-1,8 mill. kroner.
Selv om enheten forventer merforbruk i forhold til budsjett innebærer resultatprognosen en
reduksjon av utgiftene fra 2014 på i underkant av 0,7 mill. kroner. Dette tyder på at iverksatte
tiltak har hatt effekt, og enheten vil fortsette arbeidet med spesielt fokus på:




Fortsatt streng vurdering av saker og full fokus på arbeid først til brukeren.
Full fokus på å få brukere over på riktig ytelse.
Iverksette tiltak gjennom Kvalifiseringstjenesten (språkopplæring og praksis) for
brukere rett fra Intro slik at man bedre kan ruste de for et liv i arbeid og ikke på ytelser
fra NAV.

Kontoret har gjennom sommeren fått 28 nye mottakere av sosialhjelp, og peker på usikkerhet
utover høsten med tanke på den økende arbeidsledigheten og hva det vil si på
sosialhjelpsutbetalingene. En av de store bekymringene i kontoret er fremdeles utbetalingen til
flyktningene, som ved utgangen av august var ca. 500 000 kroner (50%) over budsjett. Et
særlig problem er at en del brukere er for dårlig i norsk til å nyttiggjøre seg av statlige tiltak.
Det jobbes ved Kvalifiseringsenheten med å få i stand et tilbud der de kan kombinere
arbeidstrening og norskundervisning.

Barnevern
Barnevernstjenesten har hatt betydelig merforbruk i forhold til budsjett de siste årene.
Songdalen kommune har, som vertskommune for Barnevernstjenesten, rapportert et
merforbruk på ca. 1,3 mill. kroner for Søgne ved utgangen av 2. tertial. Merforbruket er knyttet
til barnevernstiltak utenfor familien, og forventes å øke ytterligere fram mot årsskiftet.
Det skal etableres en felles barnevernstjeneste for Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Songdalen
og Søgne fra 1. januar 2016. I den forbindelse vil det komme omstillingskostnader i
størrelsesorden 1 mill. kroner i 2015 som vil bli fordelt forholdsmessig mellom
deltakerkommunene.
Enhet for barnehager
Ved utgangen av 2. tertial har enhet for barnehager et korrigert positivt avvik på 450.000
kroner. Utbetalingene til de private barnehagene forventes nå å bli 545.000 kroner lavere enn
anslått i 1. tertialrapport på grunn av færre barn i private barnehager i høst enn i vår. Enhet for
barnehager forventes å gå i balanse ved årets slutt.
Kvalifiseringsenheten
Enheten har et korrigert positivt avvik ved utgangen av 2. tertial på 3,5 mill. kroner. Noe av
grunnen til det er at kommunen har bosatt flykningene tidligere på året enn tidligere, og har
dermed fått inntektene tidligere på året. Enheten forventer å gå i balanse, og vil kunne få et
visst overskudd med mindre utgiftene til oppfølging av flyktninger blir vesentlig større enn
budsjettert.
Nygård skole
Enheten består av Nygård skole og kompetanseavdeling, og er kommunal ressursskole for
elever med store og sammensatte lærevansker. Ved utgangen av 2. tertial hadde enheten et
korrigert merforbruk på 120.000 kroner. For året som helhet anslår enheten et merforbruk på
rundt 600.000 kroner. Den ordinære skoledriften og SFO forventes å gå i balanse, slik at det
forventede merforbruket er i kompetanseavdelingen.
I forbindelse med 1. tertialrapport vedtok Kommunestyret at skolene skulle tilføres 800.000
kroner for å dekke merforbruk. Det legges opp til en forholdsmessig fordeling av disse midlene
basert på resultatprognosene i andre tertialrapport. Dette vil redusere enhetens anslåtte
merforbruk med 350.000 kroner til 250.000 kroner. Det forventes at enheten arbeider for å gå i
balanse.
Lunde skole
Skolen er i balanse ved utgangen av 2. tertial, og forventer også budsjettbalanse ved årets slutt.
Langenes skole
Skolen er i balanse ved utgangen av 2. tertial, men forventer et merforbruk på i overkant av
200.000 kroner for året som helhet. Dette innebærer at skolen forventer å dekke inn det meste
av underskuddet på 665.000 kroner fra 2014 som ble overført til 2015.
I forbindelse med 1. tertialrapport vedtok Kommunestyret at skolene skulle tilføres 800.000
kroner for å dekke merforbruk. Det legges opp til en forholdsmessig fordeling av disse midlene
basert på resultatprognosene i andre tertialrapport. Dette vil redusere enhetens anslåtte
merforbruk med 100.000 kroner til 100.000 kroner. Det forventes at enheten arbeider for å gå i
balanse.
Tangvall skole

Enheten har et korrigert resultat på 346.000 kroner ved utgangen av 2. tertial og forventer
budsjettbalanse ved årets slutt.
Tinntjønn skole
Ved utgangen av 2. tertial hadde skolen et merforbruk på 800.000 kroner. Skolen har satt i
gang tiltak for å redusere merforbruket, men forventer likevel et merforbruk på ca. 600.000
kroner for året som helhet. Dette er på linje med det som ble rapportert i 1. tertialrapport, og
inkluderer et overført underskudd fra 2014 på 328.000 kroner.
I forbindelse med 1. tertialrapport vedtok Kommunestyret at skolene skulle tilføres 800.000
kroner for å dekke merforbruk. Det legges opp til en forholdsmessig fordeling av disse midlene
basert på resultatprognosene i andre tertialrapport. Dette vil redusere enhetens anslåtte
merforbruk med 350.000 kroner til 250.000 kroner. Det forventes at enheten arbeider for å gå i
balanse.
Enhet for helsetjenester
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et mindreforbruk på om lag 1 mill. kroner. Dette skyldes
blant annet tidsforskyvninger og at det ikke er ansatt psykolog. Enheten forventer et
mindreforbruk ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester
Enheten hadde ved utgangen av 2. tertial et merforbruk på noe over 100.000 kroner. Ved årets
slutt forventes det budsjettbalanse, eventuelt et mindreforbruk.
Enhet for hjemmetjenester
Ved utgangen av 2. tertial hadde enheten et mindreforbruk på ca. 800.000 kroner. Årsaken er at
det har tatt noe tid å ansette i de tre stillingene som ble tilført i forbindelse med 1.
tertialrapport. Enheten jobber aktivt med å ansette i disse stillingene og håper snart å ha de på
plass. I en mellomperiode leies det inn noe ekstra arbeidskraft. Det forventes budsjettbalanse
ved årets slutt.
Enhet for psykisk helse og habilitering
Enheten hadde ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på i overkant av 600.000 kroner,
men på grunn av periodisering resten av året forventer enheten å gå i balanse eller få et mindre
merforbruk ved årets slutt.
Enhet for kultur
Enheten hadde ved utgangen av 2. tertial et lite mindreforbruk, og forventer budsjettbalanse
ved årets slutt.
Ingeniørvesenet
Enheten har ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. Av dette er ca. 5
mill. kroner knyttet til selvkostområdene og 1,2 mill. kroner er knyttet til rammeområdene.
Selvkostområdene omfatter vann og avløp, er gebyrfinansierte og skal ihht. lovkrav skal gå i
balanse over tid. For 2015 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 da gebyrene ble fastsatt. 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.
Rammeområdene omfatter andre områder under Ingeniørvesenet, herunder kommunale veier,
grønt- og idrettsanlegg og administrasjon. Det forventes at mindreforbruket på disse områdene

vil bli redusert utover høsten, blant annet på grunn av periodiseringseffekter, men at det vil bli
et mindre overskudd ved årets slutt.
Arealenheten
Enheten hadde ved utgangen av 2. tertial et merforbruk på 400.000 kroner.
Hovedgrunnen til at netto utgifter har vært høyere enn budsjettert er lavere gebyrinntekter enn
budsjettert. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer var per 31. august til sammen 1,7 mill. kroner
under budsjett. Av dette utgjorde byggesaksgebyrer ca. 1,1 mill. kroner, mens oppmålingsgebyrene utgjorde 0,6 mill. kroner.
Grunnen til at merforbruket likevel ikke er høyere er inntektsføring av fond,
sykepengerefusjoner, tilleggsbevilgning ifm. 1. tertialrapport, overføring fra felles teknisk og
kostnadskontroll i enheten. Enheten forventer at merforbruket vil øke frem mot årets slutt på
grunn av lavere inntekter enn budsjettert. Hvis inntektsutviklingen hittil i år fortsetter siste
tertial kan merforbruk for året grovt anslås til 1,2 mill. kroner.
Eiendomsenheten
Ved utgangen av 2. tertial har eiendomsenheten et positivt avvik på 800.000 kroner. Det er
usikkerhet knyttet til forbruk av strøm og enheten har større kostnader knyttet til
vanninntrenging i en kjeller som må ordnes opp i. Enheten forventer budsjettbalanse ved årets
slutt.
Felles omsorg
Ved utgangen av 2. tertial hadde felles omsorg et merforbruk på 640.000 kroner. Hovedårsaken
til merforbruket er at refusjon for ressurskrevende brukere ble beregnet med drøyt 600.000
kroner høyere inntekt i oppgjøret fra i fjor enn vi faktisk har fått. Det forsøkes å dekke
tilbakeføringsbeløpet innenfor totalrammen, men det må påregnes et merforbruk.
Felles teknisk
Det var budsjettert 200.000 kroner til felles teknisk, men det har ikke vært ført noen utgifter på
dette rammeområdet. Det skyldes at utgiftene disse midlene var tenkt å dekke i stor grad har
blitt ført under Arealenheten, og budsjettmidlene har av den grunn blitt overført til
Arealenheten. Felles teknisk forventes dermed å få budsjettbalanse.
Felles oppvekst
Området var i balanse ved utgangen av 2. tertial. Enkelte poster under dette ansvaret er
vanskelige å forutse, slik som gjesteelever, spesialundervisning i private skoler og skyss. Det
forventes budsjettbalanse ved åretes slutt.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen er et fellesområde som blant annet omfatter
fellesutgifter på rådhuset, økonomiavdelingen, revisjon og tilskudd til menighet og andre
religiøse formål. Ved utgangen av 2. tertial var det et korrigert merforbruk på 690.000 kroner.
Merforbruket skyldes blant annet periodiseringseffekter som vil bli utlignet i løpet av året. Den
ordinære driften ligger dermed an til å gå i balanse.
Den sentrale lønnspotten på 7,2 mill. kroner ligger også under øvrige ansvar
sentraladministrasjonen. Lønnsoppgjøret er ikke ferdig forhandlet, men det forventes at
tilleggene vil bli noe lavere enn det som er avsatt.
Kommunen har lån på 106 mill. kroner i Husbanken for videreformidling gjennom startlån. Det
har tidligere år vært svært lite tap knyttet til disse. Tapsfondet på 618 000 kroner har dermed

ligget uendret i mange år. I 2015 har det imidlertid utgiftsført et krav på ca. 1 mill. kroner som
følge av et misligholdt lån. Fordi saksbehandlingen trakk ut i tid har ikke kommunen fått
dekket deler av kravet gjennom Husbankens ordninger. Kommunen har imidlertid en
tilsvarende fordring som er fakturert de aktuelle personene. Hvor stort et eventuelt tap vil bli
avhenger av i hvilken grad denne innfris.
Samlet sett forventes det at øvrige ansvar sentraladministrasjon vil gå i balanse.
2. INVESTERINGSBUDSJETTET
Status og prognoser for investeringsprosjekter:
Det er budsjettert med investeringer på til sammen 92,3 mill. kroner i 2015. Anslag på samlede
investeringer er ved utgangen av andre tertial 78,6 mill. kroner:

Budsjett

Utgifter per 2. tertial

Prognose 2015

Avvik fra budsjett
(prognose)
-8 000

Investeringer kommunale bygg/eiendom
Lunde skole

28 000

4 462

20 000

Rehabilitering kommunale bygg

5 000

1 810

5 000

-

Salemsveien 24 ("Mestabygget")

12 000

6 264

16 000

4 000

2 500

71

1 000

-1 500

Bygging av ca. 30 omsorgsboliger
Ombygging Søgne omsorgssenter

-

337

8 000

8 000

3 000

-

3 000

-

Inventar til ny avdeling på Sjøstjerna bhg

200

186

200

-

Solskjerming på Tinntjønn skole

250

82

250

-

Spiserom/møterom Nygårdshaven

800

-

-

-800

20 000

12 214

13 000

-7 000

-

-6 360

-6 500

-6 500

71 750

19 066

59 950

-11 800

Opprustning av kommunal veier

550

651

700

150

Trafikksikkerhet

100

-

-

-100

ATP-tiltak

440

452

452

12

Nødboliger

Kjøp og utvikling av eiendom
Søgne rådhus
Sum investeringer kommunale bygg
Investeringer veier

Veglys

300

-

450

150

1 390

1 103

1 602

212

IT-skolene i IT-plan

1 000

639

1 000

-

Øvrig IT

2 130

410

2 130

-

Sum IT-investeringer

3 130

1 049

3 130

-

Sum investeringer veier
IT-investeringer

Andre investeringer
Idrettsplanen/kulturtiltak

500

-

500

-

1 500

-

1 500

-

Etablering av nødnett/nødstrøm

700

-

700

-

Utskifting av bil, eiendomsenheten

200

205

205
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Egenandel, friluftstiltak

100

-

100

-

Utbedre molo, Høllen

200

-

200

-

Diverse investeringer ingeniørvesenet

700

192

500

-200

Uteområder skoler

Egenkapitalinnskudd i KLP

2 500

-

2 500

-

Sum andre investeringer

6 400

397

6 205

-195

Hovedplan vannforsyning

4 125

1 378

3 000

-1 125

Hovedplan avløp

3 510

1 797

3 000

-510

Traktorgraver

2 000

1 676

1 676

-324

Sum VAR - investeringer

9 635

4 851

7 676

-1 959

92 305

26 467

78 563

-13 742

40 355

VAR - investeringer

Brutto investeringer alle områder
Finansiering
Redusert låneopptak

70 355

30 000

30 000

Redusert overføring fra drift

7 950

6 950

6 950

1 000

Bruk av ubrukte lånemidler

-

-

27 613

27 613

Nedenfor kommenteres enkelte større prosjekter som avviker fra budsjett:


Lunde skole og flerbrukshall: Det er avsatt 28 mill. kroner i budsjettet for 2015 til
Lunde skole og flerbrukshall. Det antas nå at årets utgifter vil bli ca. 20 mill. kroner.
Totalt sett er det budsjettert med 90 mill. kroner. Hoveddelen av prosjektet forventes

gjennomført i 2016.


Salemsveien 24: Det er avsatt totalt 16 mill. kroner til Salemsveien 24
(«Mestabygget»). Av dette ble 4 mill. kroner bevilget i 2014 og 12 mill. kroner i 2015.
Det antas at prosjektet vil bli ferdigstilt i 2015 innenfor en ramme på 16 mill. kroner.
Selv om dette er innenfor budsjett framstår det som et merforbruk på 4 mill. kroner i
2015 siden bevilgningen var fordelt over flere år.



Bygging av 30 omsorgsboliger: Prosjektet er i planleggingsfasen, og utgiftene hittil har
vært noe lavere enn budsjettert.



Søgne omsorgssenter: Det anslås utgifter på ca. 8 mill. kroner i 2015 til ombygging av
Søgne omsorgssenter med flere rom. Prosjektet vil strekke seg inn i 2016, slik at det
også blir utgifter neste år. Budsjettmessig ble det avsatt 5,5 mill. kroner til prosjektet i
2013. Dette inkluderte ikke utgifter som vil bli dekket av tilskudd fra Husbanken.
Tilskudd fra Husbanken vil bli utbetalt i 2016, etter at plassene er satt i drift.



Kjøp og utvikling av eiendom: Det ble avsatt 20 mill. kroner til kjøp og utvikling av
eiendom. Hoveddelen av bevilgningen var tiltenkt kjøp av bygg i Linnegrøvan, som ble
kjøpt for 11,5 mill. kroner. Utgifter til utvikling, blant annet av bygget i Linnegrøvan,
forventes nå å bli lavere enn budsjettert. Det vil imidlertid påløpe noen utgifter etter
2015, særlig knyttet til etablering av dagsenter i Linnegrøvan.



Biblioteket/Rådhuset: Det vises til egen sak om sluttregnskap for prosjektet (Sak 67/15
i Kommunestyret). Som følge av avtalen med Veidekke om sluttoppgjør tilbakeføres
tidligere regnskapsførte utgifter, slik at prosjektet får regnskapsført en «inntekt» i 2015.

Finansiering:
I 1. tertialrapport for 2015 framgår det at kommunen har begrenset årets låneopptak til 30 mill.
kroner, selv om kommunestyret har gitt fullmakt til å låne 70,4 mill. kroner. Rådmannen legger
ikke opp til ytterligere låneopptak i 2015. Dette har sammenheng med at kommunen ved
inngangen av året hadde 76,5 mill. kroner i ubrukte lånemidler, og at disse i henhold til statlig
veileder skal benyttes før det tas opp nye lån.
Kommunestyrets vedtak om 1. tertialrapport reduserte den budsjetterte overføringen fra drift til
investering med 1 mill. kroner. Dette ble forutsatt finansiert fra ubrukte lånemidler.
Finansieringsbehovet for 2015 reduseres med 13,7 mill. kroner som følge av redusert
investeringsprognose. Samtidig foreslås finansieringen fra drift og nye låneopptak redusert
med 41,4 mill. kroner. Det innebærer at det foreslås å bruke 27,6 mill. kroner av ubrukte
lånemidler.
Startlån:
Kommunen søkte i henhold til budsjettvedtak Husbanken om lån på 10 mill. kroner for
videreformidling gjennom startlån. Vi fikk innvilget lån på 8,6 mill. kroner, og bevilgningen til
utlån foreslås redusert tilsvarende.
Ved utgangen av andre tertial var det innvilget lån for 2,8 mill. kroner i 2015. Dette er relativt
lavt i forhold til en ramme på 8,6 mill. kroner, men likevel høyere enn på samme tidspunkt i

2013 og 2014. Ny forskrift for startlån som trådte i kraft i april 2014 strammet inn med hensyn
på hvem som kunne innvilges startlån (jf. sak 43/15 i Kommunestyret).

Rådmannens merknader:
Det har ikke kommet noen store overraskelser knyttet til kommunens økonomi i løpet av 2.
tertial. Skatteinngangen ser ut til å bedre seg etter en svak periode. Uroen i finansmarkedene
har påvirket avkastningen på Søgne kommunes finansfond negativt, men porteføljen er godt
diversifisert og gir fortsatt en positiv avkastning. Enhetene arbeider jevnt over godt med å
holde seg innenfor vedtatte økonomiske rammer, selv om det vil komme overskridelser på
noen områder. Samlet sett er ikke bildet vesentlig endret fra tidligere, da netto driftsresultat har
blitt anslått til 4,5 mill. kroner. I dette anslaget er pensjon/premieavvik og overskudd innenfor
selvkostområdene (vann- og avløp) ikke inkludert, siden disse områdene over tid er forutsatt å
gå i balanse.
Det er særlig barnevernstjenesten og NAV/Sosial som ser ut til å få store overskridelser i
forhold til budsjett. Når det gjelder barnevernet har utgiftene i Søgne vært lavt i forhold til
sammenlignbare kommuner, slik at utviklingen kan ses på som en normalisering. Det gjøres
også viktige grep på området, med etableringen av en felles barnevernstjeneste for
Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne. Når det gjelder NAV/Sosial har
utviklingen vært positiv i den forstand at en kraftig økning i sosialutbetalingene over flere år nå
kan se ut til å være stabilisert. Utbetalingene var lavere ved utgangen av 2. tertial 2015 enn på
samme tidspunkt i fjor. At utgiftene likevel er høyere enn budsjettert har sammenheng med økt
bemanning. Hvorvidt dette skal videreføres inn i 2016 vil bli vurdert i økonomiplanarbeidet.
Investeringene vil øke fra de siste par årene, og vi er blant annet godt i gang med prosjektene
på Lunde skole, Salemsveien 24 og nye rom på Søgne omsorgssenter. Investeringsprognosen
er likevel redusert noe i forhold til Kommunestyrets vedtak i desember 2014. Dette skyldes
først og fremst tidsforskyvninger.
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Markedsutvikling
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Aksjemarkedet
Etter en lang og jevn oppgang i aksjemarkedet opplevde
man i andre tertial svært urolige markeder og negativ
avkastning flere steder.

Utvikling i aksjemarkedet

Den største nedgangen opplevde man i fremvoksende
markeder og det er særlig naturlig å trekke frem
urolighetene i Kina som forklaring. Etter en lang periode
med galopperende aksjepriser i Kina, delvis fordi
myndighetene oppfordret vanlige folk å satse penger i
aksjemarkedet, har børsen i Kina falt kraftig over
sommeren. En av hovedgrunnene til dette er at mange
investorer er usikre på om Kina greier å opprettholde den
fenomenale veksten landet har opplevd de siste tiårene,
og særlig er frykten for en «hard landing» i Kina stor.
Utvikling i oljepris

Oslo Børs opplevde også negativ avkastning i perioden. En
stor andel av selskapene notert på Oslo Børs er relatert til
oljenæringen og disse ble derfor rammet av nedgangen i
oljeprisen i perioden. Et annet moment som trakk ned
avkastningen er at nordmenns forventninger om den
norske økonomien er lavere enn på lenge.
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Rentemarkedet
I januar annonserte ECB at de skulle starte opp et
program for kvantitative lettelser i mars. Dette førte i
første omgang til at rentene i eurosonen falt i løpet av
første kvartal, før de overaskende steg i andre kvartal.

Statsrenter i utvalgte land

Etter å ha overasket markedet med å ikke senke
styringsrenten i mars, kuttet sentralbanksjef Øystein Olsen
som ventet styringsrenten til 1 % i juni.
To av grunnene som ble trukket frem som viktige faktorer i
beslutningen var den tiltagende arbeidsledigheten og at
lønnsveksten var blitt lavere enn antatt tidligere i år.
Markedet priser inn at det skal gjennomføres ytterlig ett
rentekutt i løpet av året.
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 og 2015 tror
mange nå på renteøkning i løpet av året, og særlig
septembermøtet har blitt nevnt som et aktuelt tidspunkt å
øke renten på av mange analytikere. Yellen har nevnt at
ett moment som kan tale mot renteøkning er usikkerhet
hos viktige handelspartnere, og etter at urolighetene i Kina
smittet over på de globale aksjemarkedene er det en viss
usikkerhet om dette vil føre til en utsettelse av
rentehevingen.
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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. I løpet av andre tertial har
kredittspreadene gått ut noe som har ført til at
avkastningen i foretaksobligasjoner har vært lav i
perioden. For mange high-yield obligasjoner har
utgangen i spreader vært så stor at avkastningen har
vært negativ.

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. Det siste halvåret har rentenivået
begynt å stige igjen. En av hovedgrunnene til dette er
at forventningen om en renteøkning i USA nærmer seg.
En svak majoritet av et panel på 72 analytiker tror
ifølge Reuters på at renten blir hevet i september.
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Makrobildet
Utviklingen i arbeidsledigheten i USA og Europa har vært
positiv den siste tiden, selv om nedgangen gjerne kunne hatt
et raskere tempo i Eurosonen. I USA er arbeidsledigheten på
5,1%, det laveste den har vært på siden finanskrisene i 2008.
I løpet av andre tertial har oljeprisen fortsatt nedover, dette
skyldes at den dominerende oljeeksportøren Saudi-Arabia
fremdeles er uvillig til å kutte i produksjonen i jakt på høyere
markedsandeler. Atomavtalen som er inngått med Iran er
også et veldig viktig moment, når sanksjonene mot landet
blir lettet og Iran får lov å eksportere olje igjen vil tilbudet
øke, noe som presser prisene ned.

Utvikling i arbeidsledighet

På den politiske agendaen har situasjonen i Hellas vært en
berg- og dalbane i andre tertial. Etter å i første omgang ha
nektet å godta en avtale fra EU, for så å legge den ut til
folkeavstemning, som også endte med nei, valgte Syrizaregjeringen å godta en tilnærmet lik avtale. Dette førte
videre til at den kontroversielle greske finansministeren,
Yanis Varoifakis, måtte gå av. På grunn av stor intern uro i
partiet og motstand mot avtalen ble det lyst ut nyvalg i
Hellas. Dette skal avholdes i september.
I Norge begynner man nå å se at oljeprisfallet påvirker
økonomien. Flere selskaper har foretatt nedbemanninger
som følge av lavere aktivitet i oljenæringen, noe en ser igjen
på økende arbeidsledighetstall i Norge.
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Valuta
Siden midten av 2014 har vi opplevd en sterk svekkelse av
den norske kronen, mye av svekkelsen korrelerte med fallet
i oljeprisen. I første halvår stoppet svekkelsen opp og
reverserte seg delvis. Så langt i andre halvår har
kronesvekkelsene tiltatt igjen. Den amerikanske dollaren er
nesten like sterk som ved årsskiftet og pundet er på sitt
høyeste nivå siden før finanskrisen i 2008.

Daglig utvikling i valuta 2013-2015

En faktor som kan være med å endre kronekursen er om
Norges Bank velger å ikke kutte renten i løpet av året, noe
som er priset inn av markedet. Når Norges Bank
overaskende ikke kuttet renten i mars styrket kronen seg for
en periode.
Importveid kronekurs

Svekkelsen i den norske kronen er med på å gjøre norsk
industri mer konkurransedyktig, ved å senke kostnadsnivået
i Norge relativt til våre handelspartnere.
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Porteføljen
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Porteføljesammendrag
Porteføljens
prestasjoner

•

Per 31. august 2015 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 156,8. Hittil i år
har porteføljen gitt en avkastning på 3,1 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,6
prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 7,1 prosent. Dette er 0,7
prosentpoeng sterkere enn indeks.

•

Globale aksjer forvaltes av Lansdowne, KLP og Danske Invest ved utgangen av andre tertial 2015.
Den globale aksjeporteføljen har så langt i år gitt en avkastning på 13,5 prosent. Dette tilsvarer
en meravkastning på 6,3 prosentpoeng.

•

Meravkastningen innen globale aksjer kan tilskrives Lansdowne DMLO som har hatt en
avkastning på 19,1 prosent mot indeksavkastning på 4,4 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 AksjeGlobal Indeks I er i porteføljen,
nettopp for å dempe noe av den aktive risikoen. KLP AksjeGlobal Indeks I har hatt en avkastning
på 9,1 prosent, som tilsvarer en mindreavkastning på -0,1 prosentpoeng.

•

Avkastningen i Danske Invest Global Emerging Markets var -0,5 prosent ved utgangen av andre
tertial, tilsvarende en meravkastning på 2,7 prosentpoeng.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens
prestasjoner

•

Norske aksjer forvaltes per 31.08 gjennom fondene KLP AksjeNorge 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 -0,2 prosentpoeng mot OSEBX.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 5,4 prosent hittil i år, mot indeksens
avkastning på 2,7 prosent. KLP AksjeNorge Indeks har gitt en avkastning på 2,9 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 -0,9 prosent, mot
indeksavkastning på -0,3 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 1,3 prosent, mot indeksavkastning på 1,4 prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har
aggregatet gitt en avkastning på 1,0 prosent noe som tilsvarer en meravkastning på 0,4
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 -0,8 prosent hittil i 2015, tilsvarende en
mindreavkastning på -1,9 prosentpoeng. Pimco Global Investment Grade Credit har gitt en
avkastning på 1,5 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 1,0 prosentpoeng. Templeton Global
Bond Fund har gitt en avkastning på -4,3 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på -5,5
prosentpoeng. BlueBay Investment Grade Euro Agg gitt en avkastning på 0,4 prosent, mot
indeksavkastning på 0,8 prosent.

•

En av årsakene til den svake avkastningen i Templeton er at de er overvektet i fremvoksende
markeder, som har blitt rammet av uro etter signal om svakere vekst i den kinesiske økonomien.
Fondet har lav rentedurasjon som følger av den ventede renteøkningen i USA, og har også fått
relativt svakere avkastning som følge av dette.

•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen av 2015 var på MNOK 152,2. Ved utgangen av andre
tertial 2015 var markedsverdien MNOK 156,8. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 4,7.

•

Pengemarked har så langt i 2015 hatt en verdiøkning på MNOK 0,2, globale obligasjoner på MNOK
-0,4, og norske obligasjoner på MNOK 0,7.

•

Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,2, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på
MNOK 4,0.

•

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 4 av 8 måneder så langt i 2015, og i 35 av 56 måneder siden
oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer en konsistens på 62,5 prosent.
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Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

strategi i %

Norske aksjer

7,9

5,0 %

3%

5%

7%

0,0 %

Globale aksjer

33,4

21,3 %

15 %

20 %

25 %

1,3 %

Norske obligasjoner

54,2

34,6 %

20 %

35 %

50 %

-0,4 %

Globale obligasjoner

45,3

28,9 %

15 %

30 %

50 %

-1,1 %

Pengemarked/bankinnskudd

16,0

10,2 %

5%

10 %

37 %

0,2 %

Totalportefølje

156,8

100,0 %

100,0 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.08.2015.
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Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)

Allokering

Strategi

Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven

-6,4

-6,6

Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer

-6,7

-6,3

Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer

-2,4

-2,4

Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner

-3,3

-3,1

Verdiendring totalporteføljen

-18,8

-18,3

-12,0 %

-11,7 %

Verdiendring totalporteføljen (i %)

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på
MNOK -18,8. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK -18,3. Stresstesten tar ikke hensyn til
eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.
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Totalporteføljen og enkeltmandater
25,00%
21,4 %

Globale aksjer

Globale obligasjoner

Norske aksjer

Norske obligasjoner

Pengemarked Norge

Totalportefølje

20,00%

15,00%

10,00%

8,9 %

8,0 %

5,00%

7,3 %
5,7 %

5,7 %

4,9 %
3,9 %

2,8 %

2,4 %

2,1 %
0,9 %
0,00%

0,8 %

3,9 %

1,3 %

0,5 %
0,8 %

2,6 %

0,4 %

0,5 %

0,0 %

-1,3 %
-3,4 %

-5,00%

-5,4 %

-10,00%
T2 - 14

T3 - 14

T1 - 15

T2 - 15
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Totalporteføljen

Søgne kommune

Nøkkeltall siden start
156 755

Markedsverdi (TNOK)

Standardavvik - Portefølje*

2,8%

Tracking Error*

1,8%

Avkastning - Portefølje*

7,1%

Standardavvik - Indeks*

2,5%

Info. Ratio

0,39

Avkastning - Indeks*

6,3%

Beta

0,86

Sharpe Ratio

1,96

Differanse

0,7%

Forklaringsgrad

0,60

Konsistens

62,5%

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start
4,0%

140
130

2,0%

120
0,0%
110
-2,0%

100

16.09.2015 08:26

Portefølje

4
20
14
0

20
12
0

20
14
03

20
12
07
Indeks

1 / 18

8

-4,0%

90

Portefølje

August 2015

Avkastningsoversikt I

Søgne kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

i NOK

Strategisk fordeling
i%

Min

Avvik

Normal

Max

i%

Norske Aksjer

7 912 086

5,0

3,0

5,0

7,0

0,0

Globale Aksjer

33 351 096

21,3

15,0

20,0

25,0

1,3

Pengemarked Norge

16 041 628

10,2

5,0

10,0

37,0

0,2

Norske Obligasjoner

54 175 965

34,6

20,0

35,0

50,0

-0,4

45 274 445

28,9

15,0

30,0

50,0

-1,1

156 755 220

100,0

Globale Obligasjoner
Sum

Avkastning hittil i år mot indeks

2 / 18
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100,0

Avkastningsoversikt II

Søgne kommune

Avkastningsoversikt per måned
Markedsverdi
Forvaltningsoppdrag
BlueBay IG Euro Agg

Månedlig avkastning, %

Avkastning hittil i år, %

MNOK

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

15,3

2,2

1,4

0,7

-0,9

-1,4

-2,5

1,7

-0,7

3,1

6,8

1,1

3,2

-2,5

0,6

-2,5

0,6

-7,1

sep

okt

nov

des

Hittil i år

Indeks

Forskjell

0,4

0,8

-0,4

-0,5

-3,2

2,7

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

3,2

2,3

2,5

1,6

2,3

1,4

-1,5

1,7

-5,2

5,0

2,7

2,3

27,2

0,7

-0,3

-0,1

-0,2

0,5

-0,3

0,9

0,4

1,6

1,4

0,2

Holberg Likviditet

16,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

1,0

0,6

0,4

KLP Aksje Global Indeks I

14,5

1,8

4,0

4,0

-4,3

3,9

-1,4

5,1

-3,7

9,3

9,2

0,1

KLP AksjeNorge Indeks

3,1

4,5

3,2

0,6

3,1

1,0

-2,6

1,5

-7,0

3,9

3,1

0,8

Lansdowne Dev. Markets

15,7

0,5

9,0

2,2

-4,4

4,8

1,3

9,0

-3,9

19,1

4,4

14,8

Nordea Obligasjon III

27,0

0,8

-0,4

-0,1

-0,4

0,4

-0,3

0,7

0,4

1,1

1,4

-0,3

PIMCO Global IG Credit Inst

15,3

2,4

0,1

0,5

-0,3

0,0

-1,6

1,3

-0,8

1,5

0,4

1,0

Solsten Norwegian Equities

1,6

0,0

0,1

1,4

3,5

0,1

-2,2

1,6

-5,1

-0,9

-0,3

-0,6

Templeton Global Bond Fund

14,7

-0,2

1,2

-0,3

1,0

0,2

-1,3

-0,9

-4,0

-4,3

1,2

-5,6

(Avls) Fondsfinans Spar

0,0

-1,3

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

5,3

-5,5

(Avsl) Midler til investering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,8

2,6

0,6

Totalportefølje MNOK

1,7

2,6

1,2

-1,3

1,4

-1,3

3,0

-2,6

4,7

Totalportefølje (%)

1,2

1,7

0,8

-0,8

0,9

-0,8

1,9

-1,6

3,1

Referanseindeks (%)

1,5

0,9

0,8

-0,7

0,7

-0,8

1,6

-1,4

3 / 18
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Søgne kommune

Gjeldsrapport 2. tertial 2015

Gjeldsporteføljen

2

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%
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)
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

31.08.2015
570,5
72,5
498,0
13
68,8
0,08 %
12,1 %
9,7
2,6 %
13,81
41,0 %
59,0 %
17,0 %
Kommunalbanken
63,9 %
33,0 %

31.12.2014
550,6
72,5
478,1
12
135,8
0,09 %
24,7 %
17,5
3,1 %
15,29
32,4 %
67,6 %
22,1 %
Kommunalbanken
57,5 %
35,0 %

33,2 år
1,18
2,94

33,2 år
1,15
3,53

•

Per 31.08 var kommunens lånevolum MNOK 570,5

•

Porteføljen bestod per utgangen av tertialet av 13 lån

•

Kommunen har to derivatavtaler med Nordea på et samlet volum av MNOK 68,8

•

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var 13,81 ved utgangen av august

•

Andel lånevolum med flytende rente var 59,0 %

•

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,18
3

Resultat
31.08.2015

Budsjett 2015

Rentekostnader periodisert (MNOK)

9,7

16,1

Rentekostnader (%)

2,6 %

2,9 %

•

Periodisert rentekostnad per utgangen av andre tertial
var 2,6 %, budsjettert rentekostnad er 2,9 %.

•

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

Sammenliknet med
NIBOR 3

3,5 %

Faktisk

Referanse

2,6 %

2,2 %

•

3,0 %

mot samme referanserente som i tabellen ovenfor.

2,5 %

•

2,0 %
1,5 %

0,0 %

Historisk rentekostnad avviker fra referanserenten
grunnet rentebytteavtaler og fastrentelån inngått på

Faktisk - periodisert

1,0 %
0,5 %

Grafen viser utvikling i periodisert rentekostnad, målt

Referanse

tidspunkt hvor rentenivået var høyere enn dagens
rentenivå. Over tid vil faktisk rentekostnad nærme seg
referanserenten.

4

Prognose rentekostnader
2015

2016

2017

2018

Basis scenario

14,5

12,6

13,5

14,5

Budsjett

16,1

16,1

19,0

20,0

Høyt scenario

15,9

20,3

27,9

31,2

Lavt scenario

14,8

13,3

13,4

13,0

•
35,0
30,0

Basis scenario

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

Tabellen og grafen viser renteprognoser for Søgne
kommune for budsjettperioden 2015 - 2018

•

Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige renter fra
rentekurven per 31.08, samt budsjetterte avdrag og

25,0

låneopptak for Søgne, for å utarbeide en prognose over

20,0

kommunens rentekostnader frem til 2018

15,0

•

10,0

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

5,0

•

0,0
2015

2016

2017

2018

Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen under
budsjett for budsjettperioden 2015 – 2018.
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Rentebindingsforfall
100%
Referanseporteføljen

80%

Faktisk portefølje

60%
40%
20%
0%
< 3 mnd

>

<=

>= 3 mnd < 1 år

>= 1 år < 2 år

Virkelig

Referanse

Virkelig%

>= 2 år < 3 år

Norm%

•

>= 3 år < 4 år

>= 4 år < 5 år

Søylediagrammet viser oversikt

31.08.2015

30.11.2015

216,5

285,3

37,9%

30.11.2015

31.08.2016

120,4

0,0

21,1%

31.08.2016

31.08.2017

50,0

57,1

8,8%

10,0%

samt referanseporteføljens

31.08.2017

31.08.2018

30,0

57,1

5,3%

10,0%

renteforfallsstruktur.

31.08.2018

31.08.2019

38,8

57,1

6,8%

10,0%

31.08.2019

31.08.2020

54,5

57,1

9,6%

10,0%

31.08.2020

31.08.2025

60,5

57,1

10,6%

10,0%

570,5

570,5

100,0%

100,0%

Total volum:

>= 5 år < 10 år

renteforfallsstruktur for gjeldsporteføljen,

50,0%

•

Grafen og tabellen viser at man ligger
godt plassert på strategi

6

Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rentebytteavtale

19.01.2015

Rentebytteavtale

Rente

Forfall

Kommentar

44 000 000

19.01.2015

Forfall

19.01.2015

21 750 000

19.01.2015

Forfall

Husbanken

01.04.2015

8 600 000

01.05.2035

Nytt låneopptak

Sertifikatlån

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 27.04.2015

Kommunalbanken

24.08.2015

28 444 900

1,72 %

03.09.2020

Rentebinding, 1,72 %, 5 år

Flytende

•

Forfall på to rentebytteavtaler i januar.

•

I april tok kommunen opp et nytt startlån på MNOK 8,6.

•

Låneopptak i Kommunalbanken på MNOK 54,5, hvor MNOK 24,5 var refinansiering av sertifikatlån og
MNOK 30 var nye midler.

•

Rentebinding i 5 år på lån i Kommunalbanken, MNOK 28,4 til 1,72 % rente.

7

Finansreglement
•

•

Gjennomsnittlig gjenværende

•

Porteføljens durasjon var på 1,18 per

rentebinding (durasjon – vektet

31.08, 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 41,0 %

fastrenteandel på minimum 25 % og

med fast rente per 31.08 og ligger

maksimalt 70 % (lån med rentebinding 1

dermed innenfor bestemmelsene i

år frem i tid og over).

finansreglementet

8

Risikosituasjon – faktisk allokering
Balanse %

Balanse
MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

59,0 %

336,8

2,0 %

Gjeld med fast rente

41,0 %

233,7

Samlet bruttogjeld

100,0 %

570,5

Pengemarked

10,2 %

16,0

2,0 %

0,09

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

34,6 %

54,2

2,0 %

2,56

-2,8

-1,8 %

Globale omløpsobligasjoner

28,9 %

45,3

2,0 %

4,03

-3,6

-2,3 %

Norske aksjer

5,0 %

7,9

-30,0 %

-2,4

-1,5 %

Globale aksjer

21,3 %

33,4

-20,0 %

-6,7

-4,3 %

33,4

-10,0 %

-3,3

-2,1 %

-18,8

-12,0 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

•
•
•

100,0 %

156,8

Durasjon

Beregnet
tap MNOK

Beregnet
tap %

-6,7

-6,7

-20,2

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er
på MNOK -20,2.
Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -6,7 for kommunens passiva som følge av at renten øker.
Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant annet ikke
hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.
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Risikosituasjon – strategisk allokering
Balanse %

Balanse
MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

50,0 %

285,3

2,0 %

Gjeld med fast rente

50,0 %

285,3

Samlet bruttogjeld

100,0 %

570,5

Pengemarked

10,0 %

15,7

2,0 %

0,09

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

35,0 %

54,9

2,0 %

2,56

-2,8

-1,8 %

Globale omløpsobligasjoner

30,0 %

47,0

2,0 %

4,03

-3,8

-2,4 %

Norske aksjer

5,0 %

7,8

-30,0 %

-2,4

-1,5 %

Globale aksjer

20,0 %

31,4

-20,0 %

-6,3

-4,0 %

31,4

-10,0 %

-3,1

-2,0 %

-18,4

-11,7 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

•

100,0 %

156,8

Durasjon

Beregnet
tap MNOK

Beregnet
tap %

-5,7

-5,7

-24,1

Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge av en
stresstest med de definerte parameterne på MNOK -24,1.
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Markedsutvikling

11

Rentekurven
Både lange og korte renter faller
• I 1. tertial falt lange renter, mens
korte renter steg. Bunnen ble nådd
medio februar, jfr. figur.
• Ved utgangen av 1. tertial var
rentekurven på samme nivå som ved
inngangen til året.
• Gjennom 2. tertial økte rentene med
bakgrunn i usikkerhet om Hellas
evne til å betjene gjeld og
medlemskap i eurosonen.
• Kraftig fall i rentekurven etter at
enighet blant eurosonens
medlemmer ble oppnådd.
• Korte renter ligger nå lavere enn
ved inngangen til året, mens lange
renter er i ferd med å tangere nivået
fra årsskiftet.

Rentekurven
HIttil i år
2,1 %
1,9 %
1,7 %
1,5 %
1,3 %
1,1 %
0,9 %
0,7 %
0,5 %
3 m 6 m 9 m 1 år 2
31.08.2015

3

4

5

31.12.2014

6

7

8

9

10

13.02.2015

12

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. Gjennom
sommeren har korte renter falt ytterligere
og noteres nå til om lag 1,10 %.

FRA-rentene peker fortsatt ned men nær
bunnen ?
1,30%
1,20%

• Norges Bank signaliserer igjen at
renteoppgangen er utsatt i tid, og senket
styringsrenten i begynnelsen av juni
måned til 1,0 %.

1,10%

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

0,70%

• Markedet forventer, fortsatt, ingen økning i
rentene for 2015, men ytterligere en
rentesenkning.
• FRA for NIBOR 3 sommeren 16 antyder
en rente på 0,9%. Fallet i forventning har
vært om lag 1 % siden utløpet av 1. tertial.

1,00%
0,90%
0,80%
0,60%
0,50%

Spotrente
Styringsrente NB Referansebanen
Faktisk forward
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Finansiering
Kredittpremien for lange kreditter har
variert mer gjennom siste tertial

Kredittkostnad kommuner

• Økning på 0,20 % på 5 og 10-års
finansiering siden årsskiftet.

80

• For korte kreditter, 3 måneder, har prisen
på kreditt falt gjennom første kvartal,
mens den har variert betydelig gjennom 2.
tertial.

50

60
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
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
sep.14
mar.15

bp (0,01%)

• Uroligheter i kapitalmarkedene i
begynnelsen av september har gitt et
påslag på 0,40 % på sertifikatfinansiering
og binding av lån med flytende rente i f
eks Kommunalbanken.

70

3m

5 år

10 år
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Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Oppvekst

Elin
Stavenes

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

18.06.2015 PS 53/15

Evaluering av organisering
for SFO i Søgne kommune.

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av
skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført 1.8.2014,
videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges
fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt innhold ved SFO
tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om
innhold/aktiviteter og barnas trygghet/ trivsel ved et felles
organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.

F

Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av
innholdet i SFO-tilbudet.

Økonomi

Ståle
Øverland

28.05.2015 PS 41/15

Returkraft - kommunal
garanti

1.
Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,overfor Kristiansand kommune knyttet til kausjonsansvaret for
lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet
senest 31.12.2032.
2.
Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181
818,- overfor Kristiansand kommune knyttet til
kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i
Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende
nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032
3.
Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og
Søgne kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at
Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg
nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand
kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft.

UB

4.
Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder
godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler.
5.
Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene
og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i
orden.

Økonomi

Ståle
Øverland

28.05.2015 PS 40/15

Tilskudd til ikke-kommunale Saken utsettes, og saken sendes tilbake til administrasjonen
barnehager for 2014 for ny utredning
Etterberegning

Ny sak
forelagt
formannskap
et og
kommunestyr
et i juni

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Oppvekst

Jon
Wergeland

29.04.2015 PS 31/15

Administrasjonsavdelingen

Liv Tone
Askildsen

29.04.2015 PS 32/15

Administrasjonsavdelingen

Oppvekst

Oppvekst

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Monica
Nordnes

26.03.2015 PS 20/15

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Pål Karsten
Kristensen
Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 26/15

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Oppvekst
Oppvekst

26.03.2015 PS 25/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Partnerskapsavtale 20152018 mellom Søgne
Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder
Røde Kors
Husleie i kommunale
utleieboliger - markedsleie

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2022

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2030

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2030
Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.
Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.
Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.
Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

Vedtak/Oppfølging
Tilbakemelding fra elever som mottar undervisning på et
høyere nivå, eller en tilpasset undervisningsform knyttet til
elevens faglige sterke nivå
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for
uttalelse

Kommentar Status
UB
Ettersendt
30.04 til
møte i
eldrerådet
05.05.15

2. Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante
myndigheter retningslinjer med hensyn til bostøtte, slik at
støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av
landet.
1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt
Diskutert
kulturhistorie for Søgne.
med
mediegruppe
- tas opp til
høsten
5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se
på mulighetene for å utvikle krigsfortet i Ny-Hellesund til et
krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å
henvende seg til næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner,
stiftelser og andre med tanke på å få til et samarbeid.
6. Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med
administrasjonen vedr. evt. søndags-kafedrift på SGP
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en
stilling som foreldre- og mobbeombud i Søgne kommune. Sak
fremlegges i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for
stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det er naturlig å starte
opp med i forhold til mandat.
Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i
kommunalt foreldreutvalg før den fremlegges for politisk
behandling
Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der
det er mobbeproblem. Disse skal kunne veilede til
problemløsning og være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.
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Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

Møtedato

Saksnummer Sakstittel
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Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2028

Vedtak/Oppfølging
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets
møte møtet 7.5-2014, der lag og foreninger vurderes fritak fra
kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke
ansees som kommersielt anliggende. Sak fremlegges til
politisk behandling

Kommentar Status

UB

