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Rapportering per 1 . tertial 2020

1 Revidert nasjonalbudsjett 2020 og
kommuneproposisjon 2021

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) og
kommuneproposisjon 2021 tirsdag 12. mai. Dokumentene gir signaler om
hvordan utvikling i norsk økonomi har vært, hvordan utsiktene blir fremover og
hvilke konkrete endringer som regjeringen vil fo reslå. Kommuneproposisjonen
tar for seg kommunenes økonomiske opplegg og endringene som berører
kommunale oppgaver og økonomi. Under gir Kommunedirektøren en omtale av
de mest sentrale endringene som fremkommer i dokumentene.

1.1 Revidert nasjonalbudsjett 2 020
I dette kapi t telet gjøres det rede for endringer som kom i revidert
nasjonalbudsjett, som kan ha betydning for Sola kommune. Det gjøres
oppmerksom på at revidert nasjonalbudsjett må vedtas i stortinget før den trår i
kraft.

1.1.1 Oppsummering av den økonomiske situasjonen gitt av regjeringen
Kommuner og fylkeskommuner har stått overfor store praktiske utfordringer med
å ivareta samfunnskritiske funksjoner under virusutbruddet. Regjeringen er
opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. De
økonomiske konsekvensene for kommunesektoren er omfattende. Det er fortsatt
stor usikkerhet om hvor store de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet
vil bli.

Som f ølge av redusert aktivitet i økonomien vil kommuner og fylkeskommuner få
betydelig lavere skatteinntekter enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2020. På
flere sektorer har brukerinntektene blitt kraftig redusert, herunder barnehager,
skolefritidsordning en, kollektivtrafikken, kultur og idrett. Den kommunale helse -
og omsorgstjenesten har måttet øke kapasiteten som følge av virusutbruddet, og
flere kommuner har merutgifter særlig til smittevernutstyr og til helsepersonell.

I mars måned har Regjeringen og Stortinget fattet vedtak om følgende
bevilgninger for kommunene:

• Kr 3,75 mrd. i økt innbyggertilskudd for delt etter kostnadsnøkkelen i
inntektssystemet.

• Kr 1 mrd. som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehager
og SFO.

• Kr 400 millioner i ekstra skjønnsmidler.

Ved behandlingen av Prop. 52 S (2019 – 2020) vedtok Stortinget følgende
anmodning:
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«Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene og fylkeskommunene
for urime lige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i for bindelse
med håndteringen av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden
vedtatt statsbudsjett».

I prp 67 (2019 - 2020) varslet regjeringen at den ville komme tilbake med en
samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av
vi rusutbruddet. Denne vurderingen er gitt nå i RNB 2020 som regjeringen har
lagt fram tirsdag 12. mai og som skal til endelig behandling i Stortinget 19. juni
2020.

Regjeringen anslår i RNB 2020 at kommunesektorens skatteinntekter vil falle
med om lag kr 5,3 mrd., herunder kr 4 mrd. for kommunene. Det er stor
usikkerhet knyttet til størrelsen på skattesvik ten, på samme måte som for flere
av de andre anslagene. Kommunene vil også få reduserte inntekter fra gebyrer
og andre inntekter, særlig bortfall av foreld rebetaling SFO og barnehager. Samlet
anslås det at kommunesektorens gebyrinntekter reduseres med kr 5,5 mrd.
Merutgifter knyttet til virusutbruddet anslås til kr 3,6 mrd., og er i hovedsak
knyttet til kostnader til økt kapasitet og smittevernutstyr i hels e - og
omsorgstjenester.

I RNB 2020 for e slår regjeringen reduksjon i arbeidsgiveravgift i to måneder. For
kommunesektoren innebærer det reduserte utgifter på kr 2,2 mrd. i 2020.
Anslag for lønns - og prisvekst i kommunesektoren er også oppdatert og redusert
fra 3,1 % til 1,4 prosent . Isolert for lønnsvekst er anslaget justert ned fra 3,6
prosent til 1,5 prosent . Reduksjonen i deflatoren vil ifølge regjeringen isolert sett
bedre kommunesektorens kjøpekraft med om lag kr 9,1 mrd.

I RNB 2020 foreslår regjeringen økte bevilgning er til kommunesektoren på om
lag kr 2,1 mrd. D ette inkluderer kr 1,5 mrd. i kompensasjon til
fylkeskommunene for bortfall av inntekter knyttet til kollektivtra fikk, kr 350
millioner som en del av tiltaks planen for sårbare barn og unge, kr 140 millioner
til digitalisering i skolen, kr 80 millioner til praksiskompensasjon for fastleger og
kr 50 millioner til smitteverns - og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper.
Disse midlene vil bli fordelt med særskilt fordeling.

Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen i kommunesektoren, og vil komme
tilbake til Stortinget med nye tiltak hvis det er behov for det. For å få et enda
bedre vurderingsgrunnlag, har re gjeringen tatt initiativ til å nedsette en
arbeidsgruppe med rep resentanter fra staten og kommunesektoren for å
kartlegge de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for sektoren.
Arbeidsgruppen skal systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter eller inntekter
som blir påvirket av virusutbruddet både direkte og indir ekte. Ut fra dette skal
arbeidsgruppen gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter
utgjør. Arbeidsgruppen skal avgi en endelig rapport innen 1. april 2021. Det
vurderes underveis i arbeidet om gruppen også skal avgi en eller flere
delrap porter.
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1.1.1 Kommunedirektørens kommentarer knyttet til hovedtrekk i RNB
2020
Regjeringen foreslår ikke mer «friske» midler enn de t som ble varslet gjennom
tidligere bevilgninger i mars måned. Det er kun noen mindre bevilgninger som
foreslås i tillegg som det gjøres rede for i dette kapittelet .

Sola kommune sin andel av vedtatte bevilgninger er på ca. kr 25,5 millioner i
2020. Disse skal dekke både ø kte utgifter som følge av Covid - 19 utbruddet,
bortfall av foreldrebetaling sko le og barnehage samt forventet skattesvikt.

Reduksjon i arbeidsgiveravgift med 4 prosent for 3. termin kan utgjøre kr 6,6
millioner . Reduksjon i kommunens utgifter dersom anslaget for lønnsvekst bli r
1,5 prosent kan utgjøre ca. kr 5,8 millioner i 2020.

Det er stor uenighet og sprik i beregningene gjort av KS og regjeringen. I RNB
2020 anslår regjeringen at tapet for kommunesektoren vil være på ca. kr 3,1
mrd., mens KS beregner at tapet vil være mellom kr 18 - 26,7 mrd. Avviket
mellom de to anslagene er i størrelsesorden kr 15 - 24 mrd. En viktig kilde til
forskjell er at regjeringen, med unntak for skatt og lønns - og prisvekst, kun har
beregnet de økonomiske konsekvensene for første halvår 2020.

Forskjellen mellom RNB og KS er i hovedsak knyttet til forskjeller på tre
områder:

• Skattetap
• An dre inntektsbortfall og ekstrakostnader for annet halvår 2020
• Effekt av redusert lønns - og prisvekst (kommunal deflator)

KS sitt anslag på skattetap for kommunene beløper seg opptil kr 8,9 mrd. mens
regjeringen anslår kr 5,3 mrd. KS sine beregninger er bas ert på SSBs siste
makroøkonomiske prognoser som samsvarer godt med de siste prognosene fra
Norges bank, NHO og LO og en del private banker. Kommunedirektørens
oppdaterte beregninger for skattetap for Sola kommune beløper seg på mellom
kr 50 - 60 millioner.

Når det gjelder anslag på lønns - og prisvekst er også forskjeller mellom
anslagene i RNB 2020 og KS store. KS har anslått deflatorveksten i 2020 til 2,1
prosent, mens RNB 2020 har 1,4 prosent i anslaget. RNB - anslaget bygger på en
lønnsvekst på 1,5 prosent, mens KS er basert på SSBs siste prognose på 2,0
prosent. RNBs anslag må innebære ett 0 - oppgjør i kommunal sektor og knapt
nok det og det er nok vanskelig å tro at denne er realistisk. Isolert sett er
summen av lønnsoverheng og en realistisk glidning, er m inst 1,5 prosent. RNBs
lønnsprognose for veksten i gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien er
markert lavere enn alle andre prognoser. Som følge av dette skriver regjeringen i
RNB 2020 er kommunesektoren kan spare kr 9,1 mrd. i redusert lønns - og
prisve kst mens anslag gjort at KS tilsvarer mellom kr 4,1 – 5,9 mrd.

Avviket knyttet til beregninger av redusert arbeidsgiveravgift utgjør kr 1 mrd. i
forskjell mellom anslagene utarbeidet fra KS og regjeringen.
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Alt dette som er beskrevet ovenfor bekrefter en stor usikkerhet knyttet til
prognosene om økonomiske konsekvenser av utbruddet.

Landsstyret i KS har vedtatt følgende uttalelse om Revidert Nasjonalbudsjett
med følgende hovedbudskap:

« Covid - 19 pandemien har påført kommunesektoren betydelig økte kostnade r og
reduserte inntekter. Revidert nasjonalbudsjett 2020 har økt usikkerheten om
kommunesektoren faktisk vil bli kompensert for dette. Landsstyret vil peke på at
kommuner og fylkeskommuner er helt avhengige av trygghet for at de
økonomiske effektene av vi rusutbruddet blir kompensert. Uten slike forsikringer
vil krisen kunne få store negative konsekvenser både for innbyggerne i form av
redusert tjenestetilbud og næringslivet i form av redusert etterspørsel, som
kommuner og fylkeskommuner ser seg nødt til å iverksette. Landsstyret ber
Stortinget sørge for at et gis en klar og utvetydig garanti om full kompensasjon
når RNB behandles»

1.1.2 Lønns og prisvekst
Det anslås nå en vesentlig lavere lønns - og prisvekst enn tidligere, noe som
trekker ned kommunesektorens utgifter. Den kommunale kostnadsdeflatoren er
nedjustert til 1,4 prosent, fra 3,1 prosent i saldert budsjett 2020. Isolert sett for
lønnsvekst forvent er regjeringen en reduksjon i anslaget f ra 3,6 prosent til 1,5
prosent .

Betydning for Sola: Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene for lønnsvekst,
jfr omtale under avsnitt 1.2 om spriket i beregninger mellom KS og Regjeringen.
Vi har budsje ttert med en lønnsvekst på 3,5 prosent . Dersom lønnsveksten blir
1,5 prosent kan det gi en kostnadsreduksjon på om lag kr 5,8 millioner i 2020. I
påvente av endelig avklaring om anslag har kommunedirektøren foreslått å
disponere kr 3 mill. i denne tertailen. Lønnsve kst effektueres alltid fra 1. mai slik
at vi får kun en delårseffekt i 2020.

1.1.3 Reduksjon i arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng for mai og juni
Det foreslås midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften for to måneder i RNB
i tråd med Stortingets anmodning. For kommunesektoren innebærer det
reduserte utgifter anslått til om lag kr 2,2 mrd. i 2020.

Betydning for Sola: Sola kommune vil få om lag kr 6,6 millioner lavere utgifter
pga det. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til tallet da det vil a vhenge av
mengde variable lønn som utbetales i disse to månedene. Beregningen er basert
på historiske tall.

1.1.4 Utsatt overføring av skatteoppkreving fra kommunene til
Skatteetaten
I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot Covid - 19 viruset,
er det besluttet å utsette overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten til 1. november 2020. Utsettelsen innebærer at kommunene
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fortsatt vil ha ansvaret for skatteoppkrevingen frem til 1. november.
Bevilgningen har økt med kr 460,3 millioner

Betydning for Sola: I opprinnelig vedtatt budsjett 2020 ble både
rammetilskuddet og budsjettmidlene for økonomiavdeling redusert med planlagt
virkning fra og med 1. juni. Utsettelsen innebærer at kommunene skal fortsatt
ha ansvar til og me d november 2020. Dette er en teknisk endring, og økningen i
rammetilskuddet brukes for å dekke lønns - og driftsutgifter til skatteoppkreveren
fram til 1. november.

1.1.5 Digitale læremidler
Virusutbruddet og smitteverntiltak har vist at det er forskjeller på h vor godt
kommunene er rustet, både når det gjelder infrastruktur, utstyr og kompetanse.
Derfor foreslår regjeringen kr 140 millioner til digitale læremidler og bedre
hjemmeundervisning. I tillegg foreslås det kr 5,5 millioner for å bedre
kunnskapsgrunnlaget om digitalisering

Betydning for Sola: Dette vil bli gitt som en særskilt fordeling via øremerkede
midler. I skrivende stund er det ikke kjent hvor mye kan tilfalle Sola kommune.

1.1.6 Helsestasjons - og skolehelsetjenesten
Regjer ingen foreslår å bevilge kr 75 millioner for å øke tilgjengelighet i
helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Hensikten er blant annet å bidra til at
tjenesten kan ha åpent i skolens sommerferie. Midlene kan også brukes til
innkjøp av utstyr for å gjøre tjen esten tilgjengelig på digitale flater. Forslaget
inngår i Regjeringens Tiltakspakke for sårbare barn og unge som er iverksatt for
å bø te på konsekvensene av virusutbruddet for denne gruppen.

Betydning for Sola: Dette vil bli gitt som en særskilt fordeling via øremerkede
midler. I skrivende stund er det ikke kjent hvor mye kan tilfalle Sola kommune.

1.1.7 Kompensasjonsordning – kultur
Regjeringen foreslår å videreføre den midlertidige kompensasjonsordningen for
arrangører på kulturfeltet for perioden 1. mai til 15. juni 2020 for arrangementer
som helt eller delvis må avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra
myndigheten e. Det foreslås en bevilgningsøkning på kr 300 millioner til formålet.
Med bakgrunn i erfaringene fra første søknadsrunde foreslås en justering slik at
søknad om kompensasjon kan baseres på stipulerte tap av billettinntekter ut fra
en sammenligning med til svarende periode eller arrangement i foregående år.

Betydning for Sola: Kultursjefen opplyser at kulturhuset vil søke på midler her i
likhet med mange andre aktører, men at det vil være mange som er aktuelle for
dette. Alt fra sentrale aktører som operaen, konserthus, og til frivillige
organisasjoner og kor og korps. Det er veldig lite sannsynlighet at kommunen får
noe midler som følge av dette.
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1.1.8 Sårbare barn og unge
Regjeringen foreslår tiltak for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge
under Covid - 19 pandemien. Det foreslås tiltak på over kr 400 millioner kroner på
ulike departementers ansvarsområder. Midlene skal gå til:

• at skoleelever får tatt igjen tapt progresjon som følge av smittevernstiltak (kr
170 millioner )

Midlene skal tildeles til kommunene, fylkeskommunene og friskolene. Midlene vil
bli tildelt pro rata med utgangspunkt i antall elever. Brukes til tiltak som
intensivopplæring, sommerskole eller ekstra lærere for at elever skal kunne ta
igjen det de har tapt på skolene har stengt. T iltaket er midlertidig og knyttet til
virusutbruddet. Usikkert hvor mye Sola sin andel kan bli.

• helsestasjoner, skolehelsetjeneste og til avlastningstiltak og aktivitetstiltak for
barn og unge med store behov (kr 150 millioner )

Betydning for Sola: Dette v il bli gitt som en særskilt fordeling via øremerkede
midler. I skrivende stund er det ikke kjent hvor mye kan tilfalle Sola kommune.

1.1.9 Kompensasjon for bortfall av foreldretaling i barnehager og SFO
Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av f oreldrebetaling i
barnehage og SFO, jfr. omtale under avsnitt 1.1.

Betydning for Sola: Dette var meldt før RNB. Sola sin andel utgjør kr 6 millioner

1.1.10 Kompensasjon til næringsdrivende fastleger
Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykef ravær knyttet til Covid - 19
virus. Det foreslås å øke bevilgningen med kr 80 millioner for å kompensere
kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som
håndterer Covid - 19. Det foreslås at kommunene vil bli kompensert for
merutgifter k nyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i
arbeidsgiverperioden praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag dag
hvis legen under legea rbeid er blitt smittet av Covid - 19 virus eller som følge av
risiko for ha fått smitte må ut av jobb og i karantene. Kommunene må føre
oversikt over disse ekstra utgiftene og vil bli kompensert fra staten via
Fylkesmannen.

Betydning for Sola: Merutgiftene blir kompensert krone for krone. Sola vil få
inntekter tilsvarende kostnadene.

1.1.11 Smittevernst iltak for særlig utsatte grupper
Bevilgningen foreslås økt med kr 50 millioner til kommunenes arbeid overfor
særlig utsatte grupper under virusutbruddet, herunder personer i rusmiljøer,
ROP - pasienter og hjemløse. Mennesker med rusavhengighet og uten fast b olig er



7

utsatt for smitte og komplikasjoner ved sykdom. I tillegg utgjør gruppen risiko
for videre smitte blant den øvrige befolkningen. Tilskuddsordningen skal bidra til
at kommunene kan etablere bedre løsninger for disse personene, i samarbeid
med spesia listhelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor.

Betydning for Sola: Dette vil bli gitt som en særskilt fordeling via øremerkede
midler. I skrivende stund er det ikke kjent hvor mye kan tilfalle Sola kommune.

1.1.12 Basistilskudd fastleger
Endret innretni ng av basistilskudd og innføring av grunntilskudd. For å bidra til
rekruttering til og stabilitet i fastlegeordningen, foreslår regjeringen å endre
innretningen på basistilskuddet til fastleger med virkning fra 1. mai 2020. Det
foreslås innført et knekkpu nkt i basistilskuddet svarende til 1000 listeinnbyggere.
Satsen under knekkpunktet vil være høyere enn satsen over knekkpunktet. Det
foreslås å øke satsen med 78 kroner for de første 1000 listeinnbyggerene, fra
499 kroner til 577 kroner. For listeinnbygger 1001 og oppover foreslås satsen
uendret på 499 kroner. Statens merutgifter i 2020 anslås til kr 233,3 millioner og
foreslås bevilget over kommunenes rammetilskuddet. Helårsvirkningen av
forslaget er 350 millioner kroner. Det vil bli vurdert å bruke samme sats i
gjesteinnbyggeroppgjøret for 2020 som gjelder for listeinnbyggere 0 - 1000 i
basistilskuddet. Denne satsen er fra 1. mai 2020 på 577 kroner. For perioden 1.
januar til 1. mai 2020 legges per capita satsen på 499 kroner til grunn.
Gjesteinnbyggeroppgjø r for fastleger er et oppgjør for landets kommuner for
kostnader knyttet til pasienter som har fastlege i en annen kommune enn
bostedskommunen. Videre foreslås det å etablere et grunntilskudd fra 1. mai
2020 til fastleger med færre enn 500 pasienter på lis ten, under forutsetning om
at fastlegen har et listetak over 500. Grunntilskuddet kan gis i maksimalt to år.
Statens merutgifter i 2020 anslås til kr 33,3 millioner Kommunens
rammetilskudd foreslås økt tilsvarende. Helårsvirkningen av forslaget er kr 50
millioner

Betydning for Sola: Økte bevilgninger for Sola kommune i rammetilskuddet er
på kr 1,2 mil. Det må gjøres nøyere beregning av våre kostnader for å finne ut
om økte bevilgninger vil være tilstrekkelige.

1.2 Kommuneproposisjon 2021
I dette kapittelet gjøres det rede for de større signalene fra
kommuneproposisjonen som kan ha betydning for kommunens økonomi i 2021.
Endelige endringer vil først komme med statsbudsjett 2021 i 7. oktober.

1.2.1 Inntektsramme for 2021
Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom kr 2 og 2,4
mrd. i 2021. Inntektsveksten for 2021 som varsles i denne proposisjonen, er
regnet fra anslått inntektsnivå i 2020 i revidert nasjonalbudsjett 2020, korrigert
for virkningene av virusutbruddet, jf. punkt 2.1.2. Korrigeringen gjøres ved at
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veksten i 2021 regnes med utgangspunkt i skattenivået i 2020 slik det ble
anslått i saldert budsjett 2020, dvs. anslag fra før virusutbruddet.
Ekstraordinære bevilgninger knyttet til virusutbrud det holdes utenom
beregningsgrunnlaget når veksten fra 2020 til 2021 skal beregnes. Regjeringen
legger opp til at kommunene får mellom kr 1,6 og 2,0 mrd. av den foreslåtte
veksten i frie inntekter. Regjeringen legger opp til en vekst i fylkeskommunenes
fri e inntekter på kr 0,4 mrd. i 2021. Realveksten i kommunesektorens samlede
inntekter er anslått til mellom kr 1,4 og 1,9 mrd. Det tekniske beregningsutvalg
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har foretatt beregninger som
viser at kommunesektoren ka n få merutgifter i 2021 på om lag kr 2 mrd. knyttet
til den demografiske utviklingen. Herunder er kr 1,6 mrd. knyttet til tjenester
som finansieres av de frie inntektene, fordelt på kr 1,3 mrd. på kommunene og
kr 0,3 mrd. på fylkeskommunene.

1.2.2 Pensjonskostn ader for 2020 og 2021
I statsbudsjettet for 2020 anslo departementet en nedgang i kommunesektorens
samlede pensjonskostnader i størrelsesorden kr 450 millioner kroner utover
anslått lønnsvekst. Beregninger basert på nye tall mottatt fra
pensjonsleverandøre ne, viser at nedgangen i pensjonskostnadene i 2020 blir om
lag kr 1,9 mrd. større enn anslaget i statsbudsjettet for 2020. Kommunal - og
moderniseringsdepartementet anslår en vekst i kommunesektorens samlede
pensjonskostnader i størrelsesorden kr 300 millio ner i 2021, utover anslått
lønnsvekst. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. Samlet sett anslås
det dermed at nivået på de samlede pensjonskostnadene i 2021 blir klart lavere
enn anslaget for 2020 i statsbudsjettet for 2020. Departementet har for 2021
ikke foretatt endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning av de
regnskapsmessige pensjonskostnadene. Departementet vil opplyse nærmere om
de økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i rundskriv
til alle kommuner og fy lkeskommuner.

Betydning for Sola : I skrivende stund er det vanskelig å anslå hvordan dette vil
påvirke våre økonomiske rammebetingelser, da det er flere forhold som må tas i
betraktning når en bregner pensjonskostnader. Kommunedirektøren vil i
forbindelse med HØP 2021 - 2024 legge frem en prognose for utviklingen i
pensjonskostnadene.

1.2.3 Lærertetthet - endring i tildelingskriterier fra 2021
Det øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet ble innlemmet i rammetilskuddet
fra 2020, og ble gitt en særskilt fordeling. I statsbudsjettet for 2020 ble det
varslet at disse midlene skal fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole
fra og med 2021. Deler av midlene til økt lærertetthet er i dag fordelt til de
kommunene som hadde det største behovet for flere lærere for å oppfylle
normen for lærertetthet. Å fordele disse midlene i sin helhet etter ordinære
kriterier vil kunne gi relativt store fordeli ngsvirkninger for enkelte kommuner. For
å gi disse kommunene noe mer tid til å tilpasse seg den nye økonomiske
rammen, foreslår departementet derfor at det gjøres en gradvis overføring over
to år fra særskilt fordeling til fordeling etter kostnadsnøkkel. I 2021 vil
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halvparten av midlene til økt lærertetthet fordeles etter den reviderte
delkostnadsnøkkelen, mens de resterende 50 pst. fortsatt blir gitt en særskilt
fordeling. Den særskilte fordelingen i 2021 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet
for 2021. Fra og med år 2022 blir også de resterende midlene fordelt etter de
ordinære kriteriene i inntektssystemet.

Betydning for Sola : Først når statsbudsjett 2021 kommer i oktober kan det
beregnes hva det innebærer for Sola kommune.

1.2.4 Ny lov om tros - og livssyn samfunn
Ny lov vil trer i kraft fom 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar
finansiering av tilskudd til tros - og livssynsamfunn utenom Det norske kirke.
Regjeringen varsler at det vil i statsbudsjettet 2021 komme forslag til uttrekket
av rammeti lskuddet som følge av oppgaveoverføring.

Betydning for Sola : Først når statsbudsjett 2021 kommer i oktober kan det
beregnes hva det innebærer for Sola kommune.

2 Driftsbudsjettet
Den økonomiske situasjo nen i kommunen er utfordrende. Prognosene som er
knyttet til Covid - 19 krisen tilsier et merforbruk ved årsslutt på kr 64 ,6 millioner
inkl. anslått skat te svikt. Prognosene som er tilknyttet kommunens ordinære drift
tils ier et merforbruk på totalt 4 7 , 8 millioner ved årsslutt. Dette skyldes i all
hovedsak v olumvekst i tjenester. Det innebærer at det totale merforbruket ved
årsslutt kan bli om lag 112,4 millioner. Kommunaldirektøren understrekker at d et
er heftet stor usikkerhet til prognosene. Det foreslås bud sjettstyrking for totalt kr
50,5 m illioner i denn e tertialen.

2.1 Økonomiske konsekvenser knyttet til Covid - 19
De nødvendige tiltakene og begrensingene som ble innført av nasjonale
myndigheter i landet har uten tvil påvirket kommunens økonomi i 2020. Sola
kommunes økonomi blir i tillegg sterk t påvirket av nedgangen i oljeprisen, og
medfølgende aktivitetsendringer i norsk sokkel.

Kommunedirektøren har helt fra starten av krisen sporet kommunens ekstra
ordinære kostnader knytt et til Covid - 19 - pandemien. Det er fortsatt stor
usikkerhet knyttet til det totale kostnadsbilde. En god del av kostnadene er
allerede påløpt, og en del kompensasjon fra staten er mottatt. Prognosene basert
kjent kunnskap tilsier et merforbruk på totalt kr 64,4 millioner ved årsslutt, når
alle merinntekter o g mindre u tgifter er medregnet inkl. anslått skattesvikt.

Kommune direktøren har tidligere rapportert at Sola kommune har totalt mottatt
kr 25, 5 millioner gjennom ekstra ordinære tildeling er fra staten, jfr K - sak 36/20
møte 16. april 2020. Dette er langt mindre enn de total e kostnadene som
kommunen har som følge av både skatteinntektsvikt og ekstra ordinære utgifter.
Kommunen har i tillegg mottatt kr 2,2 millioner i økt rammetilskudd på grunn av
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at planlagt overføring av skatteoppkreverfunksjon til stat ble utsatt til 1.
nov ember. Kommunens utgifter til skatteoppkreverfunksjonen utgjør ca. 1,9
millioner frem til 1. november.

Kommunedirektøren foreslår at kommunens virksomheter kompenseres for
direkte merkostnader som er forårsaket av Covid - 19 krisen. Budsjettjusteringene
som foreslås i dette avsnittet er basert på bokførte kostnader per 30.april som
kan dokumenter es tilknyttet Covid - 19, samt Covid - 19 - kostnader som med
sikkerhet vil påløpe i nærmeste fremtid. B udsjettjusteringer som er knytt et til
Covid - 19 foreslås inndekket med mottatte midler fra staten.

Det foreslås at ubrukte kompensasjons midler avsettes i en reservekonto for å
dekke kommende merkostnader knyttet til Covid - 19. Ubrukte
kompensasjonsmidler etter foreslåtte justeringer utgjø r kr 12 ,25 millioner.
Kommunedirektøren vil foreslå en tilsvarende justering per 2. tertial basert på
regnskapsførte utgifter per august 2020.

2.1.1 Budsjettjusteringer i driftsbudsjettet relatert til Covid - 19
pandemien

Nr Budsjettjusteringer - drift (tall i kr 1000) Beløp

Covid - 19 - relaterte budsjettjusteringer

1 Økt rammetilskudd kr 3,75 mrd. til kommunene - 18 500

2 Innbyggertilskudd totalt kr 1 mrd. - knyttet til foreldrebetaling - 6 000

3 Økte skjønnsmidler, Sola kommune sin andel av kr 250 mill. - 980

4 Økt rammetilskudd pga utsatt overføring av skatteoppkreving til staten - 2 200

5 Inntektstap foreldrebetaling kommunale og private barnehager og SFO 8 350

6 Diverse inntektsbortfall, billettinntekter kulturarrangementer 370

7 Sykestue, beredskapshotell for smitteisolering, legevakt og smittevernutstyr 2 020

8 Økte personalkostander i tjenesteområdene 2 290

9 Utsatt overføring av skatteoppkreving til staten 1 900

10 Innkjøp av IKT - utstyr og ekstra ordinær IT - arbeid 500

11 Avsatt på reservekonto for inndekning av kommende Covid - 19 kostnader 12 250

Budsjettbalanse etter justeringer relatert til Covid19 - pandemien 0

2.1.1.1 Økning i rammetilskudd, Sola sin andel av 3,75 mrd.
Sola kommune mottok kr 18,5 millioner i økt rammetilskudd fra staten som
kompensasjon for me rkostnader knyttet til covid - 19, jf. omtalen i Kapittel 1.1.1.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 1 : Kommunedirektøren foreslår
å øke kommunens budsjett for rammetilskudd med kr 18,5 millioner og
disponere det til å dekke inn merkostnader knyttet til nedstengingen.
Ubrukte midler avsettes på en reservekonto for å dekke kommende
merutgifter knyttet til covid - 19.
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2.1.1.2 Mottatt K ompensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehager og SFO
Sola kommune mottok kr 6 millioner i økt rammetilskudd fra staten for tapt
foreldrebetaling som følge av stengingen av barnehager og SFO. Kommunens
totale utgift utgjorde totalt kr 8,35 millioner

• Bu dsjettjusteringstabell for drift linje 2: Kommunedirektøren foreslår
å øke kommunens budsjett for rammetilskudd med kr 6 millioner og
dispon ere det til å dekke inn tapt foreldrebetaling barnehager og SFO

2.1.1.3 Ekstra tildeling av skjønnsmidler, Sola sin ande l av 400 mill.
Sola kommune mottok kr 0,98 millioner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen
som kompensasjon for merkostnader knyttet til covid - 19, jf. omtalen i Kapittel
1.1.1.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 3 : Kommunedirektøren foreslår
å øke kommunens budsjett 0,98 millioner og disponere det til å dekke inn
merkostnader knyttet til nedstengingen.

2.1.1.4 Økt rammetilskudd som følge av utsatt overføringen av
skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot Covid - 19 viruset,
er det besluttet å utsette overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten til 1. november 2020. Utsettelsen innebærer at kommunene
fortsatt vil ha ansvaret for skatteoppkrevingen fr em til 1. november. Må ses i
sammenheng med budsjettjusteringslinje 14.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 4: Kommunedirektøren foreslår
å øke kommunens budsjett for rammetilskudd med kr 2,2 millioner. Kr 1,9
millioner av dette disponeres i linje 14 til kommunens kostander ved
skatteoppkreving frem til november.

2.1.1.5 Kompensasjon for tapt foreldrebetaling kommunale og private
barnehager og SFO

Nedstengingen av barnehager og skoler medførte at det ikke er krevd inn
foreldrebetaling i perioden 16.03 - 30.04 for barnehager og SFO. Alle kommunale
og private barnehager og SFO skal kompenseres for inntektssvikten.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 5 : Kommunedirektøren foreslår
å inndekke inntektstapet på kr 8,35 millioner med kompensasjonsmidler
fra staten.

2.1.1.6 Diverse inntektsbortfall, billettinntekter kulturarrangementer
De innførte begrensninger i forbindelse med Covid - 19 medfører tap av inntekter
ifm . kulturarrangementer.
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• Budsjettjus teringstabell for drift li nje 6 : Kommune direktøren foreslår
å inndekke innte ktstapet per 30. april på kr 0, 37 millioner med
kompensasjonsmidler fra staten.

2.1.1.7 Sykestue, beredskapshotell for smitteisolering, legevakt og
smittevernutstyr

Sola kommune har hatt en del kostander knyttet til beredskapshotell for
smitteisolering, legevakt, sykestue samt smittevernsutstyr.

• Budsjettju steringstabell for drift linje 7 : Kommunedirektøren foreslår
å inndekke merkostnadene på kr 2,02 millioner med kompensasjonsmidler
fra staten.

2.1.1.8 Økte personalkostander i tjenesteområde levekår
Det har vært en del ekstra ordinære kostnader knyttet til beredskap som følge av
Covid - 19 - pandemien. Den totale sum men av dette er ikke klart ennå.
Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i forbindelse me d 2. tertial. Dette
gjelder lønnskostnader knyttet til økt bemanning i levekår, overtid
kommuneoverlege og stab samt ekstra helligdagstillegg i påsken.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 8 : Kommunedirektøren foreslår
å inndekke merkostnadene på kr 2 ,29 millioner med kompensasjonsmidler
fra staten.

2.1.1.9 Utsatt overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten

I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot Covid - 19 viruset,
er det besluttet å utsette overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten til 1. november 2020. Utsettelsen innebærer at kommunene
fortsatt vil ha ansvaret for skatteoppkrevingen frem til 1. november.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 9 : I opprinnelig vedtatt budsjett
2020 ble både rammetilskuddet og budsjettmidlene for økonomiavdeling
redusert med planlagt virkning fra og med 1. juni. Utsettelsen innebæ rer
at kommunene skal fortsatt ha ansvar til og med november 2020. Dette er
en teknisk endring, og økningen i rammetilskuddet brukes for å dekke
lønns - og driftsutgifter til skatteoppkreveren fram til 1. november.
Kommunedirektøren foreslår en teknisk buds jettjustering på kr 1,9
millioner for inndekning av driftskostnader til skatteoppkreverfunksjonen .

2.1.1.10 Budsjettjustering tilknyttet Covid - 19 - IKT - utstyr
Den krisen som kommunen og landet har opplevd siden 12. mars har ført til
behov for å anskaffe en del IK T - utstyr og infrastruktur slik at oppgavene kan
løses på en god måte digitalt.
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• Budsjettjusteringstabell for drift linje 10 : Kommune direktøren
foreslår å inndekke kr 0, 5 millioner i påløpte merkostnader knyttet til IKT -
utstyr med mottatt kompensasjon fra staten.

2.1.1.11 Avsatt på reservekonto for inndekning av kommende Covid - 19 -
kostander

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 11 : Kommunedirektøren
foreslår å sette av kr 12, 2 5 mill ione r på en reservekontor til ev.
disposisjon i 2. tertial for komm ende utgifter knyttet til COVID - 19.

2.2 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Akkumulert skatteinngang per 30.04. 20 20 er på kr 320 ,9 millioner . Inngang en
så langt utgjør en vekst på 2 , 0 8 prosent i forhold til samme tid i fjor og er kr 3 ,5
millioner lavere enn budsjettert.

Som følge av Covid - 19 pan demien ble innføring av nytt skattøre og nye
fordelingstall for inntektsåret 2020 utsatt til begynnelsen av juni. Det er derfor
knyttet usikkerhe t til inngangen hittil i år. Dersom skattøret som ble vedtatt i
statsbudsjettet hadde blitt lagt til grunn, ville skatteinngangen t il Sola i mars og
april vært kr 4,5 millioner lavere enn det som framgår under. Det betyr at reell
skattesvikt per 30.04. er på kr 8 millioner .

Vedtatt budsjett for skatteinngangen i Handlings - og økonomiplan 2020 - 2023
innebærer skattevekst på 1,2 prosent i forhold til reell, endelig inngang i 2019.
På landsbasis ble det i Statsbudsj ettet opprinnelig budsjettert med en vekst på
2,1 prosent for kommunene. Som følge av at skatteinngangen mot slutten av
året ble høyere enn forventet, er budsjettert økning på landsbasis 1,3 prosent i
forhold til reell skatteinngang i kommunene i 2019. Ska tteinngangen for Sola
kommune er budsjettert utfra forutsetningen om et f orventet skattenivå på ca.
122 prosent av landsgjennomsnittet.

Den pågående Covid - 19 pan demien har ført til svært stor usikkerhet omkring
skatteinngangen ut året. Andel helt ledige i Sola var per 31. mars på 10,7
prosent og per 30.april på 9,7 prosent . Per 19 . mai er an del helt ledige i Sola på
7, 9 prosent . Sola har den høyeste ledighet en av alle Rogalandskommunene.
Arbeidsledigheten i Rogaland og landet totalt er på henholdsvis 6, 8 prosent og
7,1 prosent . En svært stor andel av ledigheten skyldes pe rmitteringer som følge
av Covid - 19 utbruddet. Grafen under viser utviklingen i arbeidsledigheten for
kommun ene i Rogaland fra 12.mai til 19 . mai 2020.
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Selv om tall på helt ledige synker, er det viktig å bemerke at antall de lvis ledige
øker. Det utgjør 5,8 prosent og 5,4 prosent av arbeidsstyrke for henholdsvis
landet og Rogaland og kommer i tillegg til helt ledige. Antall perso ner med tiltak
er på 0,3 prosent i Rogalan d og 0,4 prosent på landsbasis.

KS har i sin analyse estimert tapte skatteinntekter samlet for alle kommunene til
ca. kr 6,3 - 8,9 mrd. Det er imidlertid flere grunner til å anta at Sola vil være mer
påvirket av krisen enn gjennomsnittet av norske kommuner . Sola er en av
landets mest konjunkturavhengige kommuner. Andel sysselsatte i privat sektor i
Sola er høyere enn i resten av landet, for Rogaland ca. 73 prosent mot ca. 68
prosent for landet totalt. Sola ligger høyere enn gjennomsnittet for Rogaland.
Sola kommune rammes dobbelt opp på grunn av nedgang i oljev irksomheten
parallelt med Covid - 19 krisen.

Så lang t er arbeidsledi gheten hovedsakelig tilknyttet Covid - 19 krise n . Den lave
oljeprisen har hatt begrenset påvirkning på skatteinngangen så langt. Som det
framgår av grafen under er ca . 5 prosent av de ansatte i oljeindustrien permittert
(bergverksdrift og utvinning). Det er innenfor varehandel , overnatting og
servering at økning en i permittering har vært størst.
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Den senere tiden er det imidlertid rapportert om at flere store oljeselskaper vil
permittere ansatte. Kommunedirektøren mener at vi ikke enda har sett
virkningen av den lave oljeprisen dersom den vedvarer.

Dersom det legges til grunn at gjennomsnittl ig arbeidsledighet ut året
blir på ca . 8 prosent , vil Sola kunne ha en inntektssvikt på ca. kr 50 - 60
millioner i forhold til budsjettert ska tt einngang (brutto tall). Prognosen
er usikker og avhenge r av konsekvenser av nedstengning av samfunnet ,
samt utvikling i oljeprisen og aktiviteter på norsk sokkel.

Tabellen under viser status i Sola p e r 30.04.20 :

Skatt (tall i 1000 kroner)

Regnskap per 30.04.20 320 854

Periodisert budsjett pr 30.04.20 324 400

Mindrei nntekt - 3 545 *

Vekst fra 2019 2,08 %

Vekst på landsbasis 1,2 %

Prosent av landsgjennomsnitt 124,5 %

* Reelle tall på skattesvikt er på kr 8 millioner pga korrigering i fordelingstall og
nytt skattøre i 2020, jfr. omtale i begynnelse av dette avsnittet
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Tabellen under viser vekst i nabokommuner:

Kommune Skattevekst januar - april 2019 – 2020

Sandnes 1,04 %

Stavanger 1,99 %

Sola 2 , 0 8 %

Klapp 2,0%

Time 1,38%

Randaberg 2,14 %

Hå - 0,11 %

2.3 Avdrag, renter og utbytte

2.3.1 Avdrag
I vedtatt budsjett 2020 er minimumsavdrag budsjettert med kr 50,4 millioner I
tillegg er det budsjettert med kr 38,7 millioner til avdrag utover
minimumsavdrag etter kommuneloven. Foreløpig beregnet reell
minimumsavdrag for 2020 utgjør kr 57,8 millioner , n oe som er høyere enn
opprinnelig budsjettert. Dette har sammenheng med at Sola tomteselskap KF sin
lånegjeld innlemmes inn i kommunekassen og vil nå inngå i beregning av
minimumsavdrag, jfr. K - sak 43/20, møte 28 . mai 2020. Økningen finansieres
ved tilsvare nde reduksjon i avdrag utover minimum. Samlet sett vil nedbetaling
på avdrag bli likt.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 31 - 3 2 : Kommunedirektøren
foreslår en teknisk budsjettjustering på kr 7,4 millioner fra avdrag utover
minimum til minimumsavdrag.

2.3.2 Rente
I vedtatt budsjett 2020 er det budsjettert med en gjennomsnittsrente på
kommunens innlån på 2,4 prosent i 2020. Dette tilsvarer kr 41,2 millioner De t
ble tatt høyde for den varsle de renteøkning en i 2020 (september 2019) og videre
i p lanperioden. Som følge av Covid - 19 - krisen har rentene gått ned. Det gjelder
selvfølgelig den delen av låneporteføljen som har flyttende rente. Dette
kombinert med et senere låneopptak enn planlagt bidrar til lavere renteutgifter
enn budsjettert i 2020. Det te vil gi rom for å dekke renteutgifter for den delen av
lånegjeld som tidligere ble belastet i tomteselskapet , men som nå må føres i
kommunekassen, jfr. K - sak 43/20, møte 28 .mai 2020.

Renteinntekter på bankinnskudd og renteinntekter på ansvarlig lån i Lyse vil
også være lavere enn beregnet som følge av reduksjon i 3 måneders NIBOR.
Dette vil kunne motregnes mot lavere renteutgifter på kommunens innlån.
Samlet sett legger kommunedirektøren til grunn renteutgifter og renteinntekter
vil bli om lag som buds jettert.
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• Budsjettjusteringstabell for drift linje 33 - 34 : Kommunedirektøren
foreslår en balansert budsjettendring ved å justere ned renteutgifter på
kommunens innlån med kr på kr 5,2 millioner samt redusere
renteinntekter på bankinnskudd og Lye lån med ti lvarende beløp.

2.3.3 Utbytte
Sola kommune har i 2020 budsjettert med kr 57,1 millioner i utbytte, herav kr
52,4 millioner fra Lyse, kr 10 millioner fra Sola Bredbånd AS samt kr 5,5
millioner i utbytte fra Stavangerregion Havn IKS og Forus næringspark. Utbytter
fra Lyse og Sola bredbånd blir som budsjettert.

Når det gjelder utbytte fra Stavangerregion Havn IKS er det lagt opp til at
utdeling skulle foretas i forbindelse med avlegg else av årsr egnskap 2019. Covid -
19 pandemien har imidlertid en vesentlig innvirkning på selskapets r esultat og
styret i selskapet har besluttet å utsette beslutningen om utdeling av utbytte til
selskapet har bedre oversikt over den finansielle stillingen.

For å mulig gjøre utdeling av utbytte fra Forus Næringspark AS vil det være
nødvendig å behandle sak vedrørende endring av vedtekter/aksjonæravtale.
Tidspunkt for politisk behandling er ikke avklart.

Som følge av dette er det stor usikkerhet om budsjettert utbytte fr a
Stavangerregion Havn IKS og Forus Næringspark AS vil bli realisert i 2020.

2. 4 Lønn og pensjon
I vedtatt Handlings - og økonomiplan 2020 er det innarbeidet full kompensasjon
for lønnsvekst. Størrelsen på reserven ble fastsatt med utgangspunkt i anslagene
for lønnvekst i sta tsbudsjett 2020 som var på 3,6 prosent . I revidert
nasjonalbudsjett, og som følge av makroøkonomiske virkningene av Covid - 19 -
pandemien har regjeringen anslått at lønnsveksten i 2020 blir 1,5 prosent (se
omtalen i punkt 2.1.3). Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget. Dersom det
blir en realitet vil det innebære en kostnadsreduksjon for kommunen på ca. kr
5,8 millioner

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 12 : På grunn av den høye
usikkerheten knyttet til anslaget fores lår kommunaldirektøren en
nedjustering av lønnsreserven på kun kr 3 millioner i denne tertialen.
Kommunedirektøren følger utviklingen nøye, og vil utarbeide en mer presis
prognose i neste tertial.

2. 5 Integreringstilskudd flyktninger
I vedtatt Handlings - og økonomiplan er det budsjettert med totalt kr 16,7
millioner i forventet integreringstilskudd fra IMDi . Av dette er kr 3 millioner
knyttet til mottak av 15 nye flyktninger i 2020. Slik situasjonen er per i dag er
det tvilsomt at Sola får bosatt 15 flyktninger i år. Det er bosatt fem til nå.
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Kommunen mottok i mars en forespørsel om å bosette overføringsflyktninger,
men før saken ble vurdert besluttet IMDi og UDi at ankomst av
overfør ingsflyktninger skal stanses inntil videre. IMDi oppfordrer likevel
kommuner til å bosette flyktninger fra asylmottak så fremt det er mulig. V i har
ikke foreløpig fått henvendelser fra IMDi om å bosette fra asylmottak. Videre
bosetting er dermed avhengig a v hvilke nasjonale føringer som legges ift.
nærkontakt med brukere, samt hvorvidt IMDi ønsker å åpne for mer bosetting.
Dersom det ikke blir flere bosetninger i 2020 vil integreringstilskuddet bli kr 2
millioner lavere enn budsjettert , det vil innebære til svarende utgiftsnedgang i
kommunen . Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettjustering som følge av
det, og vil følge situasjonen nøye og rapportere i 2. tertial.

2. 6 Reduksjon i arbeidsgiveravgift med 4 % for mai og juni
Det foreslås midlertidig nedset telse av arbeidsgiveravgiften for to måneder i RNB
i tråd med Stortingets anmodning. For kommunesektoren innebærer det
reduserte utgifter anslått til om lag kr 2,2 mrd. i 2020. For Sola kommune vil det
utgjøre om lag kr 6,6 millioner lavere utgifter.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 14 : Kommunedirektøren
foreslår at effekten av reduksjonen i arbeidsgiveravgiften på kr 6,6
millioner disponeres til inndekning av foreslåtte budsjettjusteringer i denne
tertialen.

Tjenesteområdene
Kommunedirektø ren har forsøkt å skille mellom merkostnader til Covid - 19 og
kommunens ordinære drift. Prognosene som presenteres i dette kapittelet er
utelukkende knyttet til kommunens ordinære drift. Merkostnader til Covid - 19 er
omtalt under punkt 2.1 .

Prognosene for tjenesteområdene for års slutt tilsier et totalt merforbruk på kr
4 7,8 millioner , før budsjettjusteringer som foreslås i denne tertialen .

En vesentlig del av merforbruket er knyttet til volumvekst i tjenestene. Det
gjelder spesielt åpning av sykehjemsplas ser, nye barnehageplasser, nye brukere
hos barnevern et og miljøtjenesten. Kommunedirektøren foreslår i denne tertialen
budsjettjusteringer for noen av de nevnte forhold ene, mens en del estimerte
merkostnader vil følges nærmere mot 2. tertial.

De foreslåtte b udsjettjusteringene gjelder linje 12 - 34 i budsjettjusteringstabellen
for drift i vedtakspunkt 1. Det gis en omtale av budsjettjusteringene i dette
kapittelet .
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Tabellen under viser prognosene ved årsslutt for kommunens ordinære drift i
tjenesteområdene der det forventes avvik.

Tjenesteområde
Prognose per 31.12. 2020 merbruk ( - ),
mindreforbruk (+)
(tall i kr 1000)

Oppvekst og kultur

Fagstab oppvekst 0
Skole, SFO - 5 0 00
voksenopplæring - 2 700
Kommunale barnehager - 1 400
Senter for styrket barnehagetilbud - 2 000
Private barnehager - 5 300
Barnevern - 5 600
PPT 0
Barn, ungdom og familietjenesten 0
Kultur 0
Sum prognose oppvekst og kultur - 22 0 00

Levekår
Fagstab
levekår/ressurskrevende/legevakt/kjøkken 6 800
Bruker som har flyttet 4 200
TKK - 14 500
Sola sykehjem - 2 450
Sola bo - og hjemmetjenester - 9 380
Tananger bo - og hjemmetjenester - 1 000
Miljøtjenesten - 9 7 00

Psykisk helsearbeid og rus 0
NAV – Sosiale tjenester 0
Fysio - /ergoterapi 200
Sum prognose levekår - 25 8 30

Samfunnsutvikling
Fagstab Samfunnsutvikling 0
Eiendom 0
Kommunalteknikk 0
Areal 0
Sum prognose samfunnsutvikling 0

Kommunedirektør med sentrale staber
Politisk nivå 0
Kommunedirektø r snivå 0
Organisasjonsavdelingen 0
Økonomi 0
Sum prognose kommun e direktør med staber 0
Totalt - 4 7 8 30
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3.1 Oppvekst og kultur (totalt for hele tjenesteområde t )
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

289 051 288 393 - 658 751 467 - 22 000 - 2, 9 %
(tall i kr 1000)

Prognosene for tjenesteområde t oppvekst og kultur tilsier et totalt merforbruk på
kr 22 millioner som utgjør 2, 9 prosent av den totale rammen på k r 751 mill ioner .
Merforbrukene er i all hovedsak knyttet til volumvekst i tjenestene. Det gjelder
nye brukere innen barnevern, nye barnehageplasser samt økning i
spesialundervisning på skole.

3.1.1 Fagstab oppvekst
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

4 542 4 191 - 351 12 504 0 0,0%
(tall i kr 1000)

Prognosen tilsier balanse ved årsslutt.

3.1.2 Skole, SFO og voksen opplæring
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

116 829 114 580 - 2 249 306 049 - 7 7 00 2,5 %
(tall i kr 1000)

3.1.2.1 Skolene og SFO
Prognosene for årsslutt tilsier et merforbruk på om lag 5 millioner. Det er behov
å styrke for spesialundervisning på 1,6 millioner , styrkingstiltak i SFO på kr 0,7
mi llioner og oppstartskostnader på Kjerrberg et ungdomsskole på kr 0,2 millioner
for høsten 2020, samt oppgradering av skole nes administrativt system på kr 0,4
millioner og oppbygging av fagteam for kompetanse innen autisme spekteret på
kr 0,4 millioner.

I tillegg er det 5 skoler som har utfordringer med å holde budsjettet så langt,
spesielt 2 av disse skolene har høyere merforbruk enn de andre. Ettersom
skolene hadde et totalt merforbruk i 2019 vil de sannsynligvis ikk e klare å holde
budsjettbalanse ved årsslutt. Skolenes driftsår strekker seg fra august til august,
og avvi ker dermed fra budsjettåret. Det vil derfor iverksettes en grundigere
analyse i driften og nye ti ltak vil vurderes kontinuerlig.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 26 - 29 : Kommunedirektøren
foreslår budsjettjustering på kr 2,8 millioner for å styrke budsjettet for
spesialundervisning , styrkingstiltak i SFO , oppstart på Kjerrberg et
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ungdomsskole og oppbygging av fagteam for kompetanse innen
autismespekteret.

3.1.2.2 Voksenopplæringen
Voksenopplæringen har et merfo rbruk på om lag kr 1,0 million og p rognosen for
årsslutt tilsier et merforbruk på kr 2,7 millioner. Det fortsette s med å analysere
introduksjonsprogramm et for flykt n inger nærmere . På grunn av reduksjon i
antall flyktninger, reduseres også inntekten tilsvarende. Virksomhete n har som
målsetting å ha fokus på kjerneaktiviteten. Det er nødvendig å tilpasse
aktiviteten, slik at virksomheten oppnår budsjettbalanse på sikt, men d ette vil ta
noe tid. Det vil være nødvendig med en grundig gjennomgang og vurdering på
hva som er lovpålagt av nåværende aktivitet av voksenopplæring på
grunnskolens område. Kommunedirektør følger utviklingen og vil komme tilbake
til dette i 2.tertialen.

3.1.3 Barnehage
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

128 568 126 718 - 1 850 170 388 - 8 7 00 - 5,1 %
(tall i kr 1000)

3.1.3.1 Kommunale barnehager
Prognose tilsier et merforbruk på kr 1,4 millioner ved årsslutt.

Regnskap per april viser et mindre forbruk på kommunale barnehager i forhold til
budsjett, dersom vi utelukker inntektstap som følges av Covid 19 - viruset. Mye av
m indreforbruket vil balanseres mot vikarutgifter.

Flere barnehager ma ngler lønnsmidler som følge av flere barn med rett til plas s i
for bindelse med barneopptak 19/20. Hovedopptak for barnehageår 20/21 er
ferdigstilt og økonomiske konsekvenser knyttet til endringer i barnetall i de
kommunale barnehagene er foreløpig kalkulert . Det understre kes imidlertid at
endringer i barnetall for t satt er i bevegelse frem mot nytt barnehageår . Vi vil
derfor kvalitet s sik re disse tallene frem mot 2.tert ial.

3.1.3.2 Senter for styrket barnehagetilbud
Prognosene tilsier et merforbruk på kr 2 millioner ved års slutt. Det ble varslet om
økning i antall vedtak og vedtakstimer på spesialpedagogis k hjelp, og dette
medfører til øk n ing i bemanningen s lik at vedtakene blir innfridd. Dette gjelder
også vedtak på tjenester som er knyttet til «rett til individuell tilrettelegging (§
19g)». Sent eret har i tillegg inne ekste rn veiledni ng/ kompetanseheving knyttet
til barn med autisme, noe som også medfører økte utgifter.

Det er usikkerhet ved antall fremtidige vedtak og omfanget av hvert enkelt
vedtak . Det jobbes med å finne nøkler for å bedre forutsi kostnader knyttet til
faste assistenter.
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• Budsjettjusteringstabell for drift linje 25 : Kommunedirektør en
foreslår buds jettjustering på kr 2 ,1 millioner for å styrke budsjettet til
senter for styrket barn ehagetilbud jf. omtalen over.

3.1.3.3 Private barnehager
Foreløpig prognose viser et merforbruk på kr 5,3 millioner , inkludert økt
kapasitet f.o.m. august i en priva t barnehage, estimert til kr 2,8 million er i 2020 .
Det har vært et høyere barnetall de første månedene enn hva som var lagt til
grunn i budsjetteringen. Dette kan utjevne seg i forbindelse med nytt
barnehageår, ved for eksempel redusert aktivitet i de barnehagene som ligger
sør i kommunen. Det vil følges videre opp mot opptak i nytt barnehageår og de
økonomiske konsekvensene.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 24 : Kommune direktør en
foreslår buds jettjustering på 2,8 millioner for å styrke budsjettet for
private barnehager.

3.1.4 Barnevern
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

9 324 8 814 - 511 32 206 - 5 600 - 17,4
(tall i kr 1000)

Barneverntjenesten kan ikke planlegge hvor mange barn som til enhver tid vil
trenge ulike former for tiltak. T allene viser at det har hatt en økning i
bekymringsmeldinger og barnevernssaker over tid. Barneverntjenesten tilstreber
å komme tidlig inn for å kunne avhjelpe situasjonen rundt barnet på lavest mulig
nivå, dette for å unngå plassering og omfattende, langvarige og dyre tiltak.

Barneverntjenesten har hatt en økning i plasserte barn på institusjon i 2020.
Dette er et kostna dskrevende tiltak, og en liten økning i antall barn, gir store
utslag økonomisk.

Hvor mange barn som bor på institusjon til enhver tid, er ikke gitt og kan ikke
planlegges. Tallet varierer fra år til år. Vi ser likevel en tendens til gradvis økning
over t id i behov for institusjonsplasser.

Antall barn i fosterhjem er relativt stabilt, m en varigheten av/lengden på
plasseringen pe r barn har økt. N ye plasseringer er mer kostnadskrevende enn
eldre plasseringer. Dette knytter seg blant annet til frikjøp av fos terforeldre
første år av plasseringen.

Det er også tendens til at barna som blir plassert, har særskilte behov i større
grad enn før. Noe som medfører behov for å forsterke fosterhjem med lengre
frikjøp, veiledning og avlastning/besøkshjem.

Barneverntjenesten har opplevd en økning i sine utgifter hvert år. Tjenestene er
lovpålagt, og barneverntjenesten kan i liten grad påvirke kostnadene.
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Kommunedirektøren foreslår derfor en budsjettjustering for å tilpasse rammen til
omfanget av tjenesten.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 30 : Kommunedirektøren
foreslår en budsjettjustering på kr 5,6 millioner for barnevern som følge av
et forventet merforbruk på institusjon og fosterhjem .

3.1.5 PPT
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

3 441 3 396 - 44 9 329 0 0
(tall i kr 1000)

Prognosen tilsier balanse ved årsslutt.

3.1.6 Barn, ungdom og familietjenesten
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

8 398 9 425 1 027 26 278 0 0
(tall i kr 1000)

Prognosen tilsier balanse ved årsslutt.

3.1.7 Kultur
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

15 339 15 896 557 40 708 0 0
(tall i kr 1000)

Dette forventes ikke vesentlige avvik ved årsslutt når det gjelder den ordinære
driften. Det vises imidlertid til omtalen under Kapittel 2. 1 knyttet til inntektstap
som følger av innførte begrensinger ifm. Covid 19 - pandemien.

3.2 Levekår (totalt for hele tjen esteområde)
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

165 605 159 951 - 5 654 452 275 - 25 800 - 5 , 61 %
(tall i kr 1000)

Prognosen for tjenesteområde levekår tilsier et merforb ruk på kr 25, 8 millioner.
Tjenesteområdet opplever et reelt økt behov både når det gjelder antall
innbyggere som trenger hjelp og omfanget på tjenester som tildeles.
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Levekår gir helse og omsorgstjenester til in nbyggere i alle aldre. Omfanget av
tjenester varierer ut fra hva den enkelte har behov for. Med dagens muligheter
innen helse og medisin, lever vi lengre med kompliserte tilstander som krever
mye oppfølging av kommunen både med personell og tekniske prosed yrer.
Tjenestene gis alltid etter en individuell vurdering, og skal ivareta nødvendig
helsehjelp. Kommunedelplanen gir retning til tjenesteområdet der ivaretakelse
og mestring i eget liv er et av hovedpunktene. Dette innebærer at vi leter etter
ressurser h os den enkelte innbygger og bistår med tjenester der innbyggerne
ikke kan ivareta dette selv.

Sola kommune har som mål å være sammenlignbar med andre kommuner når
det gjelder tjenestenivå. Fylkesmannen brukes også i drøftinger i omfattende
saker.

3.2.1 Kjøkken
I HØP 2020 - 2023 ble det beregnet at nytt sykehjemskjøkken skulle være i drift
fra juni 2020. Det er nå forventet at kjøkkenet ikke vil være i drift før i 2021 , og
de eneste driftskostnadene knyttet til produksjonskjøkkenet i 2020 vil være
lønnskostnader for et årsverk kjøkkensjef fra 1.10. I HØP ble det også overført
budsjettmidler for kjøp av middagsmat fra sykehjemmene til drift av kjøkkenet.
Som følge av forsinkelsen tilrår kommunedirektøren å redusere budsjettet for
sykehjemskjøkken med kr 6,03 milli oner. Hvor kr 1,39 millioner overføres tilbake
til sykehjemmene til kjøp av middagsmat i perioden juli til desember. Dette gir
en nettoeffekt for kommunen på kr 4,6 4 millioner .

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 15 : Kommunedirektøren
foreslår at en b udsjettjustering på kr 4,6 4 millioner da oppstarten blir
senere enn planlagt.

3.2.2 Fagstab levekår
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

8 639 11 081 2 446 6 209 6 800 1 16 %
(tall i kr 1000)

3.2.2.1 Særlig ressurskrevende tjenester
Refusjoner knyttet til særlig ressurskrevende tjenester i 2019 ble kr 0,6 millioner
høyere enn forventet. En gjennomgang av status på ressurskrevende tjenester
viser at vi kan øke forventet refusjon for ressurskrevende tjenester med totalt kr
3,8 millioner hvor kr 0,6 millioner er som følge av økte inntekter fra 2019 og kr
3,2 millioner er som følge av forventet økte inntekter i 2020.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 16 : Kommunedirektøren
foreslår en budsjettjustering på kr 3,8 millioner som følge av at det
forventes høyere refusjons inntekter for ressurskrevende tjenester.
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• Budsje ttjusteringstabell for drift linje 17 : Kommunedirektøren
foreslår en budsjettjustering på kr 4,2 millioner som følge av endring i
tjenestebehovet hos bruker pga flytting.

3.2.2.2 Stavanger legevakt
Sola og Randaberg kjøper legevaktstjenesten av Stavanger kommune. En
prognose for kostnader knyttet til legevakt viser at det er forventet et
merforbruk på kr 1,2 millioner. Kommunedirektøren har jevnlige møter med
Stavanger kommune om samarbeidsavtalen. Det gjøres oppmerksom på at
denne økningen er k u n relatert til den ordinære driften av legevakten. Den delen
av merforbruket som skyldes Covid - 19 er omtalt under Kapittel 2.1 .

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 20 : Kommunedirektøren
foreslår å øke budsjettet for kjøp av tjenester av Stavanger legevakt med
kr 1,2 millioner.

3.2.3 Tjeneste - koordineringskontoret (TKK)
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

10 811 8 693 2 118 26 785 - 1 4 5 00 - 56 , 4 %
(tall i kr 1000)

Prognosene tilsier at TKK kan gå med et totalt merforbruk på kr 1 4 , 5 millioner
ved årsslutt. Kommunedirektøren vil arbeide aktivt med å begrense
utgiftsutvikling. Merforbruket skyldes i hovedsak vekst i tjenestene til
eksisterende brukere samt nye brukere med store tjenestebehov. Under gis det
en nærmere omtale om forventede merforbruk ved de ulike tjeneste som TKK
har ansvar for . Kommunedirektøren følger utviklingen og vil rapportere om det i
2. tertial

3.2.3.1 Fritt brukervalg: privat miljøtjenester
Kommunes tyret har ved behandling av HØP 19 - 22 besluttet å avslutte
prøveordningen med fritt brukervalg på avlastning og miljøtjeneste. Avvik lingen
har foregått over lengre tid. Etter sommeren vil alle innbyggere som har hatt
private miljøtjenester som følge av fritt brukervalg være overført til kommunal
tjeneste.

3.2.3.2 Fritt brukervalg: privat avlastning
Som følge av at kommunen ikke har kapasitet til å gi et godt avlastningstilbud til
alle innbyggerne fra fritt brukervalg, vil noen få innbyggere fortsatt motta
avlastningstjenester av privat leverandør. Dette øker kommunens kostnader med
kr 3,8 5 millioner. Kommunedirektøren følger utviklingen og vi l rapportere om det
i 2. tertial.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 23 : kommunedirektøren foreslår
å økte budsjettet til kjøp av avlastningstjenester fra privat leverandør med
kr 3,8 5 millioner.
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3.2.3.3 Kjøp av p rivate tjenester innen rus og psyk iatri
Kommunen har nå flere innbyggere med omfattende behov som man ikke har
kapasitet til å ivareta. Dette gjør at man kjøper tjenestene fra privat leverandør.
Dette fører til et merforbruk ved år s slutt på kr 6, 9 millioner. Kommunedirektøren
foreslår inndekning for deler av kostnaden i denne tertial, og følger utviklingen
og vil rapportere om det i 2. tertial.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 2 1 : K ommunedirektøren
foreslår å økte budsjettet til kjøp av tjenester fra privat leverandør med kr
3,18 million er.

3.2.3.4 Privat BPA
I BPA - ordningen har k ommunedirektøren registrert en stor økning i vedtak stimer
og brukere. Fra januar 2019 til april 2020 har antall brukere med privat BPA økt
med 37 prosent, samtidig økte vedtakstimene med 35 prosent tilsvarende, 92
timer per uke . I samme periode var det en reduksjon i kommunal BPA på 9
prosent som tilsvarer 6 timer p er uke . Prognosene tilsier at dette kan medføre et
merforbruk på kr 2,25 millioner ved årsslutt. Kommunedirektøren vil følge
utvikling og rapportere om det i 2. tetial.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 22 : K ommunedirektøren
foreslår å økte budsjettet til kjøp av BPA fra privat leverandør med kr 2,25
millioner.

Grafen nedenfor viser utviklingen av vedtakstimer av privat BPA fra januar 2019
til april 202 0:
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3.2.3.5 Samhandlingsreformen – utskrivningsklar I mai e pasienter
Det har vært en stor økning i antall betalte overtidsdøgn på SUS i 2020. Fra
01.01.20 – 30.04.20 har kommunen hatt 502 overligg - døgn på SUS mot 105 i
samme periode i 2019. Fo r å beholde dekningsgrad på ins t it usjonsplasser på 18
prosent samt redusere antall overtidsdøgn på SUS ble det besluttet å gjenåpne
10 sengeplasser ved Soltun alderspensjonat. Åpningen ble gjennomført mellom
desember 2019 og mars 2020. Dette har bidratt til en noe bed re kapasitet på
korttidsplasser og gir økte muligheter for å redusere kostnadsutviklingen. I mai
måned har antall overtidsdødn på SUS gått betydelig ned, noe som bekrefter at
åpning av nye senger har gitt effekter. Ved forven tninger om man holder
budsjette t resten av året vil det gi et merforbruk på kr 1,9 millioner ved år s slutt.
Kommunedirektøren vil følge utvikling og rapportere om det i 2. te r tial.

3.2.3.6 Økt låneramme startlån
Stortinget har vedtatt å øke Husbanken sine utlånsramme knyttet til start lån
som fø lge av Koronakrisen. Kommunene har nå mulighet å søke flere
startlånmidler og Husbanken gir tilsagn så lenge det finnes tilgjengelige midler.
Det er økende be hov i Sola kommune for startlånmidler . Kommunedirektøren
foreslår å søke Husbanken om ytterligere kr 20 mill ioner startlån i 2020.

3.2.4 Sola sykehjem
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

23 445 22 143 - 1 302 64 654 - 2 450 - 3,8%
(tall i kr 1000)

Det har vært en stor økning i antall innbyggere på korttidsopphold. Som følge av
store utfordringer med utskrivningsklare pasienter han man hatt over 100 døgn
med overbelegg på korttidsavdelingen. Brukere som blir utskrevet fra SUS
kommer for det meste på ettermiddag/ kveld. Dette er utfordrende for
virksomheten pga bemanning på disse tidspunktene .

Bygningens utforming og utfordrende innbyggere ved en avdeling gjør at man
ikke klarer å ivare ta pasient og ansattes sikkerhet uten å ha ekstra innleie på
natt. Inn til videre kan man ikke se at d et er mulighet for å endre det før
ombyggingen av sykehjemmet vedtatt i HØP 20 - 23 er gjennomført og
velferdsteknologi er tatt i bruk.

3.2.5 Sola bo - og hjemmetjenester
Regn skap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

26 416 23 558 - 2 858 72 428 - 9 380 - 12,95%
(tall i kr 1000)
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Som følge av et høyt antall utskrivningsklare pasienter fra SUS har Soltun
alderspensjonat hatt 10 ekstra beboere. Soltun har derfor måtte oppbemannet
på disse plassene både fra eget personal og fra bemanningsbyrå. Alle ansatte gis
mulighet til å få høyere stillingsstørrelse i form a v vikariater pluss ekstravakter
for dem som ønsker dette .

I K - sak 19/17 behandlet i møte 23.03.2017 ble det vedtatt at Sola kommune
skal ha en dekningsgrad på 18 prosent . Ut fra befolkningsprognosene vil det
være behov for å fremskyve åpningen av sykehjems plasser et år frem i forhold
til vedtatt HØP 20 - 23. Det vil si at det er behov for at åtte av disse plassene ,
som vil være med på å holde dekningsgraden på 18 prosent . S om følge av dette
samt utfordringer med utskrivingsklare pasienter er de t åpnet 10 plas s er i 2 020
som er foreslått finansiert i denne tertiaen. Resterende åpning av plasser følges
opp i HØP 21 - 24.

Sola hjemmetjeneste sine vedtak stiger for hver måned.
Grunnbemanningsbehovet på kvelder og helg ligger over dagens bemanning.
Samtidig ser man a t vedtakstimene i Tananger hjemmetjenester reduseres. Etter
omorganiseringen i l evekår er gjennomført vil man ha en leder for
hjemmetjenestene. Dette vil bidra til at man kan se totalt antall vedtakstimer
samlet og utnytte variasjonene i vedtakstimer p å en bedre måte.

• Budsjettjusteringstabell for drift linje 23 - 24 : For å dekke kostnader
knyttet til økning av 10 sykehjemsplasser foreslår k ommunedirektøren
øke rammen til Soltun med brutto kr 11,31 millioner , samt å øke
inntektene pga brukerbetalinger med k r 1,93 millioner .

3.2.6 Tananger bo - og hjemmetjenester
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

20 414 20 076 - 338 59 345 - 1 000 - 1,68%
(tall i kr 1000)

Merforbruket er grunnet ekstra innleie for resurskrevende pasient og ekstra
innleie på natt.

TaBo ser på muligheten for å etablere en forsterket skjermet enhet. Dette vi l
gjøre at kommunen kan ivare ta innbyggere med ko g n itiv svikt på en mer
hensiktsmessig måte. Dette vil bidra til å redusere behovene for enetiltak .
Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i fm. HØP 21 - 24.

3.2.7 Miljøtjenesten
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Pr ognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

37 073 35 220 - 1 853 102 934 - 9 700 - 9,4 %
(tall i kr 100 0)
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3.2.7.1 K ommunal avlastning , bolig og institusjon
Det har vært en vesentlig økning i vedtakstimer og bistandsbehov i den
kommunale miljø og avlastningstjenesten , og spesielt på avlastning. Fra januar
2019 til april 2020 har det vært en økning i vedtakstimer på 68 timer per uke
noe so m utgjør 54 prosent økning . Dette har blant annet gjort at
avlastningstjenesten har måtte t ta i bruk et ekstra lokal e to uker per måned.
D ette har gjort at de har måtte leie inn ekstra nattevakt til boligen. Videre er det
økt behov i noen av boligene som følge av nye innbyggere med omfattende
tjenestebehov . Prognosene tilsier at dette kan utgjøre en merkostnad på kr 9 , 7
millioner . Kommunedirektøren følger utviklingen, og vil rapportere om det i 2.
tertial.

3.2.8 Psykisk helsearbeid og rus
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsj ett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

14 384 14 565 181 43 381 0 0
(tall i kr 1000)

Det forventes budsjettbalanse ved å rs slutt. Virksomheten har kontinuerlig fokus
på omstilling og effektiviseringsarbeid.

3.2.9 N AV – Sosiale tjenester
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av r ammen 31.
desember

17 616 17 592 - 24 53 315 0 0
(tall i kr 1000)

Regnskapet per april viser budsjettbalanse. Sola opplevde en stor økning i
arbeidsledige de siste månedene. Per nå har man ikke hatt den store økningen
av sosialhjelpsmottaker, men NAV Sola forbereder seg på at det kan komme. I
perioden januar til april var det 333 innbyggere som mottok sosial hjelp, i samme
peri ode i 2019 var det 360 innbyggere. I samme periode var det derimot flere
nye innbyggere med behov for sosialhjelp enn året før. Foreløpig er det for tid l ig
å si om dette er vedvarende. Det e r sterk t avhengig av arbeidsmarkedet
fremover. Kommunedirektøren følger utviklingen nøye fremover og vil komme
tilbake til dette i 2.tertial.

3.2.10 Fysio - /ergoterapi
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. dese mber

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

6 815 7 021 206 16 994 200 1,2%
(tall i kr 1000)
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Prognosene tilsier et mindreforbruk på kr 0,2 millioner ved årsslutt.
Kommunedirektøren følger utviklingen, men foreslår ingen budsjettjusteringer i
denne tertialen.

3.3 Samfunnsutvikling (totalt for hele tjenesteområde t )
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

23 650 32 656 9 007 143 285 0 0
(tall i kr 1000)

Pro gnosene for årsslutt tilsier balanse for tjenesteområdet samfunnsutvikling.
Det forventes noe avvik som følge av begrensninger som er innført av nasjonale
myndigheter som følge av Covid 19 - pandemien . Det forventes i nntektstap på
svømmehallene og det vises til omtalen i punkt 2.1 økonomiske konsekvenser av
Covid 19.

3.3.1 Fagstab Samfunnsutvikling
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

2 500 2 478 - 23 6 942 0 0
(tall i kr 1000)

Prognosen tilsier balanse ved årsslutt.

3.3.2 Eiendom
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

42 395 48 131 5 737 123 234 0 0
(tall i kr 1000)

Prognosen tilsier balanse ved årsslutt.

3.3.3 Kommunalteknikk
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

- 26 743 - 22 532 4 211 1 169 0 0
(tall i kr 1000)

Prognosen tilsier balanse ved årsslutt.
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3.3.4 Areal
Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

5 498 4 580 - 918 11 940 0 0
(tall i kr 1000)

Det forventes ikke vesentlig avvik ved årsslutt.

Seksjon Byggesak har betydelig mindreinntekt på gebyr. Hovedgrunnen er
manglende samsvar mellom gebyrinntekter og utgifter. I tillegg er det mange
søknader om mindre tiltak, noe som gir lave re gebyrer enn for eksempel søknad
om feltutbygging.

3.4 Kommunedirektør med sentrale staber (økonomi, organisasjon
og politisk sekretariat )

Regnskap
30.april
2020

Budsjett
30.april
2020

Avvik
30. april
2020

Årsbudsjett
2020

Prognostisert
avvik
31. desember

Prognostisert avvik i
% av rammen 31.
desember

39 205 39 873 668 96 695 0 0
(tall i kr 1000)

Dette forventes ikke vesentlige avvik ved årsslutt når det gjelder den ordinære
driften.

Investeringsbudsjettet

4.1 Investeringsutgifter
Totale investeringsutgifter per april er kr 179,7 millioner. Dette utgjør 33,3
prosent av totalt budsjett for 2020 som er kr 539,2 millioner. En oversikt over
alle investeringsprosjektene følger i vedlegg 1 .

4.2 Investeringsinntekter
Salg av eiendom er i 2020 budsj ettert til kr 62,9 millioner. Grunnet Covid - 19 og
oljenedturen er det usikkerhet i markedet som igjen påvirker salg av
kommunens eiendommer. Kommunedirektøren vil komme tilbake med mer
informasjon i 2. tertial.

4.3 Investeringsprosjekter med endret totalramme

I dette kapittelet omtales prosjekter som har fått endret total kostnadsramme.
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4.3.1 Kjelsberg ring bolig med base
Nåværende totalramme e r kr 44,7 millioner vedtatt i F - sak 90/ 19 , møte 19.
november 2010 " 19/36482 - Kjelsberg ring - Boliger med base". Det er behov
for en y tterligere økning etter formannskapssaken som følge av økte
rekkefølgekrav på kr 0,8 millioner, varslede tillegg fra totalentreprenør på kr 0,5
millioner grunnet vesentlig større fordrøyningsanlegg enn planlagt, og kr 0,4
millioner ti l SHA plan og byggherreombud. Kommunedirektøren foreslår å øke
prosjektrammen fra kr 44,7 millioner til kr 46,4 millioner. Dette innarbeides i
HØP 21 - 24.

4.3.2 Institusjonskjøkken
Det vise s til vedtak i F - sak 25/20. møte 24.mars 2020, hvor rammen til
prosjektet ble økt. Kommunedirektøren følger opp FS - vedtaket og øker
prosjektets totalramme til kr 20,1 millioner. Dette innarbeides i HØP 21 - 24.

4.3.3 Bysykler og stasjoner
Det er behov for ekstra midler til graving og tilrettelegging for 5 - 10 nye
ladestasjoner i forbindelse med trinn 3 i Sola. Kommunedirektøren foreslår å øke
prosjektrammen fra kr 0,7 millioner til kr 1,2 millioner.

4.4 Budsjettjusteringer investeringer
Tabellen under viser budsjettjusteringene som Kommunedirektøren foreslår
inn en investeringsbudsjettet . En nærmere omtale av hver budsjett justering
følger i henhold til nummereringen i tabellen.

Nr
Prosjektnr Budsjettjusteringer - investeringer Beløp

Budsjettjusteringer som følger av reelle kostnadsendringer

1 59687 Bysykler og stasjoner 250
2 Nytt Sykkelstativer 125

Tekniske budsjettjusteringer i årsbudsjett som følger av endringer i fremdrift

3 49041 Avtale med Sola menighet, andel i ny kirke 1 000
4 59037 Vann Vigdelsv./ Ølberg havnev./Ølbergv. - 9 500
5 59113 Overløpsmåling avløp - 500
6 59119 PA002 Joa - 4 500
7 59122 Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning - 2 000
8 59367 VA15 Moringvegen - 2 000
9 59369 VVA Påskhusvegen 5 1 00

10 99006 Endring i MVA - kompensasjon som følge av endringene over 2 475
11 99006 Endring i låneopptak som følge av endringene over 9 550

4.4.1 Bysykler og stasjoner
Det er behov for ekstra midler til graving og tilrettelegging for 5 - 10 nye
ladestasjoner i forbindelse med trinn 3 i Sola. Rammen foreslås økt med totalt kr
0,5 millioner fra nåværende kr 0,7 millioner , hvorav kr 0,25 millioner i 2020.
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• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 1 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 økes med kr
0,25 millioner i 2020.

4.4.2 Sykkelstativer – nytt prosjekt
Kommunen har behov for å anskaffe flyttbare sykkelstativ for Sola sentrum.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 2 :
Kommunedirektøren foreslår at det opprettes et nytt prosjekt for innkjøp
av sykkelstativer med et budsjett på kr 0,125 million er.

4.4.3 Avtale med Sola menighet, andel i ny kirke
Sola menighet klarer ikke å betale kr 2 millioner i 2020 som forutsatt i budsjett.
Betalingsplan justert til at de betaler kr 1 million i 2020, kr 0,5 millioner i 2021
og kr 0,5 millioner i 2022.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 3 :
Kommunedirektøren foreslår at budsjett for betaling fra Sola menighet
reduseres med kr 1 million i 2020. Midlene vil bli rebudsjettert i 2021 og
2022 i Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomi plan 2021 -
2024.

4.4.4 Vann Vigdelsv. / Ølberg havnev./Ølbergv.
Dette gang - og sykkelstiprosjektet blir ikke prioritert av Bymiljøpakken i 2020 og
VA - delen av p rosjektet er derfor utsatt.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 4 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 reduseres med
kr 9,5 millioner i 2020. Midlene vil bli budsjettert på ny i 2022 i
Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2021 - 2024.

4.4.5 Overløpsmåling avløp
Prosjektet er utsatt da det er utfordringer med å finne rett teknologi.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 5 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 reduseres med
kr 0,5 millioner i 2020. Midlene vil bli budsjettert på n y i 2022 i
Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2021 - 2024.

4.4.6 PA002 Joa
Det vil bli p lanlegging, prosjektering og anbudsinnhenting i 2020 og bygging i
2021.
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• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 6 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 reduseres med
kr 4,5 millioner i 2020. Midlene vil bli budsjettert på ny i 2021 i
Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2021 - 2024.

4.4.7 Sande terrasse, sanering av felles avløpslednin g
Avventer trasevalg da det er konflikter rundt den best traseen og det er
utfordrende å komme til enighet med oppsittere i området. P lanlagt oppstart er
høsten 2020.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 7 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 reduseres med
kr 2 millioner i 2020. Midlene vil bli rebudsjettert i 2021 i
Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2021 - 2024.

4.4.8 VA15 Moringvegen
Planlagt oppstart er høsten 2020 med sluttføring i 2021 . Dermed er det ikke
behov for hele budsjettet i 2020.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 8 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 reduseres med
kr 2 millioner i 2020. Midlene vil bli budsjettert p å ny i 2021 i
Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2021 - 2024.

4.4.9 Påskhusvegen
Det vises til vedtak i Fs - sak 24 / 2020 om å fremskynde prosjektet til 2020, og
bruker dermed kr 5,1 millioner av prosjektets budsjett fra 2021.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 9 :
Kommunedirektøren foreslår at prosjektets budsjett i 2020 økes med kr
5,1 millioner i 2020. Midlene vil bli trukket fra prosjektets budsjett i 2021 i
Kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2021 - 2024

4.4.10 Endring i MVA - kompensasjon som følge av endringene over
Budsjettjusteringene som foreslås i denne tertialen medfører at budsjettert MVA
refusjon må reduseres med kr 0,29 millione r.

• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 10 : Budsjettet for
MVA - reduksjon reduseres med kr 0,29 millioner i 2020.

4.4.11 Endring i låneopptak som følge av endringene over
Budsjettjusteringene som foreslås i denne tertialen medfører at budsjettert
låne opptak kan reduseres med kr 9,6 millioner.
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• Budsjettjusteringstabell for investeringer linje 11 : Budsjettert
låneopptak reduseres med kr 9,6 millioner i 2020 .

Finansrapport
Hjemmel for rapportering : Kommunedirektøren viser til reglement for
finansforvaltningen (vedtatt i Kommunestyret 15.12.16 k - sak 76/16).

5.1 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til
driftsformål

I pkt. 4 i finansreglementet er blant annet følgende omtalt under forvaltning av
ledi g likviditet:

«Forvaltning av ledig likviditet skal innrettes slik at kommunen kan dekke sin
betalingsforpliktelse ved forfall. Kommunes likviditetsreserve skal normalt være
plassert på konsernkonto i den banken kommunen har inngått bankavtale med.
Trekk rettigheter på konsernkonto og eventuelle frie midler fra kommunale
foretak på konsernkonto inngår også i kommunes likviditetsreserve. Det er en
forutsetning for plassering at det foreligger en løpende 12 måneders
likviditetsprognose. Plasseringen skal kun ne finne sted dersom
likviditetsprognose tillater den og tilfredsstillende avkastning oppnås. Ledig
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav
finansiell risiko og høy likviditet» .

I henhold til punkt over i finansreglement skal kommunen ha tilgjengelig
driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 90
dager. All likviditet utover driftslikviditet som ikke inngår i likviditetsbehov de
neste 12 måneder i henhold til likviditetsp rognose er overskuddslikviditet. Den
kan plasseres i blant annet rentebærende verdipapirer utsendt eller garantert av
den norske stat, norske statsforetak, norske kommuner eller fylkeskommuner,
bank eller pengemarkedsfond med lav risiko og en løpetid innen 12 mnd.

Per 30.04.2020 er det ikke foretatt noen plassering av overskuddslikviditet.
Midlene var plassert i kommunens hovedbankforbindelse med vilkår 3 mnd.
NIBOR + avtalt margin. Deler av innskuddet, kr. 100 millioner er plassert på
Plasseringskonto+ i hovedbankforbindelse, hvor renten er 10 basispunkter over
betingelser på konsernkonto, mot at uttak varsles en mnd. i forveien.

Grafen under viser likviditetsutvikling pr. 30.04.2020:
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5.2 Forvaltning av låneporteføljen
5.2.1 Låneporteføljen
I 2020 er det i opprinnelig budsjett vedtatt et samlet låneopptak på kr 120,13
millioner kommunenes egne investeringer. I tillegg er det budsjettert med kr 60
millioner i startlån.

Per 30.04.2020 er det tatt opp kr 60 millioner i Husbanken (Startlån).

Per 30.04.20 var den samlede låneporteføljen kr 2.216,4 millioner, herav kr 394
millioner i startlån, kr 18,4 millioner i selvfinansierte boliger, kr 189 millioner i
lån som tidligere hørte til Sola Tomteselskap KF og kr 1.615 millioner i lån til
egne inve steringsprosjekter.

Tall i millioner kroner 31.12 30.04.

Kommunalbanken AS 986,6 668,4

Nordea 148,5 0

DNB 392,2 207

Swedbank 310,0 566

SEB 54
KLP Kommunekreditt AS 112,4 327

Anordning avdrag (ikke bet.) - 127,1 0

Husbanken (startlån) 340,9 394

Total lånegjeld 2163,3 2216,4

- herav lån til selvfinansierte boliger 28,9 18,4

- herav lån til egne investeringsprosjekter 1604,5 1615

- herav lån som tidligere hørte til Sola tomteselskap 189 189
- herav startlån i Husbanken 340,9 394
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Motpartsoversikt i prosent:

5.2.2 Renteutvikling, rentedurasjon, netto rentebærende lånegjeld og
risiko

Vektet gjennomsnittsrente totalt for kommunen var på 2,02 % per 30.04.2020.
Rentesatsene tar opp i seg rentebytteavtalene, og gir dermed utrykk for de r eelle
renteutgifter.

Sola kommune har følgende rentebytteavtaler per 30.04.20:

Finansinstitusjon Startdato Løpetid år Sluttdato Fast Margin 3M
NIBOR

Beløp

Sparebank 1 SSR - Markets 07.09.2011 10 07.09.2021 3,667 % 0,000 % 50 000

DNB Markets 19.06.2012 8 19.06.2020 3,090 % 0,000 % 50 000

Nordea Bank Finland PLC 19.06.2012 10 19.06.2022 3,217 % 0,000 % 50 000

Totalt 150 000

I tillegg har Sola kommune per 30.04.2020 en rentebytteavtale fra fast til
flytende rente med Nordea (kr 20 millioner). Dette ble inngått i 2011 da
kommunen har utnyttet differansen ved å inngå 5 og 10 års fastrenteavtaler med
Husbanken, og rentebytteavtal e fra fast til flytende rente i annen bank, og
oppnår dermed gjennomsnittlig risikofri gevinst.

I henhold til pkt. 6.2 i finansreglement skal minimum 33 % av brutto
låneporteføljen ha flytende renter (rentebinding under 1 år) og minimum 33 %

2,4 %
9,3 %

14,7 %

17,8 %

25,5 %

30,2 %

Motpartsoversikt i prosent

SEB DNB KLP Husbanken Swedbank KBN
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skal ha fastr ente (rentebinding over 1 år). Renten vurderes ut ifra at kommunen
i utgangp unktet skal være rentenøytral.

Per 30.04.2020 er andel av lån med fastrente 50,1 %, mens flytende rente er på
49,9 %.

For å tilfredsstille kravet i finansreglementet om at kommunen skal være
rentenøytral, må det ved årsskifte og hver tertial beregnes netto rentebærende
lånegjeld. Ved beregning tar man utgangspunkt i brutto lånegjeld ekskl.
pensjonsforpliktelser korrigert for gjennomsnittlig bankinnskudd , ansvarlig lån i
Lyse , startlån og lån med rentekompensasjon i Husbanken.

Beregningen per 30.04.2020 viser at ca. 54 - 55 % av netto rentebærende
lånegjeld bør være på fastrente. Det betyr at andel av fastrente bør økes ved
neste låneopptak.

Per 30.04.2020 hadde 12,13 % av låne porteføljen forfall innen 12 mnd.

Per 30.04.2020 er samlet rentebindingstid på 2,61 år. I følge finansreglement
skal den samlede gjeldsporteføljen ha en vektet renteløpetid (rentebindingstid)
mellom 0,5 - 5 år. I en normalsituasjon skal den samlede gjeldspo rteføljens
vektede renteløpetid være 3 år. Tabell under viser rentebindingstid fordelt på
intervall.

I henhold til finansreglement skal det også etableres referanseindeks på den
løpetid som gjeldsforvaltningen måles mot. 3 - års markedsrente er på 0,95 %,
mens kommunens gjennomsnittsrente er på 2,02 %. Avviket skyldes den store
fallen i rentene etter Koronautbruddet. Ca . halvparten er vår porteføljen er på
fastrente.

5.2.3 Avdrag på lån

Etter reglene i Kommunelovens §50.7 a) skal gjenstående løpetid for
kommune ns samlede gjeldsbyrde ikke overstige den veide restlevetiden for
kommunens avskrivbare anleggsmidler ved siste årsskifte, det vil si 01.01 i
rapporteringsåret.

Kommunedirektøren støtter seg til forenklet modell for beregning av
minimumsavdrag:
(Lånegjeld pr. 1. januar/anleggsmidler pr. 1. januar) * bokførte avskrivinger året
før

Etter forskriftet skal avskrivningene starte senest året etter at anleggsmidler er
anskaffet eller tatt i bruk. Praksis i Sola kommune er i henhold til forskriftet ved
at avskrivningene starter året etter anskaffelse.

Beregning av minimumsavdrag 2020
Minimumsavdrag (millioner i kroner) * 57,8

*Tomter holdes utenfor nevneren (sum anleggsmidler). I praksis gir dette et noe
forhøyet og mer korrekt grunnlag.
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I opprinnelig budsjett for 2020 var minimumsavdrag fastsatt til kr 50,4 millioner.
I tillegg er det budsjettert med kr 38,7 millioner til avdrag utover
minimumsavdrag etter kommuneloven. Foreløpig beregnet reell
minimumsavdrag for 2020 utgjør kr 57,8 milli oner , noe som er høyere enn
opprinnelig budsjettert. Dette har sammenheng med at Sola tomteselskap KF sin
lånegjeld innlemmes inn i kommunekassen og vil nå inngå i ber egning av
minimumsavdrag, jfr. K - sak 43/20, møte 28 . mai 2020. Økningen finansieres
ved å ta tilsvarende reduksjon i avdrag utover minimum. Samlet sett vil
nedbetaling på avdrag blir likt. I tillegg er det budsjettert med kr 15 millioner i
avdrag på startlån.

5. 3 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Langsiktige finansielle aktiva defineres som den delen av kommunes likviditet
som etter vedtatt budsjett og likviditetsprognose ikke skal nyttes de neste fire
år. Forvaltning av langsiktig finansielle aktiva må være adskilt fra forvaltning av
ledig likviditet og andre midler til driftsf ormål. Under pkt. 5

i finansreglement beskrives retningslinjer som handler om forvaltning av
langsiktige finansielle aktiva.
Per 30.04.20 var det ingen aktive plasseringer.

5. 4 Stresstest

I henhold til pkt. 9 i finansreglement skal kommunen foreta en stresstest som
viser kommunens samlede netto renterisiko ved endring i rente kurven.
Stresstesten per 30.04. 20 viser at en renteøkning på 1 % vil i teorien kunne gi
en maks tap på kr 0,54 millioner. På andre side er det veldig lite sannsynlig at
det forvent es en renteøkning i par år framover.

Aktiva/passiva Beløp i
millioner

Andel i % Endrings -
parameter

Beregnet tap

Gjeld med flytende rente (rentebinding under 1 år) 1105 49,86 % 1 % - 11,05

Gjeld med fast rente (rentebinding over 1 år) 1111 50,14 %

Sum brutto lånegjeld 2216

Startlån 394 1 % 3,94

Rentekompensasjon 100 0,01 1

Lån til Lyse 157 1 % 1,57

Bankinnskudd 400 0,01 4

Sum utlån, rentekompensasjon og bankinnskudd 1051 10,51

Mulig tap vil utgjøre - 0,54
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6 Oppfølgning av verbal punkter fra vedtatt HØP 2020 -
2023

I dette kapittelet gir Kommunedirektøren en statusoppdatering på oppfølgning av
ver bale punkter som ble vedtatt av kommunestyre i forbindelse med behandling
av HØP 2020 - 202 3 .

6.1 Kulturhus
Vedtatt verbalp unkt: Det skal reguleres og legges til rette for bygging av
kultursenter i Tananger havn. Kommunedirektøren bes starte opp prosjekt med
sikte på realisering. Det settes av prosjekteringsmidler i 2020 og
kommunedirektøren bes starte opp arbeidet umiddelbart . Det skal legges til rette
for realisering av leiligheter parallelt og det presiseres at det skal ikke medføre
økonomisk risiko for kommunen. Dette sikres enten gjennom direkte prosjekt
eller i OPS samarbeid. Det skal da selges leiligheter før oppstart so m minst
dekker bygge kostnader slik at kommunen ikke sitter med stor salgsrisiko.
Kommunen må også i prosjekt fasen vurdere total entreprise for å minimere
bygge risiko. Gevinst ved realisering skal finansiere kommunalt behov. Det skal
også legges opp til at helsestasjon/helsehus sikres lokaler og flyttes ned til nytt
bygg. Det gamle helsehuset skal selges til boligformål. Biblioteket flyttes ned til
havnen.

Status: Kommunedirektøren legger frem sak i formannskapet 9.juni.

6.2 Samlebevilgning formål kirke
Vedtatt verbalpunkt: Punktet reduseres som følge av tekst del. Gjøre ferdig
vegger, gulv og tak må gjøres innenfor budsjett, eller dekkes av driftsmidler til
menighetsrådet.

Status : Dette verbale punktet er henvisning til vedtatt investeringstabell linje
2 7. Kr 0, 322 millioner av samlebevilgningen er redusert iht vedtaket. Sak er fulgt
opp.

6.3 Sola kirkelige fellesråd
Vedtatt verbalpunkt: Beløpet reduseres ikke, men kommunedirektøren bes gå i
dialog med fellesrådet for å se på effektivisering og besparelser - slik kommunal
organisasjon har vært gjennom de siste 5 - 7 årene.

Status: Økonomisjefen har startet dialog med Sola kirkelig fellesråd.

6.4 Tilskudd Greater Stavanger
Vedtatt verbalpunkt: Det iverksettes snarlig dialog med de andre
eierkommunene for å vurdere nedleggelse/avvikling eller annen nedskalering og
organisering mer spisset mot kommunenes primær behov. Dette effektueres
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innenfor kontraktens 2 års oppsigelse og er forventet å gi minimum en halvering
av bidrag.

Status : Sola kommune sa opp partnerskapsav talen om Greater Stavanger ved
årsskiftet, med virkning fra 2023. I sak 11/2020 vedtok formannskapet et felles
regionalt mandat for arbeidet med ny organiserin g av det regionale
næringssamarbeidet. Utredningsarbeidet er i sluttfasen og vil bli lagt frem i felles
møte for de tre formannskapene i byområdet. Endelig valg av ny organisering
blir lagt frem etter sommeren.

6.5 Ryfylke friluftsråd
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune gjeninnfører sitt medlemskap i Ryfylke
friluftsråd.

Status: Sola kommune er nå medlem av Ryfylke friluftsråd.

6.6 Solahall med varmtvannsbasseng
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune forserer arbeidet med ny svømmehall
med varmtvannsbasseng, og setter av midler til det. Kommunedirektøren bes
hente inn priser for hva et 50 - metersbassen g , med stupemuligheter vil koste og
vi vil også se på muligheten for et regionalt samarbeid – der Sola går inn med
brorparten av midlene.

Status: Kommune direktøren viser til F - sak 39/ 20 i formannskapet 12. mai.
Nabokommunene vil i løpet av høsten avklare om det er aktuelt å gå videre med
regionalt 50 - metersbasseng med stup.

6.7 Innendørs treningsflate i Tananger
Vedtatt verbalpunkt: Det settes av kr 3 millioner kr til ny innendørs
treningsflate i Tananger, og kommunedirektøren bes gå i dialo g med Havørn for
å finne en løsning.

Status : I vedtatt HØP 2020 - 2023 er det avsatt kr 1,5 millioner i 2021 og kr 1,5
millioner i 2022 til dette formålet i investeringsbudsjettet. Etter vedtakelsen av
budsjettet har det blitt avklart at dette er ment å være et kommunalt tilskudd til
lag som skal realisere eget anlegg etter tredelingsordningen for
organisasjonseide anlegg. B eløpet må derfor legges inn driftsbudsjettet i 2021 og
2022, iht. til bestemmelser i kommuneloven.

6.8 Fotballhall ved Tananger stadion
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune vil være positiv til en fotballhall ved
Tananger stadion, og vil bidra økonomisk hvis Havørn fotball klarer å realisere
det og blir prioritert av So la idrettsråd .
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Status : Kommunedirektøren e r i dialog med Havørn fotball, avventer innspill fra
Havørn fotball.

6.9 Løpebanen på Tananger stadion
Vedtatt verbalpunkt: Det settes av 150 000 kr til akutt - tiltak på løpebanen på
Tananger stadion, for å bedre treningsforholdene til Havørn friidrett.

Status : Gjennomført.

6.10 Familiekortet ved svømmehallene
Vedtatt verbalpunkt: Familiekortet ved svømmehallene, med de samme
rabatter som tidligere, gjeninnføres fra 01.01.2020.

Status: Gjennomført .

6.11 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg
Vedtatt verbalpunkt: Infrastruktur regionalt sykkelanlegg. Dette kommer på
toppen av tidligere overskridelser. Beløpet ligger fortsatt inne, men det
presiseres at kommunedirektøren har ansvar for enten at det søkes løst adkomst
midlertidig eller med dispensasjon, eller søke å få fremforhandlet avtale om
refusjon fra over kommunale myndigheter.

Status: Det er søkt om midler fra Bymiljøpakken, 8,88 millioner. Prosjektet er
gitt høyeste prioritet fra kommunens side. Deler av infras trukturanlegget
(vegkryss) blir ikke realisert før åpning, og det søkes dispensasjon for dette.

6.12 Fjerne rushtidsavgiften i kommunen/regionen
Vedtatt verbalpunkt: Det skal jobbes for å permanent fjerne rushtidsavgiften i
kommunen/regionen for å få de statl ige belønningsmidlene, samt redusere
makspasseringer fra 75 - 60 passeringer. Videre skal det jobbes for å fjerne
bommene rundt Tananger. Det skal jobbes aktivt gjennom Sola kommune sin
deltagelse i styringsgruppen for å redusere kostnadene til et mer nøkter nt nivå.

Status: Det vises til K - sak 71/2019 der kommunestyret godkjente revidert
Byvekstavtale. Avtalen innebærer at rushtidsavgiften er fjernet, og at partene
har forpliktet seg til å endre bomplasseringer og/eller innkrevningsretning for
Tananger.

6.13 Ja - kommune i plan og byggesaker
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune skal gå foran som en Ja - kommune i plan
og byggesaker. Det betyr at de ansatte skal være tilretteleggere og veiledere for
å få til smidig og effektiv behandling av saker fra innbyggere og utv iklere. Sola
kommune skal ha en ambisjon om å være den raskeste og mest positive
kommunen i Norge. Dette inkluderer også avbyråkratisering der det er mulig.
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Status: For å registrere om utviklingen er i henhold til verbalpunktet, er det
nødvendig med målbare og sammenlignbare resultater over tid. Det utarbeides
kort q uestback - undersøkelse til søkere og forslagstillere så snart tiltaket, evt
planen, er gjennomført. KOST RA gir årlig oversikt og mulighet for å sammenligne
saksbehandlingsfrister med nabokommuner og/eller kommuner av tilsvarende
størrelse.

6.14 B alanse mellom utbygging og jordvern
Vedtatt verbalpunkt: Det skal være en balanse mellom utbygging og jordvern.
Langs iktig grense landbruk skal respekteres.

Status: Langsiktig grense respekteres. Det forekommer mindre avvik,
som oftest for å justere grensen ihht eiendomsgrenser der det er
hensiktsmessig.

6.15 Miljøansvar ved havnene
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune skal bidra til at havnene tar et
miljøansvar når det gjelder utslipp, støy og øvrig forurensning.

Status: Det er opprettet dialog med Stavanger Regionen Havn IKS.

6.16 Miljøforurensninger i Tananger havn
Vedtatt verbalpunkt: Kommunedirektøren bes gå i dialog med
Stavangerregionen havn IKS for å kartlegge eventuelle miljøforurensninger i
Tananger havn. Eventuelle tiltak må også synliggjøres.

Status: Det er opprettet dialog med Stavanger Regionen Havn IKS.

6.17 Handlings – og økonomiplan
Vedtatt verbalpunkt: Kommunedirektøren skal fremover legge frem handlings
– og økonomiplan med konkrete endringsforslag (kutt hvis tilfelle av innsparing).
Det skal også vises netto endring i rammer som følge av nye/økte ressurser,
demografi og annet.

Status: Dette ble i vareta tt i budsjett 2020.

6.18 Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur samt levekår
Vedtatt verbalpunkt: Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur samt levekår
fra år 2021. Det bes om at fremtidige omstillinger konkretiseres og at økning i
rammer/forslag til nye tiltak sees sammen og gir netto effekt i rammer.

Status: Det vil følges opp ifm. budsjett 2021.
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6.19 E iendomsskatt
Vedtatt verbalpunkt: Det skal ikke utredes, vurderes eller innføres noen form
for eiendomsskatt i hele 4 års perioden.

Status: Følges opp videre.

6.20 Forus Næringspark og Stavanger Havn aktivt

Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune skal bruke sitt eierskap i Forus
Næringspark og Stavanger Havn aktivt, og skal ta initiativ for at det årlig tas ut
utbytte fra selskapene slik at Sola kommune også fremover skal være en god
kommune å bo i.

Status: Styret i Stavangerregionen interkommunale havn IKS vurderte eiernes
forventning om utbytte i sitt møte 15.04.20 og besluttet å ikke utbetale utbytte
til eierne pga konseksvensene korona - situasjonen har for havnens inntjening og
likviditet. Det er dialog med Forus Næringspark om utbytte. Kommunedirektøren
gjør oppmerksom på at Forus Næringspark sine vedtekter ikke åpner for utbytte,
og en utbetaling av utbytte kan derfor ikke skje før forutgående vedtekts endring.

6.21 Salg av eiendom.
Vedtatt verbalpunkt: Beløpene forskyves da det anses som lite trolig at Sola
kommune allerede i 2020 klarer å realisere salg på over 100 millioner.
Kommunalteknikk sin avdeling på Joa vil ikke være fristilt tidlig i året og
varm tvannsbassenget på helse huset skal driftes lengst mulig for å ikke få
unødig opphold på viktige tilbud for innbyggerne. Kommunedirektøren bes til
neste års HØP sørge for en kvalitativ tilnærming til disse tallene og tidspunkter
for salg.

Status : Kommuned irektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertial, i tråd med
kommentar i punkt 5.4 investeringsinntekter . Markedssituasjonen for salg av
utbyggingareal er svært usikker som følge av koronasituasjonen og de siste
månedenes oljeprisfall.

6.22 Heltidskultur
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune skal etablere en helhetskultur. Målet er å
halvere antall deltidsansatte i løpet av 4 år. Det settes av egne midler til dette.
Gjennom redusert sykefravær vil vi øke grunnbemanningen, redusere vikarbruk
og øke stillingspro senten. Det settes ned en partssammensatt
ressursgruppe/dialoggruppe bestående av leder av administrasjonsutvalget,
leder av utvalg for levekår, en fra opposisjonen, relevante
arbeidstakerorganisasjoner og administrasjon der temaet er heltidskultur.
Gruppe n ledes av leder av administrasjonsutvalget. Gruppen har ingen
vedtaksmyndighet med kan utarbeide og komme med innspill til ulike prosjekter
og tiltak som bidrar til måloppnåelse (halvere antall deltidsansatte i løpet av 4
år).
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Status: Det er etablert e n arbeidsgruppe for heltid bestående av leder av
administrasjonsutvalget, leder av utvalg for levekår, representant fra
opposisjonen, relevante arbeidstakerorganisasjoner og administrasjon.
Arbeidsgruppen har gjennomført to møter våren 2020, og har utarbei det mål og
tiltak for det videre arbeidet.

6.23 Seriøsitetsreglene innenfor innkjøp
Vedtatt verbalpunkt: Seriøsitetsreglene innenfor innkjøp i Sola kommune skal
til ny behandling i løpet av perioden.

Status : Det blir anledning til å foreta en gjennomgang av seriøsitetsreglene ved
revisjon av innkjøpsstrategien som skjer i løpet av perioden. Dagens situasjon
er: Det følger av punkt 5.3 i Sola kommune sin innkjøpsstrategi at kommunen
skal ha fokus på sosialt an svar . Det fremkommer i punkt 5.3.1 at det skal føres
kontroll med lønns - og arbeidsvilkår og at Difi sine seriøsitetskrav skal benyttes i
bygge - og anleggskontrakter der dette er naturlig. Seriøsitetsbestemmelsene
inneholder blant annet krav til bruk av læ rlinger og faglærte arbeidere. Videre
følger det av punkt 5.3.2 at kommunen skal ha fokus på etisk/rettferdig handel,
samt i punkt 5.3.3 at det skal vurderes om det bør brukes immateriell kvalitet
som et tildelingskriterium i konkurranser hvor dette kan de tte kan være aktuelt.
Det følger av dette at det tas sosialt ansvar ved kommunens innkjøp og disse er
innarbeidet i innkjøpsstrategi .

6.24 Innbyggermedvirkning
Vedtatt verbalpunkt: Sola kommune skal bruke ulike virkemidler og metoder
for innbyggermedvirkning. Kommunedirektøren bes fremme sak om dette våren
2020.

Status: Det prøves ut ulike virkemidler og metoder for samhandling og
involvering av innbyggere. Noen eksempler er reguleringsplan for Tananger
sentrum, Kull54 og nabolagsprosjekter i park - og gravlund. Det vil bli fremmet
en sak etter sommeren.

6.25 Soma driftsstasjon
Vedtatt verbalpunkt : Det settes av 1 million i 2020 for nødvendige tiltak, som
f.eks. å få skitten og ren sone i garderobene. Kommunedirektøren bes om i løpet
av 2020 fremme en sak om prioriterte investerings og rehabiliteringsbehov. I
saken skal det også fremgå hvilke bygg o g deler av bygg som trengs og benyttes
og vurdering av alternativ bruk av øvrig areal.

Status: En arbeidsgruppe jobber med en innstilling på hvordan en kan tilpasse
Soma drift optimalt for framtiden.

6.26 Innføre gratis frokost på skolene
Vedtatt verbalpunkt : Mette barn lærer mer og trives bedre. Høsten 2020 skal
det gis tilbud om gratis frokost på ungdomsskolene våre. Kommunedirektøren
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skal vinteren 2020 legge frem en sak om hvordan dette skal organiseres. Det
forventes at dette kan gjøres ved å fylle opp deltidsstillinger på miljøarbeider,
praksisplass, tilrettelagt arbeid o.l.

Status: Lokaler er på plass. Arbeidstreningsseksjonen i Levekå r vil ta ansvar for
servering på Sola ungdomsskole. Dysjaland og Tananger jobber med å skaffe til
veie personell. Smittevernhensyn knyttet til Covid 19 vil endre formatet på
frokostserveringen, det jobbes med å finne gode løsning til skolestart i august.

6.27 P sykisk helse
Vedtatt verbalpunkt : Sola kommune vil se på ulike tiltak for å styrke arbeidet i
forhold til psykisk helse. Dette vil vi blant annet gjøre ved å styrke
tilstedeværelsen til skolehelsetjenesten.

Status: Helsestasjon, - og skolehelsetjenesten er styrket gjennom statlige
øremerkede midler, og gjennom HØP. Det er søkt fylkesmannen om penger til
kompetanseheving for å øke kvaliteten på veiledningen til foresatte med
småbarn. Tilstedeværelsen er økt betydelig ved flere skoler. Det tilbys nå
systematisk, forebyggende undervisning i grupper/klasser på alle skoler i temaer
knyttet til psykisk helse, og undervisning etter forespørsel fra skolen i den grad
det er kapasitet. Familiesenteret gir lavterskel psykisk hel sehjelp for små og
store vansker.

6.28 Sikker informasjonsbehandling
Vedtatt verbalpunkt : Investeringen tas ut og kommunedirektøren bes om å
løse dette innenfor eksisterende budsjett.

Status: Fem skoler mangler adekvat skallsikring i form av nøkkelkort.
Skolene gjennomfører ulike fy siske og organisatoriske tiltak for å redusere den
forhøyede risikoen dette innebærer. Det benyttes vanlig smekklås inn til
rommene som skal sikres. Lærerne jobber på Chromebook og følger rutine med
lukking av pc - lokk (logger a utomatisk ut) når arbeidsplassen forlates. Det
tilstrebes digital behandling av alle dokumenter for å sikre at sensitiv
informasjon ikke gjøres tilgjengelig.

6.29 Barnehageplass i nærmiljøet
Vedtatt verbalpunkt : Det tilstrebes barnehageplass i nærmiljøet.

Status: Det er nok plasser totalt i Sola kommune. Innenfor det handlingsrommet
tilstrebes det tilbud i nærmiljøet med å ikke tilby særlig mange plasser utenfor
barnets krets. Elles jobbes det aktivt med rett dimensjonering i henhold til
befolkningsveksten i revideringen av barnehagebruksplanen.
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6.30 Ny kommunal barnehage på Myklebust
Vedtatt verbalpunkt : Prosjekt ny kommunal barnehage på Myklebust skal
igangsettes denne 4 - årsperioden.

Status: Punktet er tatt til etterretning og jobbes med både inn i revidering av
Barnehagebruksplan og fremmes via HØP når pålitelige fremskrivingstall for
perioden er lagt frem.

6.31 Kjøkkenmedhjelper i barnehagene
Vedtatt verbalpunkt : Vurdere om det finnes økonomisk handlingsrom, innenfor
eksisterende budsjett i oppvekst, for kjøkkenmedhjelper i barnehagene.

Status: Etter bemanningsnormen ble vedtatt er ikke mulig å trekke ansatte ut
for å gjøre andre oppgaver, eks kjøkkenmedhjelper. Det finnes ikke
handlingsrom i budsjettet for å tilsette kjøkkenmedhjelper.

6.32 Styrking av BPA
Vedtatt verbalpunkt : Styrking av BPA - se på muligheten av at flere får tilbud
om tjenesten.

Status: Tilbudet økes stadig, og flere innbyggere tildeles BPA som tjeneste.

6.33 Demensvennlig kommune
Ve dtatt verbalpunkt : Sola skal bli en demensvennlig kommune og unge
demente skal få tilbud om aktivitet/arbeid tilpasset behovet til den enkelte.

Status: Det jobbes sammen med bl annet Sola demensforening for å planlegge
hvordan solasamfunnet skal bli mer demensvennlig. Dette arbeidet vil fortsette
når koronasituasjonen tillater det.

6.34 Sak om status etter avslutning av fritt brukervalg
Vedtatt verbalpunkt : Kommunedirektøren bes fremme sak om status etter
avslutning av fritt brukervalg i avlast ningstjenesten.

Status: Sak fremmes høsten 2020.

6.35 Ranso
Vedtatt verbalpunkt : Før stilling lyses ut skal det gås i dialog med Ranso om et
samarbeid i forhold til innbyggere som «faller mellom dagsenter og VTA» om et
samarbeid om alternativt aktivitets og a rbeidstilbud.

Status: Kommunalsjef har hatt dialog med Ranso vedrørende denne
enkeltbrukeren som midlene skal brukes til. Det er ikke aktuelt for RANSO å
ivareta denne innbyggerne .
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6.36 Generasjon M
Vedtatt verbalpunkt : Ensomhet blant yngre og eldre er et økende problem.
Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge og bidrar
til økt livsglede blant eldre. Sola kommune skal ta initiativ til et samarbeid med
de eller en lignende organisasjon. Det settes av midler til prosjektet i 2021.

Status: Ikke påbegynt.

6.37 K46
Vedtatt verbalpunkt : Sola kommune skal opprettholde samarbeidsavtalen med
Stavanger kommune om tilbudet K46, og kommunedirektøren bes sikre at
nødvendig informasjon om tilbudet gis til aktuelle innbyggere.

Status: Samarbeidsav talen videreføres. Ansvar for oppfølging av avtalen er
overført til Oppvekst og kultur ved barnevernleder.

6.38 Ny buss for Livsglede for eldre.
Vedtatt verbalpunkt : Det settes av 300 000 til ny buss/minibuss for våre
sykehjem og støtte til ny buss for Livsglede for eldre.

Status: I sak 7/2020 29.01.2020 vedtok utvalg for levekår å bevilge 200 000 kr
av disse midlene til ny buss for Livsglede for eldre. Dette er gjennomført.

6.39 Institusjonskjøkken
Vedtatt verbalpunkt : Sola kommune vil at alle på sykehjemmene skal få fersk
og god mat, produsert på våre sykehjem i løpet av høsten 2021.

Status: Kjøkkenprosjektet er i gang. Oppstart produksjon 2021.

6.40 Ingen ny privatisering/konkurranseutsetting av
primærtjenestene.

Vedtat t verbalpunkt : Ingen ny privatisering/konkurranseutsetting av
primærtjenestene. Dette utelukker ikke spesialtilpassede opplegg for enkelte
mennesker med sammensatte behov.

Status: Sola kommune gjør individuelle vurderinger når det gjelder bruk av
private leverandører ut fra kompetanse og kapasitet.
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6.41 Flyktninger
Vedtatt verbalpunkt : Det skal jobbes aktiv for en bedre integrering og
inkludering av flyktninger. Kommunen skal ta et aktivt grep for å etablere/skaffe
praksisplasser.

Status: Behovet kartlegges av flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Det
vil være et ansvar for hele kommunen å stille praksisplasser til rådighet for å
lykkes med oppdraget.
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