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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig.
Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.
Repr.: Sæther (KRF) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Leder Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Følgende endringer vedtas i tertialrapporten for 2019:
Disposisjonsfondet reduseres med kr 1.100 000,- og overføres drift.
1,5 millioner overføres til investeringsbudsjettet.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgården, hovedsakelig i Hølle- og Torvefjorden, ettersom at her settes i
gang fredning. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av gjenstander. Gamle fiskeredskap
utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyrarter. Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av gulv,
inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte bidrar i
planleggingen.
3.Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol.
Repr.: Fellesforslag fremmet fra UAVH, AP, SP:
Vi ønsker å redusere kuttet i skolen fra kr 4. til kr 2. millioner.

Votering: Forslagene fremmet i møtet ble ikke votert over. Det ble enstemmig vedtatt at forslagene fra
representantene i Tjenesteutvalget følger saken.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Vedlegg: mail med vedlegg, Åpent Hus fra repr. Sæther(KRF) datert 04.06.2019 ligger i sak
2015/2525, dok 164, Andre dokumenter.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 04.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.
Repr.: Sæther (KRF) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Leder Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Følgende endringer vedtas i tertialrapporten for 2019:
Disposisjonsfondet reduseres med kr 1.100 000,- og overføres drift.
1,5 millioner overføres til investeringsbudsjettet.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgården, hovedsakelig i Hølle- og Torvefjorden, ettersom at her settes i
gang fredning. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av gjenstander. Gamle fiskeredskap
utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyrarter. Formannskapet følger opp saken.

2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av gulv,
inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte bidrar i
planleggingen.
3.Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol.
Repr.: Fellesforslag fremmet fra UAVH, AP, SP:
Vi ønsker å redusere kuttet i skolen fra kr 4. til kr 2. millioner.
Votering: Forslagene fremmet i møtet ble ikke votert over. Det ble enstemmig vedtatt at forslagene fra
representantene i Tjenesteutvalget følger saken.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Vedlegg: mail med vedlegg, Åpent Hus fra repr. Sæther(KRF) datert 04.06.2019 ligger i sak
2015/2525, dok 164, Andre dokumenter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak samt innstilling fra tjenesteutvalget:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag fra KRF, H, V og FRP:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og
skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter.
Fornying av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget
ønsker at ansatte bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endring.
Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det
bevilget 200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:

Flere av de kommunale skolene i Søgne sliter med å holde budsjettene. Årsakene er mange og
kjent for administrasjonen. I en slik situasjon er det ingen hjelp i å gjennomføre
overtallighetsprosesser, les større klasser og færre lærere, for å nå budsjettet. Og i en slik
situasjon blir det ekstra vanskelig å skulle kutte fire mill kr i forbruket for høsten 2019.
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte skolene i deres omsorg for våre barn.
Formannskapet innstiller derfor til kommunestyret følgende:
 Akkumulert merforbruk ettergis.
 Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres.
Repr. Henriksen (AP) fremmet tilleggsforslag til eget forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og
skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter.
Fornying av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget
ønsker at ansatte bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

6. Flere av de kommunale skolene i Søgne sliter med å holde budsjettene. Årsakene er mange
og kjent for administrasjonen. I en slik situasjon er det ingen hjelp i å gjennomføre
overtallighetsprosesser, les større klasser og færre lærere, for å nå budsjettet. Og i en slik
situasjon blir det ekstra vanskelig å skulle kutte fire mill kr i forbruket for høsten 2019.
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte skolene i deres omsorg for våre barn.
Formannskapet innstiller derfor til kommunestyret følgende:
-

Akkumulert merforbruk ettergis.
Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres.

7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Votering:
 Forslag fra AP satt opp mot fellesforslag fra KRF, H, V og FRP.
Fellesforslaget fra KRF, H, V, FRP ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)
stemmer.


Forslag fra FRP falt med 5 (AP, V, KRF, SV) mot 3 (H, FRP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding
av fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering
av gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og
skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter.
Fornying av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres.
Tjenesteutvalget ønsker at ansatte bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 13. desember 2018 årsbudsjettet for 2019 (PS 13018). Rådmannen
legger til grunn at prioriteringsdiskusjonen i all hovedsak gjøres i forbindelse med de årlige
budsjettene, men foreslår likevel noen endringer i budsjettet. Dette skyldes ny informasjon
etter budsjettvedtaket, herunder Regjeringens forslag til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og
politiske vedtak i Søgne kommune.
Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETTET
1.1 Overordnede inntekter og utgifter (budsjettskjema 1A)
Frie inntekter og øremerkede tilskudd fra staten
Regjeringen kom i Revidert Nasjonalbudsjett med oppdaterte anslag for kommuneøkonomien i
2019. De viktigste endringene i forhold til budsjettvedtaket i Stortinget beskrives under.
Anslaget for lønnsveksten i 2019 er nedjustert fra 3,25 prosent til 3,2 prosent. Kostnadsveksten
i kommunesektoren (deflator = pris og lønnsvekst) oppjusteres fra 2,8 til 3,0 prosent, dette
skyldes prisveksten på varer og tjenester nå anslås høyere enn i nasjonalbudsjettet for 2019.
Dette reduserer isolert sett realverdien av de samlede inntektene med om lag 1 mrd. kroner for
kommunesektoren.
Skatteanslaget er oppjustert med ca. 1,5 mrd. kroner kr, hvorav 1,35 mrd. kroner knyttet til
kommunene og 160 mill. kroner knyttet til fylkeskommunene.
Søgne kommune har budsjettert med en skatteinngang totalt på 304,4 mill. kroner pr 2019. Det
utgjør en reduksjon i skatteinngang på 0,3% i forhold til 2018. Grunnen til dette er følge
regnskapstall som viser at kommunesektorens skatteinntekter i 2018 ble 2,3 mrd. kroner høyere
enn anslag fra regjeringen høsten 2018 og for Søgne kommune utgjorde dette ca. 4,2 mill.
kroner. I følge de nyeste prognosene til KS er det en reduksjon i skatteinngangen på 0,5% i
forhold til 2018. Dette har sammenheng med at nominell skattevekst ble hele 7,7% i 2018.
Men per april har skatteinntektene vært høyere i 2019 enn samme periode i 2018. Per første
tertial var veksten fra 2018 til 2019 på 5%.
Søgne kommunes budsjett er basert på Regjeringens forslag til budsjett. Dette innebærer at
endringer i Stortingets budsjettbehandling og de økte skatteanslagene mot slutten av 2018 ikke
var inkludert. Samtidig er årets budsjettet og økonomiplan utarbeidet med samme
forutsetninger som Kristiansand og Songdalen når det gjelder vekst i frie inntekter og
befolkningsvekst. KS har utarbeidet en oppdatert prognose for frie inntekter som inkluderer
Stortingets budsjettvedtak før jul og Regjeringens forslag i RNB. Denne prognosen anslår frie
inntekter (skatt og rammetilskudd) for Søgne kommune på 607 mill. kroner, en økning på 1
mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Skatt og rammetilskudd i revidert budsjett
justeres derfor opp med 1 mill. kroner.
Eiendomsskatt
Det er budsjettert med 18,6 mill. kroner i eiendomsskatt i 2019. Når to terminer er fakturert er
inntektene på rett i overkant av 9,5 mill. kroner, for året som helhet forventer man inntekter
rundt 19 mill. kroner. Eiendomsskatten i revidert budsjett justeres derfor opp med 0,4 mill.
kroner.

Utbytte
Agder Energi sin utbyttepolitikk er slik at utbyttet i 2019 baserer seg på resultatet for 2017.
Dette var kjent da budsjettet ble vedtatt, og det foreslås ingen endringer i budsjettet knyttet til
utbytte fra Agder energi. Det er budsjettert med 9,35 mill. kroner i utbytte fra Agder Energi.
Søgne, Kristiansand og Songdalen kommune har lagt til grunn samme anslag på utbytte fra
Agder Energi og Avfall Sør. I perioden 2020-2022 i økonomiplanen er det budsjettert med
utbytte på 6,6 mill. kroner. Dette blant annet fordi Agder Energi har vedtatt ny
aksjeutbyttepolitikk for regnskapsårene 2018–2020 som er 70% av overskuddet etter skatt og
ingen minimum.
På bakgrunn av stort utbytte i 2018 er det ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør AS.
Søgne kommunes forvaltningsfond
Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde ved inngangen av året 178,7 mill. kroner. For
2019 er det budsjettert med en avkastning på 8,1 mill. kroner, tilsvarende 4,3 prosent.
Etter et vanskelig år i fjor, spesielt i siste kvartal av i 2018. Så har starten på 2019 vært meget
god. Det har vært positiv avkastning innenfor alle segmentene til porteføljen per april 2019.
Størst avkastning har vært innenfor aksjer. Norske aksjer har hatt en avkastning på 12,8 %,
globale aksjer 14,4 % og aksjer i fremvoksende markeder hele 16,3%. Avkastning for hele
porteføljen per april 2019 er på 5% som tilsvarer ca. 9 mill. kroner. Vi ligger med dette ca. 1
mill. kroner over budsjettet for hele 2019. Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde vet
utgangen av april 187,6 mill. kroner.
Referanseindeksen som man sammenligner seg med har hatt en positiv avkastning på 4,6 % per
første tertial, mens Søgne kommune ligger 0,4 % poeng over denne.

Utviklingen resten av året er usikker. Flere analytikere forventer svakere vekst og
inntjeningsforventningene reduseres. Globalt er det svakere resultatutvikling og mulig
oljesjokk som følge av Iran-sanksjoner. USA trapper opp handelskonflikten med Kina som
igjen er et usikkerhetsmoment for markedene. Med dette som bakgrunn er det imidlertid svært
vanskelig å stipulere en utvikling for resten av året, og rådmannen foreslår ikke å endre
budsjettert avkastning.
Nærmere informasjon finnes i vedlagt tertialrapport fra den finansielle rådgiveren Gabler.

Gjeldsforvaltning og renteutgifter
Søgne kommune hadde ved utgangen av 1. tertial gjeld på til sammen 705,3 mill. kroner,
hvorav 596 mill. kroner er knyttet til kommunens investeringer og 109,3 mill. kroner er tatt
opp for videreformidling gjennom startlån.
Kommunestyret har vedtatt låneopptak på inntil 197 mill. kroner i 2019 for å finansiere nye
investeringer. Det har ikke blitt tatt opp lån til investering hittil i 2019, men planlegges å låne
100 mill. kroner før sommeren 2019. I 2018 ble det tatt opp lån for 100 mill. kroner, og
ubrukte lånemidler var ca. 40 mill. kroner ved utgangen av 2018. Disse ubrukte lånemidlene er
brukt i 1.tertial 2019. I løpet av 1. tertial 2019 er det betalt ca 10,4 mill. kroner i avdrag. Dette
gjør at gjelden til investeringsformål har blitt redusert fra 606,4 mill. kroner ved årsskifte til
596 mill. kroner ved utløpet av 1. tertial 2019.
Gjennomsnitt rente ved utgang av 1. tertial var på 2,0 % mot 2,1 % som er budsjettert. Andel
lån med rentebinding utover 12 måneder var på 41,5% og andel lån med flytende rente var på
58,5%.

Når det gjelder startlån har kommunen i 2019 tatt opp ett nytt lån på 20 mill. kroner i henhold
til kommunestyrets budsjettvedtak. Samlet gjeld knyttet til startlån var på 109,3 mill. kroner
ved utgang av 1. tertial.
Norges Bank valgte å heve styringsrenten til 1,0 % på rentemøte i mars 2019, mens
styringsrenten ble holdt uendret på 1,0 % på rentemøte i mai 2019. Men markedet tror på en
heving i løpet av dette året. Det foreslås ikke endringer i budsjettet knyttet til rente kostnader
selv om gjennomsnittlig rente ligger noe under budsjettert ved 1. tertial, da det er stor
sannsynlighet for at styringsrenten blir justert opp på kort sikt, men faller igjen etter 2021.
Nærmere informasjon om gjeldsporteføljen finnes i vedlagt rapport fra den finansielle
rådgiveren Gabler.
Pensjons- og lønnsutgifter
Pensjon:
Budsjetterte pensjonsutgifter for 2019 er basert på anslag som KLP og SPK gjorde i september
2018. Nye prognoser tilsier at premieavviket reduseres fra 16,85 mill. kroner til 12,95 mill.
kroner i 2019. Dette skyldes at overskuddet til KLP som vil bli overført til premiefond for
kunder med offentlig tjenestepensjonsordning antas å bli om lag dobbelt så mye som anslått i
tidligere (ca. 2,9 milliarder kroner). Premieavviket beregnes som differansen mellom det
kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i løpet av året og en aktuarberegnet
pensjonskostnad. Budsjettert premieavvik er justert i revidert budsjett.
Lønn:
Søgne kommune har avsatt ca. 9,2 mill. kroner for å dekke årets lønnsoppgjør. Endelig
konsekvens av lønnsoppgjøret er ikke beregnet siden oppgjøret ikke er sluttført,
administrasjonen vil komme tilbake til dette i 2.tertial.

Endringer i budsjettskjema
Økningen på drift på ca. 3,8 mill. kroner finansieres ved inntektsøkningen på 1,4 mill. kroner
og at overføringene til investering reduseres med ca. 2,5 mill. kroner.
I økningen i drift er 2 mill. kroner direkte knyttet til digitaliseringsprosjektet i K3.

1.2 Enhetenes budsjetter
Tabellen viser rådmannens forslag til budsjettendringer. Omtale av hver enkelt enhet følger
nedenfor.

Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et mindre korrigert merforbruk. Det er noen utfordringer
knyttet til å oppnå budsjettbalanse i 2019. I forbindelse med oppgraderinger inn mot Nye
Kristiansand er det behov for nærmere 1 mill. kroner til lisenser hos IT, man vil prøve å ta
dette innenfor dagens ramme. Videre trenger man ekstra innleid bemanning i servicetorget som
følge av lønnet permisjon. Det er også knyttet kostnader til avslutning av arkivet i Søgne
kommune. Videre vedtok Fellesnemda bevilge ytterligere 30 mill. kroner til
digitaliseringsprosjektet med en fordeling mellom drift og investering. For Søgne kommune
utgjør dette ytterligere 2 mill. kroner innenfor driftsbudsjettet. Derfor foreslås
administrasjonsavdelingen tilført 2 mill. kroner i revidert budsjett.

Enhet for PP-tjeneste
Enheten har et mindre korrigert merforbruk ved utgangen av 1. tertial. Enheten har utfordringer
knyttet til at kostnadene til lisensene på testene de bruker har økt. I forbindelse med
behandlingen av årsmeldingen er det foreslått at enheten får med seg 189.000 kroner av
mindreforbruket fra 2018 og det forventes derfor at enheten styrer mot budsjettbalanse ved
årets slutt.
Nav/Sosial
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på 150.000. kroner. Enheten har
et merforbruk på livsopphold på 0,5 mill. kroner. Denne posten er vanskelig å budsjettere og en
vet ikke på forhånd utfallet av antall søknader, samt at mottakergruppene endres også raskt.
Blant annet merker enheten de økte strømutgiftene og de har ca. 100 innbyggere som til enhver
tid søker om dekning av strømutgiftene. Det er vanskelig å si hvor stort dette merforbruket blir
ved året slutt. Enheten har også et merforbruk på sosialhjelp til flyktninger på 162.000 kroner,
det er vanskelig å si hvordan dette utvikler seg mot årets slutt. Dette merforbruket vil
Nav/Sosial få dekket av kvalifiseringsenheten. I forbindelse med saken om årsmeldingen
foreslås det at enheten ikke skal måtte dekke inn merforbruket fra 2018. Det er vanskelig pr i
dag å si noe om merforbruket ved årets slutt, men det estimeres opp til 1,5 mill. kroner, dette
må man komme nærmere tilbake til i 2. tertial.
Barnevern
Barnevernet melder om et merforbruk på 350.000 kroner ved utgangen av 1. tertial.
Overforbruket er knyttet til ungdom som er på institusjon. En hadde håpet å redusere
kostnadene for denne gruppen, men man har ikke lykkes med dette. Det er vanskelig å gi en
sikker prognose siden dette er en tjeneste med store svingninger, der bare en ny plassering kan
utgjøre store forskjeller. Pr i dag anslår man et merforbruket ved årets slutt på 1,5 mill. kroner.
Enhet for barnehager
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et merforbruk på om lag 2 mill. kroner, av dette kommer
1,7 mill. kroner av høyere tilskudd til private barnehager enn budsjettert. Det er budsjettert med
en forventet reduksjon av antall barn fra høsten 2019. Dette henger sammen med en nedgang i
barnetallene. Vi åpner også en ny kommunal barnehage høsten 2019. Ut fra foreløpige tall på
opptak kan det tyde på at vi kan forvente noe ledig kapasitet på plasser i de private
barnehagene, men det er fortsatt usikkert hvordan dette ser ut over høsten da vi har løpende
opptak hele året. I forbindelse med innspill til budsjett 2019 ble antall barn pr 2018 brukt som
utgangspunkt for vårt innspill. Våren 2019 har det vært en økning på 15 små barn og 1 stort
barn mindre enn utgangspunktet for beregningen. Dette påvirker tilskuddene i stor grad. Med
samme gruppesammensetninger for hele 2019 vil dette gi en prognose på 3,5 mill. kroner i
merforbruk kun på grunn av disse endringene knyttet til små og store barn. Det er stor
usikkerhet knyttet til dette, derfor velger vi ikke å styrke enheten nå.
I forhold til styrka tilbud, har vi økt barnehagedekninga uten å øke rammene. Vi beveger oss i
riktig retning i forhold til reduksjon av bruk av særlig ekstraassistenter.
Årsresultatet til enheten avhenger derfor av hva tilskudd til de private barnehagene ender på,
samt at vi må tilpasse driften av Havåsen barnehage til de økonomiske rammene vi har.

Kvalifiseringsenheten
Det er vanskelig å periodisere inntekter og kostnader i denne enheten. Blant annet er
sosialhjelp til flytninger som føres på Nav/sosial, men som til slutt belastes

Kvalifiseringsenheten vanskelig å forutsi. Ved utgangen av 1. tertial er merforbruket på denne
162.000 kroner, og man forventer at denne øker utover året. Videre har enheten mottatt
integreringstilskudd år 1 for 11 personer, av disse ankom 7 personer i slutten av 2018.
Nedgangen i antall flyktninger er fordelt jevnt i budsjettet, men det er til høsten den store
nedgangen kommer som ligger i budsjettet. Det er knyttet stor usikkerhet til det endelige
resultatet for Birkelid læringssenter for 2019. De har ikke i tilstrekkelig grad klart å tilpasse
driften etter redusert elevtall, og elevtallet vil reduseres ytterligere i 2019. Om ikke de klarer å
tilpasse driften det nye elevtallet vil vi få en ekstra regning for dette i 2019.
Totalrammen for skolene
I budsjettet for 2019 er det vedtatt under enhet for felles oppvekst at man skulle redusere
budsjettene til skolen med 4 mill. kroner i 2019 som et ledd i harmoniseringen inn mot Nye
Kristiansand. Denne innstrammingen er gjort i forhold til antall elever. Det er videre tatt
hensyn til endringer i elev og klassetall fra høsten 2019 i forhold til de forutsetningene man
brukte når budsjettet ble lagt. Videre er det også lagt inn ressurser til en ekstra klasse ved
Tangvall. Dette beløper seg til 125.000 kroner for alle skolene, disse midlene foreslås tatt fra
felles oppvekst. Tabellen underviser fordelingene mellom skolene.

Nygård
Lunde
Langenes
Tangvall
Tinntjønn
totalt

Endring pga.
Total endring fra
Fordeling av 4
endret elev og
budsjettert
mill. kroner kutt
klassetall
ramme 2019
-456 000
-905 000
-1 361 000
-387 000
-1 007 000
-1 394 000
-43 000
-752 000
-795 000
905 000
-679 000
226 000
106 000
-657 000
-551 000
125 000
-4 000 000
-3 875 000

Nygård skole
Ved utgangen av 1. tertial har skolen et korrigert merforbruk på 65.000 kroner. Skolen gir
tilbakemelding på at de sannsynligvis vil gå i budsjettbalanse i løpet av kalenderåret 2019. Det
er lagt ned mye godt arbeid i forhold til å gjøre endringer i driften for å få dette til. Det må
presiseres at det er knyttet usikkerhet i forhold til nye elever ved kompetanseavdelingen og
hvilken bemanning disse vil kreve i skole og SFO. I følge årsmeldingen er det foreslått at
enheten ikke skal dekke inn merforbruket fra 2018.
Lunde skole
Enheten har et korrigert merforbruk på 990.000 kroner ved utgangen av 1. tertial. Skolen
forklarer dette ved at det er satt inn tiltak for å bedre elevmiljøet. Det gis tilbakemeldinger om
at enheten har gjennomført en overtallighetsprosess for å få enheten nærmere økonomisk
balanse. Samtidig gir skolen tilbakemelding om at de må vurdere belastningen på elever og
lærere. I følge årsmeldingen er det foreslått at enheten ikke skal dekke inn merforbruket fra
2018. Når dette er sagt forventes det at skolen tar reelle grep for å redusere merforbruket og gå
i balanse ved årets slutt.

Langenes skole
Enheten har et korrigert mindreforbruk på i underkant av 0,6 mill. kroner ved utgangen av 1.
tertial. Enheten forventer også å få med seg 75% av mindreforbruket fra 2018 og planlegger å

bruke deler av dette til ekstra lærerressurs, som et tiltak for å heve de faglige resultatene ved
skolen. Totalt forventer enheten et mindreforbruk ved årets slutt. Dette er viktig siden skolen i
løpet av de neste årene vil ha behov for å investere i nye læremidler på alle trinn.
Tangvall skole
Ved utgangen av 1. tertial har skolen et merforbruk på om lag 0,1 mill. kroner, det styres mot
budsjettbalanse.
Tinntjønn skole
Ved utgangen av 1. tertial hadde skolen et korrigert merforbruk på om lag 0,3 mill. kroner. For
å gå i balanse ved årets slutt justeres driften fra høsten av. Enheten styrer mot budsjett balanse.
Enhet for helsetjenester
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på om lag 160.000 kroner, noe
som i hovedsak kommer av ekstraarbeid for å oppfylle kravet om arkivering i overgang til nytt
fagsystem i Nye Kristiansand. Det er imidlertid allerede planlagt endringer og tiltak i forhold
til dette. Enheten forventer balanse ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester
Enhet for institusjonstjenester har ved utgangen av 1. tertial et korrigert merforbruk på 2,55
mill. kroner. Dette er over dobbelt så stort som ved utgangen av 1. tertial i 2018. Enhetsleder
forklarer deler av overforbruket med at de har hatt ekstra kostnader knyttet til endringer i
enheten og enkelte overlappinger i stillinger. Videre har enheten en beboer som krever store
ressurser i forhold til en gjennomsnittlig beboer. Enheten har også et sykefravær på 14%, noe
som bidrar til økte utgifter. Enheten melder at tiltakene de har satt i gang for å oppnå
budsjettbalanse er systematisk kompetansehevende tiltak og ansvarliggjøring av alle ansatte,
videreutvikling av en «VI KULTUR» og jobbe med det høye sykefraværet. Enheten ber om å
bli styrket med midler til økt bemanning til den beboeren som krever store ressurser. Slik det
ser ut i dag vil enheten få reduserte rammer i nye Kristiansand. Det forslås likevel at enheten
tilføres en økning i rammen på 1,8 mill. kroner i 1. tertial 2019. Det forventes at enheten styrer
mot et minst mulig merforbruk, men det er pr i dag vanskelig å se hvor stort merforbruk
enheten vil ha ved årets slutt. I følge årsmeldingen er det foreslått at enheten ikke skal dekke
inn merforbruket fra 2018.
Enhet for hjemmetjenester
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette
henger sammen med langtidssykemeldte de ikke har fått leid inn for, samt noen stillinger som
ennå ikke er besatt. Videre har enheten fått en ressurskrevende bruker mindre slik at budsjettet
foreslås å redusere denne posten med 1,8 mill. kroner. Enheten forventer et mindreforbruk ved
årets slutt.
Enhet for livsmestring
Per 1. tertial 2019 har enheten et lite mindreforbruk, men enheten rapporterer at de vil få et
stort merforbruk ved utgangen av 2019 dersom enheten ikke tilføres ekstra midler. Grunnen til
dette er utgifter knyttet til to ressurskrevende brukere blir langt høyere enn budsjettert. Videre
får kommunen fra sommeren 2019 en ny bruker som er definert som ressurskrevende. Denne
personen krever at det ansattes tre helt nye årsverk. Innenfor rusarbeidet vil det bli krevende å
oppnå budsjettbalanse, men det er vanskelig å anslå per i dag hvordan dette vil se ut ved
årsslutt. Det foreslås derfor en økning i enhetens ramme for 2019 på totalt 4 mill. kroner. Hvor
2,8 mill. kroner er knyttet til eksiterende ressurskrevende brukere, 1,1 mill. kroner til ny
tjeneste rettet mot ny ressurskrevende bruker og 100 000 kroner til merkostnader knyttet til 3
VTA plasser.

Kultur
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et korrigert mindreforbruk på om lag 300.000 kroner. De
ber om å flytte 0,5 mill. kroner som ble vedtatt brukt til registrering av gjenstander museum
over til investeringsprosjektet flytting av Søgne bygdemuseum, rådmannen foreslår at dette
gjøres.
I forbindelse med økning av brukermassen på Open Mind blir det nødvendig å øke
bemanningen til staben med 30 % for hele 2019 for å opprettholde aktiviteten, anslagsvis vil
dette koste 168.000 kroner. I saken om årsmelding foreslås det at enheten for med seg 371.000
kroner over i 2019, det forventes at enheten bruker av denne overføringen til å opprettholde
aktiviteten på Open Mind. Enheten forventer budsjettbalanse ved årets slutt.
Ingeniørvesenet rammeområdet og selvkostområde
Innenfor rammeområdene i Ingeniørvesenet er det et merforbruk på om lag 600.000 kroner.
Dette henger sammen med lavere inntekter på småbåthavnen. I forbindelse med harmonisering
til Nye Kristiansand er leieprisene satt ned med 1.000 kroner pr. plass, dette estimere enheten
til å utgjøre ca. 230.000 kroner for året. Videre er det usikkert når parkeringsautomaten i
Høllen kan settes i gang, noe som vil medføre et inntektstap på 100.000-200.000 kroner.
Enheten melder også at de forventer et merforbruk på 150.000 kroner knyttet til veglys.
Enheten ber om at alt dette kompenseres. Det forslås at enheten tilføres en økning i rammen på
230.000 kroner i 1. tertial 2019 til dekking av inntektstapet i småbåthavnen. I forbindelse med
saken om årsmeldingen foreslås det at enheten får med seg 217.000 kroner over i 2019, og det
forventes derfor budsjettbalanse ved årets slutt.
Innenfor selvkostområdene er det ved utgangen av 1. tertial et korrigert positivt avvik på 1,7
mill. kroner. Hovedvekten av disse er knyttet til høyere inntekter innen vann og avløp en
budsjettert. Mer- eller mindreforbruk innenfor selvkostområdene vil ved årsavslutningen tas
eller avsettes til fond.
Arealenheten
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert mindreforbruk på 1 mill. kroner. Av dette
kommer ca. 0,8 mill. kroner av mindreforbruk på lønn på grunn av vakanser. Når det gjelder
byggesaksgebyrene ligger de 0,6 mill. kroner under budsjett, mens oppmålingsgebyret ligger
0,4 mill. kroner over budsjettet. Selv om regnskapet i forhold til budsjett skulle tilsi at
tilstanden er tilfredsstillende og under god kontroll er enheten inne i et meget utfordrende år.
Det påvirker enheten at de er underbemannet og det er i tillegg som følge av
kommunesammenslåingen en viss uro og bevegelse blant medarbeiderne. Det anses som ikke
hensiktsmessig å ansette nye medarbeidere nå, det vil dermed være behov for bruk av noe
konsulentbistand resten av året. Enheten jobber mot budsjettbalanse ved årets slutt.
Eiendomsenhet
Etter korrigeringer har Eiendomsenheten et mindre merforbruk. De har et merforbruk på strøm
og et mindreforbruk på andre poster. Enheten forventer et merforbruk på strøm ved årets slutt
på om lag 1-1,5 mill. kroner, på andre poster forventes det budsjettbalanse ved årets slutt.
Derfor foreslår rådmannen at enheten tilføres 1 mill. kroner til å dekke inn merforbruket
knyttet til strøm for å gå i balanse ved årets slutt.

Felles omsorg
Ved utgangen av 1. tertial er felles omsorg i tilnærmet balanse. Det er uforutsigbarhet knyttet
til hva inntektene på ressurskrevende brukere blir ved årets slutt. Foreløpig prognose er 2,8
mill. kroner i merinntekter på helårsbasis på grunn av nye brukere og/eller økt aktivitet rettet

mot eksisterende brukere. Det meste av denne merinntekten må ses opp mot driftsenhetenes
merkostnader til de samme brukerne. Merinntektene forslås korrigert.
Felles oppvekst
Det er svært vanskelig å anslå hvordan felles oppvekst ligger an ved utgangen av 1. tertial.
Flere av de store utgiftspostene har utbetaling senere, men når det gjelder skoleskyss så ser
denne posten til å være i balanse ved utgangen av 1. tertial. Ved utgangen av 1. tertial så ser det
ut som man vil oppnå budsjettbalanse, men man må vente til 2. tertial for å komme med et
bedre estimat.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Enheten har merforbruk på noen områder og mindreforbruk på andre, men er totalt sett et
mindre forbruk. Potten for å dekke årets lønnsoppgjør ligger på dette ansvarsområdet. I 2019 er
denne budsjettert til 9,2 mill. kroner. Endelig konsekvens av lønnsoppgjøret er ikke beregnet
siden oppgjøret ikke er sluttført.
2. INVESTERINGSBUDSJETTET
Det er budsjettert med investeringer på 298,8 mill. kroner i 2019. Ved utgangen av april er det
investert for ca. 40 mill. kroner. Det foreslås bevilgningsendringer på enkelte prosjekter i
revidert budsjett. Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og
tidsplan.
2.1 INVESTERINGER
Økte investeringer ekskl. VAR området er på ca. 8,2 mill. kroner. Investeringer knyttet til VAR
området står uendret i forhold til opprinnelig budsjett. Hovedårsaken til den økte investeringen
skyldes forskyvning av kostnader som var forventet å komme i 2018, men som ikke inntreffer
før 2019.
Ekstra midler til fullføring av Bygdetunet:
Flytting av bygdetunet har vært ute på anbud. Det beste tilbudet for å flytte bygdetunet med
reetablering av det originale tilbygget (råbygg) slik at det framstår i mest mulig original stand,
har en kostnadsramme på 3,8 mill. kroner. Tilbygget skal brukes til formidling av museet i
samarbeid med frivillige lag og foreninger (Kystkvinnene, Historielaget m.fl.) samt Søgne
videregående skole.
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med 1,5 mill. kroner til 3,8 mill. kroner. Deler av
inndekning gjøres ved flytting av 0,5 mill. kroner fra driftsbudsjettet til kultur enheten.
Grunnen til dette er at det tidligere ble overført 0,5 mill. kroner fra museumsfond til drift som
ikke er blitt benyttet.
Ny Barnehage Leire/ Kjellandsheia: I forbindelse med bygging av barnehage i Ausviga er
det totalt avsatt 54 mill. kroner til ny barnehage. Prognosen for 2018 var på 25 mill. kroner,
men regnskapet endte på ca. 18,7 mill. kroner som er 6,3 mill. kroner mindre enn forventet.
Det fører til at budsjettet i 2019 må endres. Den totale kostnadsrammen forblir uendret, da de
totale kostnadene forventes å bli de samme. Det foreslås at budsjett økes med 6,3 mill. kroner.
Nye omsorgsboliger for funksjonshemmede inkl. felles rom:
I forbindelse med etablering av 9 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede med tilgang til
hel døgns tjenester. Inkl. fellesrom og personalbaser, ble det kun brukt 1,1 mill. kroner av
budsjetterte 7 mill. kroner i 2018, dette på grunn av forsinkelser.
Rammen forbli uendret, men kostnaden fra 2018 vil derfor komme i 2019.
Det foreslås at budsjettet økes med 5,9 mill. kroner.

Linnegrøvan 34: (bygg for dagsenter og Open Mind): Det ble budsjettert med 10,0 mill.
kroner til ombygging for dagsenter og Open Mind i 2018, men de faktiske utgiftene ble på 11,3
mill. kroner da fremdriften gikk raskere enn forventet. Den totale kostnaden forblir uendret på
19 mill. kroner. Det foreslås at budsjettet reduseres med 1,3 mill. kroner.
Uteområde kommunale barnehager: Prosjektet «utbedring av uteområdene for de
kommunale barnehagene» er under arbeid. Det har underveis i prosessen blir avdekket behov
for utvidelse i forhold til krav til størrelse for uteområder for barnehager og for å bygge opp
nye lekeområder.
I tillegg til opprinnelig budsjett er det pålagte rekkfølgekrav som det må tas hensyn til. Det vil
være behov for en støyskjerm/mur ved Torvmoen til i underkant av 0,4 mill. kroner, samt en
del tilleggsarbeid ved Åros Barnehage som vedlikehold av fotballbinge, akebakke,
stiforbindelse, avfalls bod og rydding av friområde. Dette med en kostnad på ca. 0,7 mill.
kroner.
Når det gjelder Solstrålen barnehage er fremdriften slik at det er usikkerhet rundt kostnaden
slik at det kan være behov for en justering ved 2. tertial.
Det foreslås at rammen økes med 1,0 mill. kroner.
Digitaliseringsprosjekt Nye Kristiansand: Fellesnemda har tidligere vedtatt 50 mill. kroner
til digitaliseringsmidler. Disse ble beregnet ut ifra en fast andel på 20% som ble fordelt likt
mellom Søgne, Kristiansand og Songdalen kommune og 80% pr. innbygger. Det er nå vedtatt å
bevilge ytterligere 30 mill. kr til digitalisering med en fordeling mellom drift og investering.
De ekstra 30 mill. kr er fordelt pr. innbygger.
Total fordeling mellom kommunene og mellom drift og investering blir som følger:
Drift
Investering
Sum
Kristiansand
10 895
50 939
61 834
Søgne
2 017
8 561
10 578
Songdalen
1 498
6 090
7 588
Sum
14 410
65 590
80 000
Opprinnelig investeringsbudsjett var på 7,486 mill. kroner. Det foreslås at rammen økes med
1,075 mill. kroner.
Uteområde skole: Grunnet forsinkelse i planlegging av uteområder barnehage vil det av
kapasitetsmessige årsaker bli forsinkelser ved uteområdet på Nygård skole i 2019 og at man
kun har behov for 1,0 mill. kroner av de budsjetterte 6.2 mill. kroner i 2019, mens den
resterende kostnaden på 5,2 mill. kroner kommer i 2020. Langenes forventes ikke å bli berørt
så her blir de budsjett i 2019 uendret på 3,5 mill. kroner.
Det foreslås at budsjettet reduseres med 5,2 mill. kroner i 2019.
Utvikling av felt C1 Åros: som følge av raskere fremdrift enn først estimert i 2018, ble store
deler av kostnadene tatt i 2018 og derfor redusert i 2019. Av budsjett på 2,0 mill. kroner
gjenstår i hovedtrekk anleggsbidrag og asfaltering i 2019, med en forventet totalkostnad på
0,75 mill. kroner. Det foreslås at budsjett senkes med 1,25 mill. kroner.
Sandripheia fritidspark: Eierkommunene til Sandripheia fritidspark har blitt enige om en
tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kroner for å dekke merutgifter på blant annet asfaltering,
massejustering og oppdimensjonering av rør. Søgne Kommune har en liten eierandel så her blir
kostnaden 80 000 kroner. Fordeling av kostnad mellom kommunene blir som følger:

Kommune
Kristiansand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Sum

Sum
1 110
80
80
730
2 000

Det foreslås at budsjettet økes med 80 000 kroner.
2.2 FINANSIERING
Netto økte investeringer er på ca. 8,2 mill. kroner når en tar med VAR området som forblir
uendret i revidert budsjett.
Økte investeringer ekskl. VAR området
Økte investeringer er på totalt ca. 8,2 mill. kroner som må finansieres, det samme gjelder
redusert overføringen fra drift til investering på 2,5 mill. kroner, jf. budsjettskjema for drift og
reduksjon av spillemidler i 2019 på 1,4 mill. kroner som følge av at prosjektet uteområde ved
Nygård skole forskyves i tid. Økte investeringer finansieres ved å øke lånerammen innenfor
investeringer med inntil 12,135 mill. kroner.
Endringer i budsjettskjema investering ekskl. VAR området

Tall i 1000 kroner

Opprinnelig
budsjett 2019

Regulert
budsjett 2019 Endringsforslag

FINANSIERINGSBEHOV
Flytting av Søgne Bygdemuseum

2 300

3 800

1 500

Ny Barnehage Leire/ Kjellandsheia

29 000

35 300

6 300

9 nye omsorgsboliger funksjonsh. inkl. felles rom

23 000

29 000

6 000

Ombygging til dagsenter på Linnegrøvan (inkl. utomhus og inventar)

9 000

7 700

-1 300

Uteområder barnehage

8 491

9 491

1 000

Digitaliseringsprosjekt Nye Krs

7 486

8 561

1 075

Uteområder Nygård skole

9 700

4 500

-5 200

Utvikling av felt C1 Åros

2 000

750

-1 250

0

80

80

Ekstrakostnader knyttet til Sandrib fritidspark
Investeringer

8 205

FINANSIERING
Overføring fra drift

9 419

6 889

Reduksjon spillemidler knyttet til uteområde Nygård skole
Lån eks VAR området

-2 530
-1 400

194 377

206 512

Sum finansiering

VAR område
Investeringer knyttet til VAR området forblir uendret i revidert budsjett.
Rådmannens merknader:
I arbeidet med årets økonomiplan har fokuset vært på hvordan vi kan lage et økonomisk
opplegg som legger til rette for at vi beveger oss fra dagen økonomiske situasjon til den som
vil være gjeldene fra 2020 på en mest mulig effektiv måte, samt at økonomiplanen er
bærekraftig på lang sikt.

12 135
8 205

For at alle kommunene skal ha de samme budsjettforutsetninger ble det lagt inn samme
forutsetninger vedrørende vekst i frie inntekter, samme alternativ for befolkningsprognoser,
samme anslag på utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS, premieavvik og avdragstid. Det
ble lagt inn en økning av eiendomsskatten på 23 mill. kroner og storbytilskudd på 4,3 mill.
kroner fra og med 2020. I 2019 blir dette hensyntatt ved at tilsvarende beløp er hentet fra
disposisjonsfondet. Søgne kommune har hatt gode resultater de siste årene og
disposisjonsfondet har nå nådd en størrelse hvor det er forsvarlig å bruke deler av dette.
Kommunestyrets budsjettvedtak fra desember legger opp til et netto driftsresultat på minus
11,7 mill. kroner. Dette tilsvarer minus 1,5 prosent av brutto driftsinntekter. Rådmannen mener
at dette kan forsvares ut i fra at dette i stor grad skyldes dirkete kostnader ved sammenslåingen,
samt at en prøver å legge til rette for å redusere omstillingskostnadene ved sammenslåingen.
Det videre opplegget viser også at man har et forsvarlig økonomisk opplegg ved at netto
driftsresultatet for 2020 økes til 24,2 mill. kroner, i 2021 er netto driftsresultat 20,8 mill. kroner
mens i 2022 øker det til hele 34,0 mill. kroner som tilsvarer en resultatgrad på 4,0 %. Dette er
godt over Fellesnemdas føringer, og over nasjonale anbefalinger på 1,75 prosent.
Ut fra ny informasjon og nye vedtak etter at budsjettet for 2019 ble vedtatt foreslår rådmannen
en netto utgiftsøkning i enhetene på ca. 3,9 mill. kroner i revidert budsjett, mens inntektene
etter nye prognoser økes med 1,4 mill. kroner. Dette betyr at driftskostnadene økes med ca. 2,5
mill. kroner som svekker netto driftsresultat i forhold til opprinnelig budsjett. Av dette er 2
mill. kroner knyttet til digitaliseringsprosjektet i Nye Kristiansand.
I sak om årsmeldingen foreslås det å øke enhetenes budsjettrammer med netto 5,4 mill. kroner
som følge av overføring av overskudd fra 2018 til 2019 som innebærer at budsjettert netto
driftsresultat reduseres ytterligere. En må her imidlertid være oppmerksom på at både
overføring av overskudd og utgifter til kommunesammenslåingen er engangskostnader som
ikke vil påvirke ressursbruken fremover.
Det er budsjettert med investeringer på hele 298,8 mill. kroner i 2019. Ved utgangen av april er
det investert for ca. 40 mill. kroner. Det foreslås økte investeringer ekskl. VAR området på ca.
8,2 mill. kroner. Investeringer knyttet til VAR området står uendret i forhold til opprinnelig
budsjett. Hovedårsaken til den økte investeringen skyldes forskyvning av kostnader som var
forventet å komme i 2018, men som ikke inntreffer før 2019.
Vedrørende kommunesammenslåingen ser vi fortsatt utfordringer knyttet til ressurser. Det er
utfordrende å gjøre en god prosess samtidig som kommunen skal driftes og man har budsjettert
med det høyeste investeringsnivået i Søgne kommunes historie.
Vedlegg
1 Tertialrapport for Søgne kommunes forvaltningsfond (Gabler)
2 Rapport for Søgne kommunes gjeldsportefølje per 1. tertial 2019 (Gabler)
3 Oppfølgning av vedtak - Kommunestyret per 25.04.2019
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MARKEDSKOMMENTAR
Første tertial 2019
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Aksjemarkedet
Ser vi på årets første tertial har aksjemarkedene globalt vært preget
av stor oppgang. Oslo børs er per utgangen av april opp 10,2 %,
mens MSCI World er opp 16,3 %. Dette kan sees i sammenheng med
at den amerikanske sentralbanken har kommet med flere «duete»
uttalelser og sannsynligheten for økt styringsrente i nærmeste fremtid
blir sett på som svært liten.

10,0 %
0,0 %
-10,0 %
-20,0 %
1. tertial 2018

I tillegg har det blitt rapportert gode makroøkonomiske tall, samt
rapporter om bedre utvikling i samtalene mellom USA og Kina har
bidratt til en vekst i aksjemarkedet i første tertial.
Det kan også være verdt å se på oljeprisen, som i likhet med
aksjemarkedet har hatt en stor volatilitet fra høsten 2018 til utgang av
første tertial. Oljeprisen hadde en sterk nedgang i fjerde tertial 2018
(34 % ned fra topp) men har i første tertial 2019 snudd og økt med
42 %. En sterk bidragsyter til denne oppgangen er USA som har
skjerpet oljesanksjonene mot Iran og som resulterer i at land som
Kina, India og Japan mfl. ikke kan handle olje med Iran uten at det
får konsekvenser fra USA.

Utvikling i aksjemarkedet

20,0 %

USA

150
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UK

2. tertial 2018
World

3. tertial 2018

Europe

1. tertial 2019
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Rentemarkedet
Ved rentemøtet hos den amerikanske sentralbanken 20.
mars valgte sentralbanksjef Jay Powell som ventet å
holde renten uendret. Til forskjell fra tidligere viser nå
sentralbankens prognoser at det kun vil komme en
renteøkning i løpet av 2019. Dette står i sterk kontrast til
markedets syn på utfallsrommet til den amerikanske
styringsrenten. Markedet har ikke priset inn noen
renteøkning i løpet av året, men tror tvert om det mest
sannsynlige (om enn marginalt) at renten er lavere i
desember enn den er i dag.
ECB avholdt også rentemøtet og avlyste muligheten for en
renteøkning etter sommeren i år. Det var ikke mange som
trodde det ville komme en renteøkning, men den klare
beskjeden fra sentralbanken var likevel overaskende. Samtidig
som verdens sentralbanker kutter sine renteestimater valgte
som ventet den norske sentralbanken å sette opp renten med
25 bps til 1,0% i mars. Sentralbanken justerte samtidig opp
rentebanen de nærmeste årene, og ned for de påfølgende.
Noe som indikerer en raskere renteøkning til ett lavere nivå
enn tidligere planlagt.
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Makrobildet

Arbeidsledigheten i USA fortsetter å være rekordlav og er nå på
3,7%, det laveste nivået etter år 2000! Sett dette i sammenheng med
flere andre makroøkonomiske faktorer som har en positiv trend er det
neste uforståelig at sentralbanker fortsetter å holde på historisk lave
renter (og vurderer også å gjeninnføre kvantitative lettelser)

En annen faktor som har blitt nevnt til det kjedsommelige, men som
fortsatt er en vesentlig faktor på både kort og lang sikt er
handelskrigen mellom USA og Kina. De seneste rapportene fra
finansminister Steven Mnuchin er at det i løpet av april eller tidlig mai
blir avgjort om de endelig klarer å lande en etterlengtet avtale. Dette
har vi hørt før, men det kan se ut som om markedet har mer tro på
en løsning er i emne denne gangen. Det siste sjakkpartiet mellom
verdens to stormakter er nok ikke spilt, uavhengig om det blir avtale
eller ei.

En annen arbeidsledighet som sakte men sikkert har gått nedover er
den i eurosonen som nå er nede i 7,7%. Det er fortsatt stor variasjon
innad i eurosonen med Tyskland i den ene enden på 3,2%, mens land
som Italia og Spania er på henholdsvis 10,2% og 14,0%. Det er
likevel verdt å få med seg at trenden er lik over alle landene i
eurosonen, ledigheten er på vei ned, og dermed er også optimismen
forsiktig på vei opp.
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PORTEFØLJEN
Første tertial 2019

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Per 30. april 2019 var markedsverdien av kommunes portefølje MNOK 187,6. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning
på 5,0 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 0,4 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,2 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng sterkere enn
indeks.

•

Norske aksjer forvaltes per utgangen av første tertial gjennom fondene Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Arctic
Norwegian Value Creation.

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 12,8 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,1
prosentpoeng.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 10,4 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på -0,3 prosentpoeng.

•

Arctic Norwegian Value Creation har gitt en avkastning på 15,1 prosent, tilsvarende en meravkastning på 4,3
prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Globale aksjer forvaltes av Ardevora og Sector ved utgangen av april 2019. Den globale aksjeporteføljen ga i
første tertial en avkastning på 14,4 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på -2,0 prosentpoeng.
Aggregatet globale aksjer består av ett usikret fond, Ardevora, og ett valutasikret fond, Sector Kernel.

•

Sector Kernel leverte en avkastning på 8,6 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 16,3 prosent.

•

Ardevora Global leverte en avkastning på 20,0 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 15,8 prosent.

•

Den valutasikrede indeksen har hittil i år gitt en avkastning som er 0,1 prosentpoeng sterkere enn den åpne
indeksen. Kommunen har følgelig tjent på å valutasikre deler av aksjeporteføljen sin i så langt i 2019.

•

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder består av TT Emerging Markets. Aksjer i fremvoksende
markeder ga i første tertial en avkastning på 16,3 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 4,2
prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Porteføljen av norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III.

•

Aggregatet norske obligasjoner ga i første tertial en avkastning på 1,7 prosent, mot indeksavkastning på 0,0
prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. I første tertial har
aggregatet gitt en avkastning på 0,8 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,5 prosentpoeng.

•

Nordic Bond Pricing AS har nå utviklet spesialiserte norske kredittindekser som i større grad reflekterer
forvalternes investeringsunivers. De nye indeksene ble implementert som referanseindeks på fondsnivå 1.
januar i år.

•

På aggregatnivå benyttes fortsatt statsobligasjonsindekser som referanseindekser. Det er viktig å være klar
over at referanseindeksene på norske renter ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden
indeksene er rene statsindekser. Meravkastningen skyldes blant annet at vi har hatt en inngang i
kredittspreader hittil i år noe som gjør at mandatene, som tar kredittrisiko, gjør det bedre enn referanseindeks
(3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder kredittrisiko.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Eiendomsaggregatet forvaltes av Aberdeen Eiendomsfond Norge. I første tertial leverte fondet en
avkastning på 2,2 prosent.

•

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes gjennom fondene BlueBay Investment Grade Global Agg og
PIMCO Global Bond Fund ESG.

•

Globale obligasjoner har i første tertial gitt en samlet avkastning på 3,1 prosent, mot indeksavkastning på 2,5
prosent.

•

BlueBay Investment Grade Global Agg har levert en avkastning på 3,2 prosent, som tilsvarer en meravkastning
på 0,7 prosentpoeng.

•

PIMCO Global Bond Fund ESG har i første tertial levert en avkastning på 3,1 prosent, tilsvarende en
meravkastning på 0,6 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Etikk
Ifølge finansreglementet til kommunen skal det investeres i fond innenfor UCITS-regelverket og fond
som følger Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sitt etiske regelverk eller tilsvarende internasjonale
retningslinjer.
Av porteføljens 10 forvaltere ved utgangen av 30.04.2019 har alle signert på FN-støttede ‘Principles
for Responsible Investment’ (PRI), eller følger SPU. PRI består av et nettverk av signatarer som har
som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunn- og styringsrelaterte
utfordringer (ESG) og støtter medlemmene med å implementere løsninger til disse utfordringene i
investerings- og eierskapsbeslutninger.
Det kan også nevnes at kommunen er investert i en andelsklasse i PIMCO som har opprettet et eget
ESG filter utover nevnte PRI.

Porteføljesammendrag:
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2019 var på MNOK 178,7. Ved utgangen av første tertial var
markedsverdien MNOK 187,6. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 8,9.

•

Pengemarked har hatt en verdiøkning på MNOK 0,1, globale obligasjoner på MNOK 1,7 og norske obligasjoner
på MNOK 0,9.

•

Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 1,1. Globale aksjer og globale aksjer i fremvoksende markeder
har hatt en verdiøkning på henholdsvis MNOK 4,3 og MNOK 0,6.

•

Eiendom har hatt en verdistigning på MNOK 0,4.

•

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

Porteføljesammendrag:
Relativ avkastning
Porteføljen har levert meravkastning i 3 av 4 måneder i første
tertial, og i 66 av 100 måneder siden oppfølgingens start i
2011, noe som innebærer en konsistens på 66 prosent.
Porteføljens meravkastning hittil i år skyldes positivt
seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget skyldes at
forvalterne samlet sett har levert meravkastning sammenlignet
med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har vært
negativt. Negativt 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. Tidligere har dette blitt
rapportert som egen søyle, nå legges det 100 % på
seleksjonsbidrag.

Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra
strategi i %

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

9,4

5,0 %

3%

5%

7%

0,0 %

Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende
markeder

33,9

18,1 %

14 %

18 %

22 %

0,1 %

4,2

2,2 %

0%

2%

4%

0,2 %

Norske obligasjoner

52,2

27,8 %

15 %

30 %

50 %

-2,2 %

Globale obligasjoner
Pengemarked/bankinnskud
d

56,2

30,0 %

15 %

30 %

50 %

0,0 %

12,8

6,8 %

0%

5%

32 %

1,8 %

Eiendom

19,0

10,1 %

0%

10 %

15 %

0,1 %

Totalportefølje

187,6

100,0 %

100,00 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 30.04.2019.

Risiko:
Stressing av porteføljen
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med
de definerte parameterne gitt dagens allokering er
på MNOK 24,5.
For strategien er det beregnede verdifallet MNOK
24,1.
Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle
korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 12 % fall i eiendom
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske
kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering

Strategi

-9,9
-7,6
-2,8
-1,9

-10,0
-7,5
-2,8
-1,9

-2,2

-1,9

-24,5
-13,0 %

-24,1
-12,8 %

Totalporteføljen og aktivaklasser
20%
14,5 %

14,4 %

16,3 %

11,6 %

10%

7,3 %

6,1 %
0,4 %

12,8 %

2,7 %
1,6 %
1,0 % 0,4 %

1,0 %1,3 %

0,4 %

0,4 %

3,1 %

5,0 %
1,7 %

2,2 %
0,8 %

0%
-0,2 %

-0,7 %

-0,1 %
-2,7 %

-1,1 %

-0,8 %

-10%

Globale aksjer
Globale obligasjoner
Aksjer i fremvoksende markeder
Norske aksjer
Norske obligasjoner
Pengemarked Norge
Eiendom
Totalportefølje

-11,5 %
-16,1 %

-20%

-0,9 %

-23,0 %

-30%
-31,3 %

-40%
T2 - 18

T3 - 18

2018

T1 - 19
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Søgne kommune

Indeksert avkastning siste 36 måneder

Avkastning

Verdiutvikling, TNOK

Porteføljevekter

Inngående beholdning
Innskudd/uttak
Gev/tap
Utgående beholdning

Siste mnd

Hittil i år

Siste 36 mnd

Siden start

186 146,9

178 682,8

159 536,7

119 913,6

0,0

-67,9

-709,0

-6 293,8

1 460,7

8 992,7

28 779,9

73 987,8

187 607,6

187 607,6

187 607,6

187 607,6

Periode: 31.12.2010 til 30.04.2019
Valuta: NOK
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Søgne kommune

Avkastning, mnd. til dato, %
Beholdning

Periode: 31.12.2010 til 30.04.2019
Valuta: NOK

Søgne kommune
Avkastning, hitt. i år, %

Avkastning, siden start, %

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Start

Holberg Likviditet

0,2

0,1

0,1

0,8

0,3

0,5

1,9

0,7

1,2

31.03.2014

Kontanter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.10.2018

Pengemarked/bankinnskudd

0,2

0,1

0,1

0,8

0,3

0,5

2,1

0,9

1,2

30.06.2012

DNB Obligasjon (III)

0,2

0,0

0,2

1,7

0,8

0,9

3,1

1,8

1,3

31.03.2014

Norske obligasjoner

0,2

-0,2

0,4

1,7

0,0

1,7

3,7

2,2

1,5

31.12.2010

BlueBay IG Global Aggregate I

0,6

-0,1

0,6

3,2

2,5

0,7

3,1

2,3

0,7

31.03.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

0,2

-0,1

0,2

3,1

2,5

0,6

1,4

2,1

-0,8

30.11.2017

Globale obligasjoner

0,4

-0,1

0,4

3,1

2,5

0,6

3,7

3,4

0,3

31.07.2012

Arctic Norw. Value Creation

2,0

1,9

0,1

15,1

10,7

4,3

13,0

9,4

3,6

31.01.2015

Danske Inv No. Aksjer Inst. II

3,1

1,9

1,2

10,4

10,7

-0,3

11,4

10,7

0,6

31.01.2013

Norske aksjer

2,5

1,9

0,6

12,8

10,7

2,1

12,0

11,7

0,3

31.07.2012

Ardevora Global Equity SRI

4,2

3,4

0,8

20,0

15,8

4,2

11,4

9,9

1,5

31.10.2015

Sector Global Eq. Kernel H2N

0,2

3,6

-3,5

8,6

16,3

-7,8

6,8

12,2

-5,3

31.03.2016

Globale aksjer

2,3

3,6

-1,4

14,4

16,4

-2,0

13,7

13,1

0,6

31.12.2010

TT Emerging Markets Equity

2,5

2,1

0,3

16,3

12,1

4,2

9,7

3,9

5,9

31.05.2018

Aksjer i fremvoksende markeder

2,5

2,1

0,3

16,3

12,1

4,2

5,8

12,6

-6,8

31.01.2017

Aberdeen Eiendomsfond

0,1

0,1

0,0

2,2

2,2

0,0

6,8

6,8

0,0

30.04.2017

Eiendom

0,1

0,1

0,0

2,2

2,2

0,0

6,7

6,7

0,0

30.04.2017

Total (Søgne kommune)

0,8

0,7

0,1

5,0

4,6

0,4

6,2

5,4

0,8

31.12.2010
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Søgne kommune

Nøkkeltall i perioden

Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK)

187 608

Beta

0,98

Avkastning - portefølje

6,2 %

Forklaringsgrad (R2)

0,73

Avkastning - indeks

5,4 %

Tracking Error

Differanse

0,8 %

Info kvot

0,56

Standardavvik - portefølje

2,9 %

Sharpe Ratio

1,77

Standardavvik - indeks

2,5 %

Konsistens

Trendanalyse - Sharpe Ratio

1,5 %

66,0 %

Trendanalyse - Tracking Error

Periode: 31.12.2010 til 30.04.2019
Valuta: NOK

5

Generert: 06.05.2019 17:07:51

Søgne kommune

Periode: 31.12.2010 til 30.04.2019
Valuta: NOK

Søgne kommune

Verdiutvikling, MNOK

Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering

Avkastning i beløp per aggregat
Hittil i år

2018

Siden start

8 992 698

-1 700 292

73 987 819

97 901

167 959

2 011 382

Norske obligasjoner

887 055

493 437

18 711 520

Globale obligasjoner

1 695 142

-617 071

10 659 876

Norske aksjer

1 061 694

168 679

6 748 158

Globale aksjer

Total
Pengemarked/bankinnskud
d

4 261 768

-2 456 221

33 377 943

Aksjer i fremvoksende
markeder

583 422

-687 507

487 496

Eiendom

405 715

1 230 431

1 991 443

7

SØGNE KOMMUNE
Gjeldsrapport 1. tertial 2019

GJELDSPORTEFØLJEN

Nøkkeltall
•
•
•
•
•
•

Per 30.04 var kommunens lånevolum
MNOK 598,0.
Porteføljen bestod per utgangen av
tertialet av 16 lån.
Kommunens derivatavtale med Nordea
utløp i 2018.

30.04.2019

31.12.2018

Lån (L)

598,0

607,4

Rentekompensasjonsordninger

104,6

104,6

Netto rentebærende gjeld

493,4

502,8

16

16

Antall lån
Swapvolum
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)
Finansielle instrumenters andel av total gjeld
Påløpte renter hittil i år
Periodens rentekostnad
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)
25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, %

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var
14,92 år ved utgangen av tertialet.

Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, MNOK

Andel lånevolum med flytende rente
var 58,5 %.

Eiendelenes vektede løpetid

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,59.

Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)

0,0

0,0

0,26 %

0,25 %

0,0 %

0,0 %

4,0

11,2

2,0 %

2,0 %

14,92

15,24

41,5 %
58,5 %

50,2 %
49,8 %

9,1 %

0,0 %

54,5

0,0

Kommunalbanken

Kommunalbanken

Største lånegivers andel av total gjeld

73,8 %

73,7 %

Enkeltlån

25,6 %

25,9 %

Største lånegiver

Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK)
Beregnet minsteavdrag
1< Durasjon i normalporteføljen < 5 **

33,4

33,4

32,4 år

32,4 år

19,52

19,52

1,59

1,65

Durasjon for et enkelt instrument

4,46

4,79

Markedsverdi av gjeldsporteføljen

603,1

614,4

-5,1

-7,0

3,5

3,0

Tapspotensial (renten stiger med 1%-poeng)

Resultat
•

•

Periodiserte rentekostnader per
utgangen av første tertial var MNOK
4,0, som tilsvarer en rente på 2,0 %.
Budsjettert rentekostnad var 2,8 %.
Referanserenten er på 2,0 %.
Referanserenten har tilsvarende
renteforfallsstruktur som kommunens
referanseportefølje.

30.04.2019

Budsjett 2019

Rentekostnader periodisert (MNOK)

4,0

17,0

Rentekostnader (%)

2,0 %

2,8 %

Faktisk

Referanse

2,0 %

2,0 %

Sammenliknet med
referanseindeks

Rentekostnad mot referanserenten
•
•

Grafen viser utvikling i periodisert
rentekostnad mot referanserenten.

3,5 %

Historisk rentekostnad avviker fra
referanserenten grunnet
rentebytteavtaler og fastrentelån
inngått på tidspunkt hvor rentenivået
var høyere enn dagens rentenivå.
Over tid vil faktisk rentekostnad
nærme seg referanserenten.

2,5 %

3,0 %

2,0 %
1,5 %

Faktisk - periodisert

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

Referanse

Porteføljesammendrag
•
•

•

•

•

Tabellen viser renteprognoser for kommunen for
budsjettperioden 2019 – 2022.
Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige
renter fra rentekurven per 30.04, samt
budsjetterte avdrag og låneopptak, for for å
utarbeide en prognose over rentekostnader
frem til 2022.
Det er utledet prognoser for tre ulike
rentescenario, hvor basis scenario er det mest
sannsynlige utfallet.
Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen
ligger under budsjett for 2019, men over
budsjett for 2020-2022.
Se også grafisk fremstilling neste side.

2019

2020

2021

2022

Basis scenario

14,7

20,4

23,4

25,4

Budsjett

17,0

20,0

22,0

22,0

Høyt scenario

18,8

35,4

44,6

52,1

Lavt scenario

12,6

15,0

16,3

17,1

Renteprognose 2019-2022
Basis scenario

60,0

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2019

2020

2021

2022

Rentebindingsforfall
•

•

Tabellen viser at kommunen ligger
omtrent på strategi når det gjelder
rentebindinger.
Søylediagrammet på neste slide gir en
grafisk fremstilling av
renteforfallsstrukturen for
gjeldsporteføljen, samt
referanseporteføljens renteforfallsstruktur.

Fra

Til

30.04.2019

31.07.2019

Virkelig
118,6

31.07.2019

30.04.2020

231,0

0,0

38,6%

30.04.2020

30.04.2021

68,4

59,8

11,4%

10,0%

30.04.2021

30.04.2022

54,2

59,8

9,1%

10,0%

30.04.2022

30.04.2023

50,0

59,8

8,4%

10,0%

30.04.2023

30.04.2024

50,0

59,8

8,4%

10,0%

30.04.2024

30.04.2031
Total volum:

Referanse
299,0

Virkelig%
19,8%

Strategi%
50,0%

25,8

59,8

4,3%

10,0%

598,0

598,0

100,0%

100,0%

Rentebindingsforfall
70%
60%

Renferanseportefølje

Faktisk portefølje

50%
40%
30%
20%
10%
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

Aktiviteter hittil i år
Det er ingen aktiviteter hittil i år.

Finansreglement
Finansreglement:

Status:

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding
(durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være
mellom 1 og 5 år.

Durasjon på gjeldsporteføljen var på 1,59 per
30.04, og ligger dermed innenfor bestemmelsene
i finansreglementet.

Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på
minimum 25 % og maksimalt 70 % (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over).

Kommunen hadde et volum på 58,5 % med fast
rente per 30.04 og ligger dermed innenfor
bestemmelsene i finansreglementet.

Risikosituasjon:
Faktisk allokering
Balanse %

Balanse MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

58,5 %

349,7

2,0 %

Gjeld med fast rente

41,5 %

248,4

Samlet bruttogjeld

100,0 %

598,0

Pengemarked

6,8 %

12,8

2,0 %

0,11

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

27,8 %

52,2

2,0 %

2,47

-2,6

-1,4 %

Globale omløpsobligasjoner

30,0 %

56,2

2,0 %

6,51

-7,3

-3,9 %

Norske aksjer

5,0 %

9,4

-30,0 %

-2,8

-1,5 %

Globale aksjer

18,1 %

33,9

-20,0 %

-6,8

-3,6 %

Aksjer i fremvoksende markeder

2,2 %

4,2

-20,0 %

-0,8

-0,4 %

Eiendom

10,1 %

19,0

-10,0 %

-1,9

-1,0 %

22,2

-10,0 %

-2,2

-1,2 %

-24,5

-13,0 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

100,0 %

187,6

Durasjon

Beregnet tap
MNOK

Beregnet tap %

-7,0

-7,0

-31,5

Risikosituasjon:
Strategisk allokering
Balanse %

Balanse MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

50,0 %

299,0

2,0 %

Gjeld med fast rente

50,0 %

299,0

Samlet bruttogjeld

100,0 %

598,0

Pengemarked

5,0 %

9,4

2,0 %

0,11

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

30,0 %

56,3

2,0 %

2,47

-2,8

-1,5 %

Globale omløpsobligasjoner

30,0 %

56,3

2,0 %

6,51

-7,3

-3,9 %

Norske aksjer

5,0 %

9,4

-30,0 %

-2,8

-1,5 %

Globale aksjer

18,0 %

33,8

-20,0 %

-6,8

-3,6 %

Aksjer i fremvoksende markeder

2,0 %

3,8

-20,0 %

-0,8

-0,4 %

Eiendom

10,0 %

18,8

-10,0 %

-1,9

-1,0 %

18,8

-10,0 %

-1,9

-1,0 %

-24,2

-12,9 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

100,0 %

187,6

Durasjon

Beregnet tap
MNOK

Beregnet tap %

-6,0

-6,0

-30,2

Risikosituasjon:
Kommentar
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens
allokering er på MNOK -31,5. Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -7,0 for
kommunens passiva som følge av at renten øker.
Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som
følge av en stresstest med de definerte parameterne på MNOK -30,2.
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.

MARKEDSUTVIKLING
Første tertial 2019

Rentekurven

Rentekurven 2019

 Norges Bank valgte å heve styringsrenten til
1,0% på sitt rentemøte i mars. Markedet tror nå
at neste heving kommer i juni 2019. Korte renter
ligger på samme nivå som ved inngangen til
tertialet, mens lange renter har falt med om lag
0,2%. Styringsrenten forventes å øke noe på
kort sikt, men faller igjen etter 2021.
Anslag på styringsrente
 Ved årets inngang kostet et fat med Brent Blend
om lag 55 dollar/fat. Gjennom kvartalet har
oljeprisen økt gradvis og noteres nå til om lag 70
dollar per fat.

Rentenivået er lavt, men vil øke svakt i 2019
 Gjennom første tertial har
 Oljeprisen falt økt om med om lag 15 dollar per fat, fra ca. 55 – 70
per fat.
 Fallet i internasjonale børser er mer enn reversert sammenliknet med
nivået i september 2018.

2,00
1,90

Markedet forventer en
renteøkning i 2019

1,80
1,70

 Markedene har svingt kraftig gjennom siste halvår, og er særlig usikre 1,60
på utvikling i den amerikanske økonomien som oppfattes å være en
1,50
indikator for konjunkturutviklingen.
 Imidlertid synes den underliggende utviklingen sterk,
arbeidsledigheten, fortsette å falle og er på det laveste på mer
enn 50 år (3,6%) og sysselsettingen utenfor landbrukssektoren
fortsetter å øke.
 Den norske sentralbankens handlingsrom påvirkes av utviklingen i
internasjonale markeder.
 Markedet tror på sentralbankens prognoser og forventer en økning i
styringsrenten i juni og desember.

1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
Om 3 m

Om 6 m
30.april 2019

Om 9 m
Om 12 m
31. des 2018

Innlånskostnadene falt svakt gjennom tertialet


Kredittkostnad kommuner
April 2019

Høsten 2015 steg kredittpåslaget investorene
krevet for å eie gjeld utstedt av kommuner,
kraftig.

100
80

20

-40

3m

5 år

10 år

des.18

mar.18

jun.17

sep.16

des.15

mar.15

jun.14

sep.13

des.12

mar.12

jun.11

sep.10

des.09

mar.09

-20

jun.08

0
sep.07

Kredittpremien på 5 og 10 års løpetid har
falt om lag 0,15.

40

des.06



60

mar.06

Gjennom 2016 og 2017 fat kredittpremien,
mens den i 2018 ligger på samme nivå som ved
begynnelsen av året. Gjennom første tertial
2019 har kredittpremiene falt noe.

bp (0,01%)



Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Saksnumm
Sakstittel
er
PS 28/18 Felles planstrategi for Kristiansand,
Søgne og Songdalen

Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

22.03.2018

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Teknisk

Torkjell Tofte

22.03.2018

PS 31/18

Alternativt forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID
Sluttbehandling - Detaljregulering for
Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609 201609 legges ut på høring jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende
endringer:
• Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
• Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
• Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
Behandles videre på
• Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering,
ordinær måte.
særlig ved eldreboligene
• Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og
utredning anbefales
• Rekkefølgekravet på fortauet strykes

Rådmannen

Rådmannen

22.03.2018

PS 34/18

Lovlighetskontroll - vedtak PS 22/18 i
kommunestyremøte 15.02.18

1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt
samarbeid om planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1,
mellom Søgne, Kristiansand og Songdalen kommune. Likedan vedtas
oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for nye Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre
for planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling
fra Fellesnemnda jf. pbl § 9-3.

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

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Dag Morten
Frantzen

26.04.2018

Administrasjonsavdelingen

Camilla Aarnes

24.05.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
RS 12/18 Saksprotokoll formannskapet 18.04.18
- RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne
kommune - referatsak

PS 46/18

Godkjenning av protokoll fra møte
kommunestyret 26.04.18

Vedtak/Oppfølging
1. Formannskapets vedtak opprettholdes
2. Granskningen gis en kostnadsramme inntil kr. 250 000. Revisjon bistår i
prosessen og med oppfølging av eksternt firma. Eventuell tilleggsbevilgning
vurderes av formannskapet
3. Saken sendes tilbake til kommunestyret etter endt granskning

Ordfører Hilde (AP) er blitt gjort oppmerksom på følgende feil i protokollen (i
kursiv)
Side 6 i protokollen:
• «Det ble vedtatt med 25 mot 1 (Uavh.) stemme å sette forslagene opp mot
hverandre». Riktig antall skal være 26 mot 1.
Side 13 i protokollen:
• Partitilhørighet for Grethe Alver Jacobsen endres fra AP til H.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.04.18 med merknader
fremkommet i møte 24.05.18.

Teknisk

Torkjell Tofte

24.05.2018

RS 14/18

Fylkesmannen opprettholder
kommunens vedtak - klage over
kommunens vedtak i sak om
ekspropriasjon til gjennomføring av
detaljregulering

Ingen merknader

Kommentar

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Saksnumm
Sakstittel
er
RS 15/18 Sak vedrørende ekspropriasjon av
arealer på GB 16/312 avsluttes
RS 16/18 Informasjon vedr. avvikling av
kommunale heimevernsnemnder 2017
- Behandling i Søgne kommunestyre

Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

24.05.2018

Vedtak/Oppfølging

Administrasjonsavdelingen

Dag Morten
Frantzen

24.05.2018

Administrasjonsavdelingen

Camilla Aarnes

24.05.2018

PS 47/18

Referatsaker kommunestyret 24.05.18

Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Administrasjonsavdelingen

Dag Morten
Frantzen

24.05.2018

RS 18/18

Ingen merknader

Administrasjonsavdelingen

Camilla Aarnes

24.05.2018

RS 17/18

Saksprotokoll i Formannskapet 16.05.2018 - PS 54/18 Tilbakemelding
på sak nr. PS 4/18
Invitasjon til å opprette årets
Kommunekomite - TV-aksjonen 2018

Administrasjonsavdelingen

Camilla Aarnes

24.05.2018

PS 48/18

Søknad om permisjon fra verv som
kommunestyrerepresentant - Jan
Stubstad

• Jan Stubstad innvilges permisjon fra sitt verv i kommunestyret ut
valgperioden, det vil si 31.12.19.

Ingen merknader

Følgende medlemmer enstemmig valgt til kommunekomite - TV-aksjonen
2018:
• Astrid Hilde (AP)
• Aslaug Bakke (AP)
• Torfinn Kleivset (KRF)
• Oskar Lohne (H)
• Tom Jørgensen (FRP)

• 1. vararepresentant for Høyre trer inn som fast medlem av kommunestyret.
Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.

Oppvekst

Jon Wergeland

24.05.2018

PS 49/18

Endring av retningslinjer for Søgne
barne- og ungdomsråd

Kommentar

Ingen merknader

Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd
godkjennes.

Melding om vedtak
sendt til alle involverte

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

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

24.05.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 51/18 Sluttbehandling - detaljregulering for
Kleplandsveien, 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan
ID 201608

Vedtak/Oppfølging
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks
gesims på kote 38,7 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og
miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha
felles eller beslektet materialbruk. På flater som ikke benyttes til takterrasser
skal det anlegges grønne tak (beplantning) eller solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA
inntil 50 m2 tillates inntil 3,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates
etablert frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på taket i inntil 1,5 m
høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og installasjoner på
tak skal trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims. Solenergianlegg etter
bestemmelse 1.1.8 skal etableres i et omfang på 1kW installert effekt per
boenhet, eventuelt begrenset av tilgjengelig takareal.

Teknisk

Torkjell Tofte

24.05.2018

PS 52/18

1. Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616 vedtas,
Sluttbehandling - detaljregulering for
Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
201616
vedtaket av planen som underinstans

Oppvekst

Jon Wergeland

24.05.2018

PS 50/18

Kvalitetsmelding for
barneverntjenesten

Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde
avdeling Søgne og Songdalen tas til orientering.
Kommunestyret i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på
barnevernet og at det har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel
bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen for Søgne og Songdalen, og
at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Kommunestyret ønsker å presisere at det forventes like
tjenester, tilbud og kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i
Kristiansandsregionen.

Økonomi

Børre
Andreassen

24.05.2018

PS 53/18

Agder Energi- ny viljeserklæring

Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på
eiermøte 25.5.2018 i tråd med anbefalingen fra arbeidsutvalget med en
varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

Kommentar

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

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Camilla Aarnes

24.05.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 55/18 Saksfremlegg Melding om vedtak sak
12/18 - Årsrapport og årsregnskap
2017 fra skatteoppkreveren i Søgne

Vedtak/Oppfølging
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt
kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til
orientering.

Kommentar

Melding om vedtak
sendt TEMARK

Status

UB

F

F

Utkvittert kommunestyret

Status

F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Status
F

F

F

F

F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Status

F

F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Status

F

Utkvittert kommunestyret

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan 201
Budsjettforslag
Styrke hjemmetjenesten
Aktivitetsmidler, felles helse og omsorg
Reversere kutt i skole
Søgne b/u teater, kulturskolen
Prosjekt, bedre norskopplæring
Økt bunnfradrag til 900.000, eiendomsskatt
Kulturhogst av skog-kulturlandskap
Arealenheten, prosjektmidler til kommuneplan
Hjertegruppen
Felles skole
NAV, prosjekt med sommerjobb til ungdom
Barnevern
Kultur
Marin søppel
Trossamfunn
Ernæring i kommunale barnehager
Økte finanskostnader
Elevombud

SUM H, FrP, KrF, V og SP
Inndekning
Kvalifiseringsenheten, økt sosialhjelp til flyktninger
Redusert avdrag/avskrivning
Redusert økning, politisk område
20 mill. fra disposisjonsfond til investering, renter og avdrag

Sum inndekning

Investeringer basert på lån.
Asfaltering, reasfaltering av veier
Grusing av kommunale veier
Velferdsteknologi
SUM økte investeringer

Økte renter og avdrag
Renter
Avdrag
SUM økte finansutgifter

n 2018-2021
Endring 1000 kr

2018

2019

2020

2021

-700
-200
-1 000
-100
-500
-1 000
-100
-500
-15
-500
-225
-500
-300
-100
-400
-600
-101
-90

-700

-700

-700

-1 000
-100
-1 000
-1 000
-100

-1 000
-100

-1 000
-100

-1 000

-1 000

-15
-500
-225
-500
-300
-100
-800
-1 200
-501
-90

-15
-500
-300
-500
-300

-15
-500
-300
-500
-300

-800
-1 200
-822
-90

-800
-1 200
-1 117
-90

-6 931

-8 131

-7 327

-7 622

500
5 681
750

500
6 881
750

500
6 077
750

500
6 372
750

6 931
0

8 131
0

7 327
0

7 622
0

-1 700
-400
-1 000
-3 100

-1 700
-400
-1 000
-3 100

0

0

110

220
110

220
220

220
220

110

330

440

440

PS 11/18

Godkjenning
av protokoll
fra møte i
kommunestyr
et 25.01.18

PS 12/18

Godkjenning
av protokoll
fra
ekstraordinær
t møte i
kommunestyr
et 01.02.18

PS 13/18

Eierskapsmel
ding for
Agder Energi

PS 14/18

Mottak av
marint avfall
fra fiskebåter
i Søgne samt
avsetting av
tilskuddsmidl
er til tiltak
mot marin
forsøpling

PS 15/18

Ekspropriasj
on for
gjennomførin
g av
Detaljreguler
ing for del av
Nodenesveie
nPålsnesveien,
erverv av
grunn til
bygging av
fortau langs
FV 169,
Nodenesveie
n

PS 16/18

Klage på
vedtak om
ekspropriasjo
n - fortau
langs fv 169
Nodenesveie
n

PS 17/18

Tilsynsavgift
fra
salgssteder
for
tobakksvarer
og
tobakkssurro
gater i Søgne
kommune

PS 18/18

Endring i
eiendomsskat
teloven med
virkning fra
2019 for verk
og bruk

PS 19/18

PS 20/18

PS 21/18

Søknad om
fritak
eiendomsskat
t
Interkommun
alt
responssenter
.
Samarbeidsa
vtale etter
vertskommun
emodell
Tariffoppgjør
et 2018 Debatthefte
fra KS

PS 22/18

PS 23/18

PS 24/18

FO 3/18

FO 4/18

Saksfremlegg
- Melding om
vedtak sak
1/18,
Oppføling av
innkommet
varsel sletting i
arkivet
Revisjon av
varslingsrutin
er i Søgne
kommune
Regionplan
Agder 2030 høring av
planprogram
Interpellasjon
til
kommunestyr
et vedr.
kommunesa
mmenslåing
Interpellasjon
til
kommunestyr
et - 15.02.18
- Strømbrudd
i Søgne

