Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Kommunestyre
møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus
30.10.2013
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.



Det blir gitt orientering fra Willis vedr. kjøp av pensjonsforvaltningstjeneste.



Kommunestyret får utdelt Ipad. Det settes av tid til opplæring.



Som vanlig vil det også være avsatt tid til spørrerunde i kommunestyret.

Hatteng 23. 10.13

Sigmund Steinnes (s.)
Ordfører

Veronica Davo Larsen
Sekretær
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Sakstittel
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Søknad om fritak fra verv og suppleringsvalg meddommer Hålogaland lagmannsrett og NordTroms Jordskifterett

2013/3240
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Tertialrapport pr. 31.8.2013
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Budsjettregulering - driftsbudsjett 2013

2012/4713
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Storfjord kommunes tjenestepensjonsordning kjøp av pensjonsforvaltningstjenester

2012/3910
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/571 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Veronica Davo Larsen
Dato:

22.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
51/13

Utvalgsnavn
Storfjord Kommunestyre

Møtedato
30.10.2013

Referatsaker kommunestyret 30. oktober 2013

Rådmannens innstilling
Sakene er referert.

Saksopplysninger
Referatsaker:
1. Fra Storfjord kabel-tv-lag - Referat fra ekstraordinært årsmøte 2013, datert 03.07.13
2. Brev fra Statens vegvesen – vedr. ny avkjørsel til E6 ved Hatteng, datert 29.05.13
3. Fra Skatteoppkreveren – periodisk oppgjør, datert 02.10.13
4. Brev fra Tromskraft produksjon AS – oppsigelse av leieavtale, Skibotn montørstasjon,
datert 06.09.13
5. Kopi av brev fra NVE – Troms Kraft produksjon, tillatelse til vedlikehold av terskel
S10A i Skibotnelva, datert 12.09.13
6. Brev fra Sametinget – vedr. ikke omsøkt veg i Norddalen, Storfjord kommune, datert
18.09.13
7. Brev fra NVE – sikringstiltak etter flomskred, Eggen gård i Signaldalen, datert 20.09.13
8. Brev fra Fylkesmannen – oversendelse (unntatt offentlighet), datert 01.10.13
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/3240 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

10.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
52/13

Utvalgsnavn
Storfjord Kommunestyre

Møtedato
30.10.2013

Søknad om fritak fra verv og suppleringsvalg - meddommer Hålogaland
lagmannsrett og Nord-Troms Jordskifterett

Vedlegg
1 Domstolloven - kap 4
Ordførerens innstilling
Åshild Kiil Silli gis fritak fra sine verv som lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland
lagmannsrett og medlem i Nord-Troms Jordskifterett for resten av valgperioden.
Som lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges:
Som medlem i særskilt utvalg for jordskiftesaker i Nord-Troms Jordskifterett velges:
Valgperioden for begge valgene er fram til 31.12.2016.

Saksopplysninger
I brev av 6.09.13 søker Åshild Kiil Silli om fritak fra sine verv som
lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett og medlem til særskilt utvalg for
jordskiftesaker i Nord-Troms Jordskifterett.
Som grunn for søknaden oppgir hun helsemessige årsaker.
Hvis fritak innvilges, må det velges nytt kvinnelig medlem til både lagmannsretten og
jordskrifteretten.
Storfjord kommune har valgt følgende kvinnelige meddommere til Nord-Troms Tingrett:
Unni Engstad, Ellinor Jensen, Marit Elvemo, Anne Lise Karlsen og Ann-Mari Hansidatter

Side 4

Storfjord kommune har valgt følgende kvinnelige meddommere til Hålogaland lagmannsrett:
Åshild Kiil Silli og Sissel Bjørklund.
I domstolloven § 68 står det:
…”ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene”
Dette innebærer at ingen av de valgte meddommerne til tingretten kan velges som meddommere
til lagmannsretten.
Storfjord kommune har valgt følgende kvinnelige medlemmer til særskilt utvalg for
jordskiftesaker:
Hedny Kristiansen, Lotte Karlsen, Laila Aronsen, Åshild Kiil Silli, Rita Molberg og
Inger Lise Fagerli
For begge oppnevningene gjelder følgende kriterier for valgbarhet ihht §§ 70-72, de mest
aktuelle gjengitt her:
- tilstrekkelige norskkunnskaper og personlig egnethet
- registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen, og ha statsborgerskap i Norden.
- være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start
- ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene
- det er krav til god vandel
Utelukkelse til valg på grunn av stilling er bl.a rådmann, praktiserende advokater og ansatte ved
domstolene.

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/750 -7

Arkiv:

068

Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato:

21.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
53/13

Utvalgsnavn
Storfjord Kommunestyre

Møtedato
30.10.2013

Godkjenning av ny selskapsavtale - Interkommunalt arkiv Troms (IKAT)
Vedlegg
1 Oversikt over endringer i §§ 1 og 5 per 1.1.2013
2 Brev fra IKAT, datert 16.08.13
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner endring i selskapsavtalen §§ 1 og 5 i Interkommunalt Arkiv
Troms.

Saksopplysninger
Bjarkøy kommune har gått ut som deltaker i selskapet Interkommunalt Arkiv Troms IKS og
selskapsavtalens §§ 1 og 5 må endres som følge av dette.
§ 1 er en oversikt over de deltakende kommuner, fylkeskommuner og interkommunale
selskaper.
§ 5 angir innskuddsplikten og eierandel. Innskuddet beregnes av folketallet, og dette vil bli det
årlige driftstilskuddet.
I hht. § 21 i selskapsavtalen skal alle endringer godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i
kommunestyret.
I brev av 16.08.13 fra IKAT bes det om nødvendig behandling i den enkelte kommune, og at
godkjenningsvedtaket oversendes.
Vurdering
Det tilrådes at Storfjord kommune gir sitt samtykke til at Bjarkøy kommune går ut som deltaker
i Interkommunalt Arkiv Troms IKS.
De foreslåtte endringer i paragrafene er bare en tilpasning til de faktiske forhold.
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INTERKOMMUNALTARKIV TROMS(IKAT),2013

Oversikt over endringer i §§ 1 og 5 per 1.1.2013
§1

Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKSer en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i
lov om interkommunale selskapav 29. januar 1999. Fylkeskommunen,kommunene og
interkommunale selskapi Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.
Selskapetsfirma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS.
Selskapet har følgende deltakere:
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg kommune
Dyrøy kommune
Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune
Gratangen kommune
lbestad kommune
Karlsøykommune
Kvæfjord kommune
Kvænangenkommune
Lavangenkommune
Lenvikkommune
Lyngenkommune
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Skjervøy kommune
Skånland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune

- 1-
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INTERKOMMUNALTARKIV TROMS(IKAT),2013

§5

Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapeti samsvar med vedtak gjort i
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en
fordelingsnøkkel som fastleggesav representantskapet. For deltakere som ikke kan legge
folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddetfastsettes av representantskapet.
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker

Folketall
1.1.20101

Innskudd
2013

Eierandel i
%

5 515
3 949
926
1 233
2 207
1 150

121 610
97 345
50 503
55 261
70 352
53 975
57 972
72 894
83 399
56 546
51 836
210 365
84 995
137 027

5,2
4,2
2,2
2,4
3,0
2,3
2,5
3,1
3,6
2,4
2,2
9,0

109
70
80
80
65

4,7
3,0
3,5
3,5
2,8

Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg kommune
Dyrøy kommune
Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune
Gratangen kommune
lbestad kommune
Karlsøykommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lavangen kommune
Lenvik kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Skjervøy kommune

1 408
2 371
3 049
1 316
1 012
11 243
3 152
6 510
4 757
2 211
2 881
2 855
1 888
3 366
899
1 552
156 494

Skånland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune
Sum

3,6
5,9

865
414
796
393
410
311
085
203
130

3,8
2,1
2,6
22,4

2 330 687

100 %

88
50
60
521

Eierandelen skaljusteres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved
eventuelle inn- og utmeldinger.

1Folketall hentet fra SSB
- 2-
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E
<c4-42,
Vår ref.Deres

ref.Dato

kf I

J.nr. 194 13.3A.00016.08.13

Til alle deltakere i Interkommunalt arkivTroms IKS

ENDRINGI SELSKAPSAVTALENS§§ 1 OG5
1. januar i år gikk Bjarkøykommune ut av selskapet.Som følge av dette må § 1- som viser
oversIkt over hvem som er medeierne - og § 5 - som omtaler innskuddspliktog eierandeler
selskapsavtalenendres.
For å kunne registrere disseendringene i Brønnøysundregistretmå i tillegg alle deltakere
formelt godkjenne den nye utformingen av § 1 og § 5. Dette følger av Lovom
interkommunale selskaper§ 4 2. ledd.
Vedlagt følger ny oversikt over innholdet i §§ 1 og 5. Vi ber om at dette leggesfram til
godkjenningså snart dere har anledning.
Vi trenger deretter en kopi av vedtaket som vedleggtil vår registermelding.

Med vennlig hilsen

Hilde Elvine Bjøfnå
arkivsjef

Postadresse
do Statsarkiveti Tromsø
Postboks6315
9293 Tromsø

Besoksadresse
Huginbakken 18
Breivika

Telefon
94 17 41 70

E - post
postmottakcelkatroms.no
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Organisasjonsnummer
989 532 960

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/4713 -52

Arkiv:

151

Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato:

07.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
37/13
54/13

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Kommunestyre

Møtedato
15.10.2013
30.10.2013

Tertialrapport pr. 31.8.2013
Henvisning til vedtak: Vedtatt økonomireglement
Vedlegg 1: Tertialrapport pr. 31.8.2013
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 15.10.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Tertialrapport pr. 31.8.2013 som er vedlagt i saken tas til etterretning.

Rådmannens innstilling
Tertialrapport pr. 31.8.2013 som er vedlagt i saken tas til etterretning.

Saksopplysninger
Det vises til vedlagt tertialrapport pr. 31.8.2013 der hovedoversikt, kapitteloversikt samt
vurderinger og kommentarer fremkommer.
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Vurdering
Det jobbes aktivt og fokusert med sykefraværsoppfølging i kommunen, med økt fokus på
jobbnærvær. Mål for 2013 er at vi ikke skal ha høyere fraværsprosent enn 7,5 %. Resultatet for
første kvartal var på 10,84 % og for andre kvartal 9,57 %. For tredje kvartal var sykefraværet
redusert til 6,34 %. Dette viser en positiv utvikling i å øke jobbnærværet.
De fleste kapitler går i balanse, men i kapittel 1.3 har det oppstått en utfordring med
dobbeltbudsjettering av inntekt for 2013. I forbindelse med innføringen av
samhandlingsreformen fikk alle kommuner tilskudd basert på pasientgrunnlaget, bruk av
spesialisthelsetjenester og til videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene i tråd med
reformen. Storfjord mottok i den forbindelse 2,3 millioner kroner. Av dette betaler kommunen
en månedlig a-kontofinansiering (tilsvarende ca 1,9 mill) til det lokale helseforetaket for
behandling av kommunale pasienter i spesialisthelsetjenesten. Tilskuddet gis over
rammeoverføringen til kommunene. Ved en feil ble denne inntekten også budsjettert på helseog omsorgsetaten (ansvar 300). Det er pågående prosess med å finne inndekning for dette
inneværende år. Dersom det ikke lykkes å kompensere for manglende inntekter, varsles det om
at kommunen ikke kan dekke tidligere års merforbruk iht. innbetalingsplan.
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VEDLEGG 1

2.tertialrapport pr 31.8.2013
Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 8 første måneder, perioden 1. januar til 31.
august 2013. Budsjettkontrollen omfatter også oppfølgning av investeringsvedtak og øvrige
vedtatte budsjettmessige forutsetninger.
Sentrale generelle budsjettforutsetninger
Lønnsvekst
Pensjonsinnskudd lærere
Pensjonsinnskudd sykepleiere
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte
Kompensasjon for mva på investeringer i drift

2013
4%
11,31
19,17
17,85
20 %

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de
enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Det eneste unntaket er
fastlønnsbudsjettet. Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det
er budsjettert med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.

Sykefravær 2. og 3.kvartal 2013
Storfjord kommune har fokus på nærværsarbeidet. Mål for 2013 er at vi ikke skal ha høyere
fraværsprosent enn 7,5 %. Resultatet for første kvartal var på 10,84 %. Resultatet for andre
kvartal var på 9,57 %. For tredje kvartal var sykefraværet 6,34 %. Dette viser en positiv
utvikling i å øke jobbnærværet. Det jobbes aktivt og fokusert med sykefraværsoppfølging.

Investeringer pr 31.august
Investeringsbudsjettet hadde en bruttoramme kr 23 446 500,- før budsjettreguleringen 25.
september I tabellen er budsjettreguleringen fra september ikke lagt inn. Ved utgangen av
august er det regnskapsført ca kr 10,46 mill på de ulike prosjektene i investeringsregnskapet.
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Prosjektnr.
001
100
103
142
171
201
330
408
424
425
426
428
502
607
620
661
662
663
670
671
680
681
682
704
706
707
713
714
715
720
735
741
770
780
790
960

Prosjektnavn
Aksjekjøp NTRM
Oppgradering lisenser og teknisk utstyr
Ipad til politikere
Kommunale veier, asfaltering
Kommunale boliger
Nordkalotthuset
Sentrumsplan Skibotn
Nytt økonomisystem
Hatteng skole, flerbrukshall
Inventar/utstyr flerbrukshall og ungdomsklubb
Gulvvaskemaskin flerbrukshall
Utredning/forprosjekt svømmehall Hatteng skole
Avsug medisinrom Åsen
Kavelfossen bru
Horsnes høydebasseng
Sentrifuge renseanlegg-Oteren
Oppgradering vannledning 300m Apaja
Hovedvannledning Steindalen
Avløpspumpestasjon Skibotn skole
Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen
Oppgradering prestebolig
Rekkverk bru "gammelveg" Skibotn
Utbygging mobilnett Signaldalen- kommunal andel
Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner
Oteren næringsbygg brann/ventilasjon
Sprinkleranlegg Åsen
Brannvarsling og brannteknisk Åsen og Skibotn
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus
Brannteknisk Hatteng skole
Oteren barnehage, renovering pga mugg
Salg eiendom Njallevuopio
Boligfelt Hansenskogen Oteren, V/A
Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter
Skredsikring
Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter
STARTLÅN

Regnskap
30 000
0
0
0
271 638
3 896 060
18 069
146 457
148 270
459 140
100 827
106 522
0
1 721
0
37 139
59 842
330 796
0
18 069
315 530
0
0
500 000
235 946
89 147
0
0
47 271
79 548
5 736
5 019
16 799
2 512 079
188 511
844 653
10 464 787
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Budsjett
30 000
220 000
112 500
100 000
400 000
0
1 000 000
100 000
0
500 000
100 000
0
100 000
100 000
200 000
1 900 000
0
1 000 000
1 329 500
1 329 500
300 000
200 000
75 000
500 000
700 000
400 000
250 000
250 000
100 000
1 500 000
0
700 000
0
0
9 950 000
0
23 446 500

Avvik

Kommentar
0 Utført
220 000 I prosess
112 500 I prosess
100 000 Innhenter tilbud
128 362 I prosess
-3 896 060 Utført, reg 25.09
981 931 I prosess
-46 457 Utført
-148 270 I prosess, reg 25.09
40 860 I prosess
-827 Utført
-106 522 I prosess, reg 25.09
100 000 Ikke oppstartet
98 279 I prosess
200 000 Ikke oppstartet
1 862 861 I prosess
-59 842 I prosess, reg 25.09
669 204 I prosess
1 329 500 I prosess
1 311 431 I prosess
-15 530 Utført
200 000 I prosess
75 000 I prosess
0 utført
464 054 I prosess
310 853 I prosess
250 000 I prosess
250 000 I prosess
52 729 I prosess
1 420 452 I prosess
-5 736 I prosess
694 981 Ikke oppstartet
-16 799 I prosess, reg 25.09
-2 512 079 Utført, reg 25.09
9 761 489 Utsatt, reg 25.09
-844 653 I prosess
12 981 713

Driftsbudsjett og -regnskap pr 31.august
I det følgende vil situasjonen for hele kommuneorganisasjonen først presenteres. Deretter
vises en oversikt over de enkelte etatene/avdelingene.

Hovedoversikt pr 31.08.2013
Fastlønn
Vikarer
Ekstrahjelp
Overtid
Annen lønn
Godtgj.politikk
Intr.stønad
Pensjon
Sum lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer (samh. Reformen, mva, næringstilskudd etc.)
Renter
Avdrag
Inndekning underskudd
Avsetning fond
Overføring investering
Sum øvrige utgifter
Egenandeler
Brukerbetaling
Salgsinntekter
Husleie/festeavg.
Vann og avløp
Internsalg/fordeling
Refusjon
Refusjon syke- og svangerskapslønn
mva-komp inv
mva-komp drift
Refusjon kommuner og fylket
Internsalg
Rammetilskudd
Statstilskudd
Tilskudd fra fylket
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Konsesjonsavgift
Konsesjonsinntekt
Renteinntekt
Avdrag på utlånte midler
Bruk av fond
Sum inntekter
Sum
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Regnskap
Budsjett
Avvik
56 933 338
55 874 108 -1 059 230
4 163 513
3 405 985
-757 528
1 569 445
1 657 513
88 068
662 634
784 247
121 613
2 714 680
3 899 069
1 184 389
861 881
991 645
129 765
711 728
772 741
61 013
10 490 529
10 692 250
201 721
78 107 749
78 077 559
-30 190
15 241 412
17 275 758
2 034 346
8 638 189
6 477 583 -2 160 606
8 036 592
6 982 134 -1 054 458
3 356 422
4 623 333
1 266 911
4 368 130
5 820 000
1 451 870
1 697 638
1 697 638
40 000
1 338 000
1 298 000
866 667
866 667
39 680 745
45 081 113
5 400 368
-1 810 748
-1 830 058
-19 310
-1 041 306
-1 264 261
-222 955
-316 997
-507 042
-190 045
-2 239 242
-2 439 616
-200 374
-3 778 789
-4 695 529
-916 740
-155 318
-155 318
-6 751 286
-11 345 764 -4 594 478
-4 426 529
-950 776
3 475 753
-888 049
-1 100 000
-211 951
-2 284 562
-2 500 000
-215 438
-1 213 134
-1 859 704
-646 570
-17 715
-252 400
-234 685
-58 730 159
-58 614 000
116 159
-310 000
-193 333
116 667
-205 000
205 000
-24 682 392
-24 785 333
-102 941
-4 127 795
-5 400 000 -1 272 206
-1 333 333 -1 333 333
-2 734 184
-2 917 333
-183 149
-1 650
-1 072 936 -1 071 286
-10 000
-10 000
-548 639
-2 649 621 -2 100 982
-116 108 175
-125 876 359 -9 768 184
1 680 319

-2 717 686

-4 398 006

Kommentarer til hovedoversikten:
Fastlønn:
Fastlønn er periodisert på 11 måneder i budsjettet for å ta hensyn til ferietrekket i juni. I
utgangspunktet skal dette medføre at regnskap og budsjett skal kunne sammenlignes direkte. I
de tilfeller at det legges inn reduksjoner i stillinger som ikke får helårseffekt vil dette påvirke
lønnsbudsjettet for hele året. Et eksempel på dette er reduksjon i lærerstillinger som vil få
5/12 effekt, men i budsjettet vil fordeles på hele året. Hele besparelsen i Helse og omsorg er
lagt inn på fastlønn, selv om deler av dette skulle ha vært fordelt på ulike lønnstillegg og
pensjon. Dette gjør at budsjettet for fastlønn blir for lavt.
Fastlønn viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 1 059 230,- Dette forklares av de
reduksjoner som er lagt inn på helse og omsorg, samt at besparelser i forbindelse med
nedbemanningen vil få effekt utover høsten og dermed redusere avviket mellom regnskap og
budsjett. Det er også budsjettert med nedtak i oppvekst og kultur som vil få effekt fra 1.
august.
Vikarer og ekstrahjelp:
Vikarer viser et merforbruk på kr 757 528,-. Det er hovedsakelig oppvekst og kultur som har
et stort merforbruk på vikarlønnsposten. Helse og omsorg har samtidig et mindreforbruk.
Utgifter til vikarlønn må ses mot refusjoner for syke- og svangerskapslønn. Det er
hovedsakelig innenfor helse og omsorg, oppvekst og kultur, samt renhold det tas inn vikarer
ved sykefravær.
Ekstrahjelp og overtid viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.
Andre lønnsposter:
Annen lønn viser et mindreforbruk på kr 1 184 389,-. Helse og omsorg har et mindreforbruk
på i overkant av kr 1,5 mill på disse postene. Dette stammer i hovedsak fra fosterhjemslønn
og lønn til forebyggende tiltak. Deler av fosterhjemslønn går av andre kontoer enn
lønnskontoene da det betales faktura for avløsning som går under kontoer for varer og
tjenester.
Godtgjørelser til politikere og introduksjonsstønad viser et mindreforbruk i forhold til
budsjett.
Pensjon:
Pensjon viser et mindreforbruk i forhold til budsjett, men som nevnt under fastlønn ble hele
besparelsen for helse og omsorg lagt på fastlønn. Dette betyr at budsjettet for pensjon er
høyere enn det skulle ha vært hvis besparelsen ble fordelt også til kontoen for pensjon.
Stillingsreduksjoner som får effekt utover høsten vil få betydning for pensjoskostnadene også.
Varer og tjenester:
Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon viser et mindreforbruk i
forhold til budsjett på kr 2 034 346,-. Det som kan nevnes av mindreforbruk er matvarer på
Åsen, mindre strømutgifter i sommermånedene, vedlikehold av bygninger og veg, materialer
til vedlikehold , og på inventar.
Varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon viser et merforbruk på kr
2 160 606,- Årsaken til dette er at kommunal medfinansiering i forbindelse med
samhandlingsreformen er utgiftsført på en annen konto enn det budsjettet ligger på. Budsjettet
ligger under overføringer. I tillegg er det merforbruk på barnevern i forhold til budsjett.
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Overføringer og tilskudd:
Overføringer viser et merforbruk på kr 2 029 278,- Det er overført midler til kirka for hele
året, mens budsjettet er fordelt over hele året. Dette gir et avvik på kr 475 000,- for 2. tertial.
Tilskudd til privat barnehage er utbetalt for 3 måneder i juli. Dette medfører at kr 185 000
som tilhører september er med i regnskapet for 2. tertial. Storfjord kommunes andel av
overvåkning Nordnesfjellet kr 390 000,- er betalt på en konto under overføringer mens
budsjettet ligger på varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg
blir mva belastet på en konto under overføringer uten at det er budsjettert spesifikt på denne
kontoen fordi andre kontoer skal budsjetteres med mva.
Renter og avdrag:
Renteutgifter viser et mindreforbruk på kr 1 266 911,- for 2. tertial. Forfallstidspunktene for
kommunens lån er ikke jevnt fordelt ut over året og det forventes at mindreforuket vil
reduseres i løpet av året.
Avdragsutgiftene viser et mindreforbruk på kr 1 451 870,-. Også her har forfallstidspunktene
betydning og mindreforbruket vil reduseres i løpet av året.
Avsetninger:
Inndekning underskudd er det budsjetterte beløpet for de to første tertialene som skal dekke
inn tidligere års underskudd i henhold til den forpliktende planen.
Avsetning fond er de avsetninger som er budsjettert. Dette er konsesjonsavgiften som avsettes
til næringsfondet. Dette gjøres ved årsavslutningen.
Inntekter:
På inntektssiden viser kontoene for egenandeler, brukerbetaling, salgsinntekter og husleie en
mindreinntekt på til sammen kr 632 685,- En større del av dette skyldes periodisering ved at
fakturering, og eventuelt trekk fra NAV, kommer etterskuddsvis.
Avviket på husleieinntekter stammer fra manglende husleie for presteboligen og at husleie for
«næringsaktører» skjer kvartalsvis eller halvårlig.
Avgift for vann og avløp viser en mindreinntekt på kr 916 740,-. Dette skyldes at dette
utfaktureres to ganger i året. Neste termin er i oktober/november.
Refusjoner viser en mindreinntekt på kr 4 594 478,-. Dette knytter seg i all hovedsak til
refusjoner for ressurskrevende brukere som først inntektsføres når det er gjort en beregning av
refusjonskravet som sendes til helsedirektoratet.
Refusjoner syke- og svangerskapslønn viser en merinnekt på kr 3 475 753,-. Dette må ses opp
mot merforbruk på vikarlønn hovedsakelig på helse og omsorg, samt oppvekst og kultur.
Mva-kompensasjon fra investering viser en mindreinntekt på kr 211 951,- Det må videre
legges til at det ikke er korrigert for at 80% skal overføres til investeringsregnskapet.
Mva-kompensasjon fra drift viser en mindreinntekt på kr 215 438,- Dette skyldes at det har
vært mindre av kommunens utgifter som har vært kompensasjonsberettiget, og det å antas at
innkjøpsstoppen har hatt innvirkning. Denne kontoen må imidlertid ses opp mot
utgiftskontoen for mva som ligger under overføringer.
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Refusjon kommuner og fylket viser en mindreinntekt på kr 646 570,- Dette skyldes blant
annet refusjon fra Nord-Troms kommunene for felles innkjøpssjef og en del prosjekter på
næringsavdelingen.
Rammetilskudd viser en merinntekt på kr 116 159,- Dette utbetales i 10 terminer, mens
budsjettet er fordelt på 12 måneder. Det ventes at dette utjevner seg ved årsslutt.
Statstilskudd viser en merinntekt på kr 116 667,- Dette skyldes at Frivilligsentralen har
budsjettert tilskudd som en refusjon slik at inntekten er budsjettert på en annen konto. I tillegg
er det budsjettert med tilskudd som ikke har kommet enda.
Tilskudd fra fylket viser en merinntekt på kr 205 000,- Dette er prosjektskjønnsmidler til
prosjektet «Vrak en bil» og «operasjon stålhanske».
Skatt på inntekt og formue viser en mindreinntekt på kr 102 941,- Disse innbetalingene
varierer mye fra måned til måned, men forutsatt samme inntekter som 4. kvartal 2012 vil vi nå
budsjettet ved årsslutt.
Eiendomsskatt for verk og bruk viser en mindreinntekt på Kr 1 272 206. Dette skyldes at dette
utfaktureres i to terminer, mens budsjettet er fordelt på 12 måneder. Det forventes at dette
utjevner seg til årsslutt.
Konsesjonsavgiften viser en mindreinntekt på kr 1 333 333,- Dette skyldes at vi får den
utbetalt etter årsskiftet og at vi inntektsfører den ved årsavslutningen.
Konsesjonsinntekten viser en mindreinntekt på kr 183 149,- Dette skyldes at mengden strøm
vi får inntekt av er høyere i vintermånedene enn på sommeren. Dette vil jevne seg ut til
årsskiftet.
Renteinntekter viser en mindreinntekt på kr 1 071 286,- Dette skyldes at renteinntekter fra
startlån regnskapsføres ved årsslutt. Dette gjelder også for kommunens bankinnskudd som for
øvrig er redusert i forhold til tidligere år.
Bruk av fond viser en mindreinntekt på kr 2 100 982,- Dette skyldes at bruk av næringsfond
ikke er inntektsført foreløpig, samtidig som at oppvekst og kultur har budsjettert med bruk av
fond som foreløpig ikke er inntektsført.
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Kapittel 1.0 - Politikk
Alle tall i hele kr
Regnskap pr. 30.4.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

1 087 000

987 000

-100 000

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

1 782 04

1 962 532

180 458

Regnskap
pr.31.8.13
Utgifter
Fast lønn 10100
Vikarer/Ekstrahjelp
10200-10309
Div. lønnsarter
10500- 10891
Pensjon
10900-10990
Sum lønnsarter
***Varer og
tjenester
11000-15900
Sum øvrige
utgifter
Sykerefusjoner
17100
Refusjoner/tilskudd
17000-19990
(minus 17100)
Sum inntekter

Korrigering/
regulering

Budsjett
Pr. 31.8.13

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

55 717
0

0
44 100

-55 717
44 100

U
O

844 369

992 103

147 734

O

110 000

116 604

6 603

O

1 010 086
779 335

1 152 808
809 724

142 722
30 389

O

779 335

809 724

30 389

-1 260

0

1 260

O

-6 087

0

6 087

O

7 347

7 347

Avvik:
Avviket på fastlønn kommer av lønn til overformynder som er regnskapsført på en annen
konto enn det i budsjettet lå på. Budsjettert lønn til overformynder ligger under diverse
lønnsarter. Ansvaret for overformynder er i balanse ved utgangen av andre tertial.
Samlet vurdering for kap. 1.0 i korte trekk:
Regnskapet viser et lite mindreforbruk. Dette er knyttet til gjennomføring av valget hvor ikke
alle utgiftene var påløpt ved utgangen av august, og at støtten til de politiske partier ikke er
utbetalt. Ut over dette er kapitlet i balanse.
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Kapittel 1.1 - Sentraladministrasjon
Alle tall i hele kr
Regnskap pr. 30.4.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

4 693 000

5 129 000

436 000

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

7 407 103

7 690 730

283 627

Regnskap
pr.31.8.13
Utgifter
Fast lønn 10100
Vikarer/Ekstrahjelp
10200-10309
Overtid 10400
Div. lønnsarter
10500- 10891
Pensjon
10900-10990
Sum lønnsarter
***Varer og
tjenester
11000-15900
Sum øvrige
utgifter
Salgsinntekter
16200
Fordelt/internsalg
Sykerefusjoner
17100
Refusjoner/tilskudd
17000-19990
(minus 17100)
Sum inntekter

Budsjett
Pr. 31.8.13

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

4 460 131
55 203

4 895 091
320 224

434 960
265 021

O
O

12 172
268 299

4 607
0

-7 565
-268 299

U
U

746 910

-171 816

U

5 714 531
2 196 557

5 966 832
2 471 268

252 301
274 711

O

2 196 557

2 471 268

274 711

-1 468

0

1 468

O

0
-214 667

0
287 851

O

0

-592 479

-592 479

U

-503 986

-807 146

-303 160

918 726

0
-502 518

Korrigering/
regulering

-1 443 664

1 383 888

Avvik:
Pensjon: I tabellen er det gjort en korrigering i forhold til den budsjetterte kostnaden for AFP.
Kostnaden for AFP er lagt inn i budsjettet for å synliggjøre kostnaden, mens de reelle
kostnadene er innbakt i den ordinære pensjonskostnaden. Dette betyr at det ikke blir belastet
noe i regnskapet på denne kontoen. Det er budsjettert med et nesten tilsvarende beløp som
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fordelt utgift/internsalg på ansvaret slik at rammen skal være uberørt. Det er korrigert i
tabellen siden det sammenlignes regnskap og budsjett på kontonivå.
Regnskapet viser et lite mindreforbruk på kapittel 1.1. De fleste ansvar viser et mindreforbruk
i de to første tertialene. Momenter som påvirker resultatet:
Økte lønnsutgifter til lønnsmedarbeider gir noe større utgifter enn budsjettert.
Refusjon: Mindre inntekter for gjeldsrådgiver ved refusjon fra NAV.
Endring i budsjettering i 2013: I budsjettet for 2013 ble det samlet en del fellesutgifter på
ansvaret for fellesutgifter. Dette kan se ut for å være noe underbudsjettert.
Refusjonskrav til Storfjord kommune: Det er ikke mottatt faktura for IT-samarbeidet for
Nord-Troms. For de to første tertialene er dette budsjettert med kr 307 000,Refusjonskrav fra Storfjord kommune: Vi skal fakturere de andre Nord-Troms kommunene
for felles innkjøpssjef. For de to første tertialene er dette beløpet en inntekt på kr 592 479,Samlet vurdering for kap. 1.1 i korte trekk:
Det er en usikkerhet knyttet til de fellesutgiftene som er samlet i kapittel 1.1 i budsjett 2013.
Det er samtidig en økning i sykepengerefusjoner på kapitlet slik at det ser ut for at kapitlet vil
gå i balanse.
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Kapittel 1.2 – Oppvekst og kultur
Regnskap pr. 30.4.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

15 354 619

13 661 979

- 1 692 640

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

26 226 917,77

25 603 700

- 623 217,53

Utgifter
Fast lønn 10100

Regnskap
pr.31.8.13

Korrigering/
regulering

21 110 111,31

ikke
nødvendig

Budsjett
Pr. 31.8.13

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

21 286 666

176 554,96

O

*Vikarer 1020110203
** Ekstrahjelp
10302
Overtid 10400

1 295 445,34

114 935

-1 180 510,01

U

116 800,53

3 219

-113 581,86

U

84 253,36

38 962

-45 291,36

U

Pensjon 10900

3 258 390,54

3 253 339

-5 051,20

O

***Varer og
tjenester
11000-15900

6 704 658,62 *kr.442 566,6
6 gjelder
”forskudd” til
Kirken

6 277 168

-427 490,66*

Inntekter
Brukerbetalinger
16000-16001
Salg/leieinntekter
16200-16900
Gebyrer/andre tj
****Refusjoner
17000-17007
Sykelønn/svanger
skapsrefusjon
17100-17101

-1 170 264,55

Ikke
nødvendig

- 953 883,21

U/O

-216 381
-14 247,00

O
O

-1 051 888

2 341 876,00

O

-199 115

1 023 915,66

O/U

-31 753,00

-46 000

-3 393 764,00
-1 223 031,00

* Inkl. sykevikarer som kan sees mot sykelønnsrefusjon. Eks svangerskapspermisjon.
** Ekstrahjelp: assistent Furuslottet som finansieres via intern overføring
vertskommunerefusjon fra Kap 1.3
*** Inkl. tilskudd til kirke/læstadiansk menighet, men der budsjettet er periodisert over 12
mnd.
**** Her ligger flg. refusjonstyper: ulike tilskudd Voksenopplæring, NAV, grunnskole
språkopplæring, fra andre kommuner, ref. fra private, ref. fra NTSS, tilskudd til prosjekt
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Oversikt over fordeling mellom de ulike ansvar i kapittel 1.2:
Konto

200
203
210
212
216
220
222
250
251
253
260

Konto (T)

OPPVEKST- OG
KULTURSJEF
SPRÅKSENTERET
HATTENG SKOLE
SKIBOTN SKOLE
MUSIKK- OG KULTURSKOLE
OTEREN BARNEHAGE
FURUSLOTTET BARNEHAGE
KULTURKONSULENT
BIBLIOTEK
UNGDOMSKLUBBER
OVERFØRING TIL KIRKEN

Regnskap

Totalt budsjett (1)

Rest

Forbruk i %

2 312 336,64

3 297 704

985 367,15

70,12

-64 634,77
9 603 845,66
6 461 768,86
991 919,37
1 738 327,78
2 717 104,84
677 295,51
375 852,75
21 401,13
1 391 700,00

77 578
8 941 483
5 958 612
968 098
1 771 818
2 394 984
833 202
400 766
10 321
949 133

142 212,80
-662 362,64
-503 157,00
-23 821,12
33 490,58
-322 120,69
155 906,74
24 913,11
-11 079,79
-442 566,66

-83,32
107,41
108,44
102,46
98,11
113,45
81,29
93,78
207,35
146,63

26 226 917,77

25 603 700

-623 217,53

102,43

Viktige opplysninger:
1. Refusjonene er periodisert og disse må man behandle manuelt da disse kommer til ulike
tider i året. Alle typer tilskudd til Voksenopplæringa for hele året, kom i hovedsak i første
kvartal.
2. Etaten har budsjettert med bruk av øremerkede fond til bl. a Voksenopplæringa og
Storfjord språksenter og Hatteng skole. Disse er ikke med i regnskapet hittil, men ligger i
balansen.
3. Etaten har i budsjettet lagt inn nedtak av tjenester som medfører at det tas ned stillinger fra
1.8.13 og som vil gi mindre lønnsutbetalinger de fem siste månedene.
4. Det er brukt kr.1 295 445,34 på vikarer totalt. Det gjelder ferievikarer, sykefravær og
andre permisjoner. Vi har fått kr. 888 722,00 i sykelønnsrefusjon fram til 31.8.13.
5. Svangerskapsrefusjon kr. 334 309,00
6. Slik det fremkommer i regnskapet, ser det ut til at sykelønnsrefusjon for august er kommet
med.
Negative avvik:
1. Under varer og tjenester ligger tilskudd til kirke inne med et overforbruk på kr.
kr.442 566,66 som gjelder ”forskudd” til Kirken. Det tilsvarer så å si summen som er
avvik på kr. 427 490,66
2. Pensjon: negativt avvik på kr. 5 051 pr. utgangen av august på hele etaten.
3. Overtid: gjelder i hovedsak samisk språkleir som skal inndekkes av fond
4. Vikarer: her er det overforbruk på ca. 300 000 sammen for alle avdelinger i Oppvekst og
kultur og som ikke dekkes inn av sykepenger. Det gjelder fri til å skjøtte politiske verv,
meddommerfunksjon, velferdspermisjoner, egenmeldinger, deltakelse i kurs, militær (HV)
tjeneste mm
5. Ekstrahjelp: gjelder assistent Furuslottet. Blir refundert gjennom intern overføring
vertskommunetilskudd.
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Positive avvik:
1. Fastlønn hele etaten: et mindreforbruk på kr. 176 554,96 samlet sett
2. Brukerbetalinger: fått inn 216 381 mer enn budsjettert samlet sett for SFO, barnehage og
kulturskole.
3. Merinntekt tilskudd Voksenopplæring første halvår. For resten av høsten vil vi sende inn
Per capita søknad om tilskudd som vil framkomme i NIR ( register over innvandring).
Disse kan på nåværende tidspunkt ikke fastsettes i sum. Det vil bero på antall beboere på
mottaket til enhver tid og andre innvandrere som er kommet til kommunen. Andre
kommuner som bosetter voksne som har fått opphold og som bor på Skibotn mottak,
sender i løpet av året krav om deling av tilskudd som Storfjord kommune har fått for
disse. Mao får vi inn relativt store summer, men vi utbetaler videre deler av tilskuddene til
andre bosettingskommuner i løpet av budsjettåret. Først ved regnskapsavslutning kan vi
fastslå endelige inntekter på Voksenopplæringa.
A. Forutsetninger som vil påvirke årsresultatet pga periodisering:
nr
1
3
4
5
6

Kirketilskuddene kommer i balanse ved års slutt
Regnskapsføre fondene som ligger i balansen (6 mnd effekt)
Forventet refusjon finsk høst 2013 (kommunen forskotterer lønn)
Forventet refusjon samisk høst 2013 (kommunen forskotterer lønn)
Forventet refusjon tilskudd barn i grunnskole fra asylmottak*
(elevtelling ved utgangen av juni) – kommunen forskotterer lønn
7 Ref . NAV arbeidsplass
8. Intern overføring til Furuslottet og Hatteng skole fra andre kapitler
(kap 1.1. og 1.3) – bl. a for lønn lærlinger
9. Refusjon inn Utdanningsforbundet høst 2013
10 Utbetaling til Balsfjord kommune (PPT) vil belastes høst 2013
11 Flere andre utbetalinger som skjer periodevis, bl. a skoleskyss

Beløpseffekt
442 566,66
982 000
182 000
80 000
100 000
17000
180 000
50 000
-550 000

B. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet
(tiltak som ikke påvirkes av periodiseringen):
nr
1

Tiltak
Beløpseffekt
Ingen tiltak nødvendig med den kunnskap vi har pr. idag. Vi kan gå i
balanse eller få et mindreforbruk (overskudd) dersom det ikke
kommer store tapsavskrivninger på vårt kapittel, slik det gjorde i
2013

Kommentarer:
Sammenlignet med 2012 på samme tidspunkt så ligger vi ca. 600 000 bedre an. Da er det ikke
korrigert for hva som var belastet/inntektsført på samme tidspunkt i 2012.
Tiltak: Må benytte dette grunnlaget til å treffe bedre mht budsjettering av utgifter for
fosterhjemsplasserte barn som vi må betale ut til andre kommuner innafor skoleområdet
(grunnskoleopplæring og spesialundervisning).
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Samlet vurdering for kap. 1.2 i korte trekk:
Utfordrende budsjettering og regnskapsgjennomgang pga at flere inntekter varierer gjennom
året. Det samme gjelder behov mht ressurser som oppstår midt i driftsåret f.eks barn i familier
som flytter til kommunen med særlige behov og der det gjelder individuelle rettigheter.
Med den kunnskapen som foreligger per 2.tertial vil kapitlet oppnå balanse.

Kapittel 1.3 – Helse- og omsorg
Regnskap pr. 30.4.13

Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.

Avvik i kr.

22 800 000

18 962 000

-4 108 000

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.

Avvik i kr.

41 543 415

36 068 412

-5 475 003

Regnskap
pr.31.8.13
Utgifter
Fast lønn 1010010109
Vikarer/Ekstrahjelp
10200-10309
Div. lønnsarter 1050010891 *
Overtid 10400
Pensjon
10900-10990
Sum lønnsarter
Varer og tjenester
11000-15900
Sum varer -tjenester
Inntekter
Brukerbetalinger
16000
Salg/gebyr 1600116900
Sykelønnsref. 17100
Refusjoner 1700014099 og 1710117500
Sum inntekter

Korrigeri
ng/
regulering

Budsjett
Pr. 31.8.13

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

24 960 956

22 780 713

-2 180 243

U

3 634 599

4 213 649

579 050

O

2 706 651

4 237 935

1 531 284

O

471 701
4 976 005

658 196
5 417 123

186 495
441 118

O
O

36 749 912
12 838 252

37 307 616
10 453 042

557 704
-2 385 210

O
U

12 838 252

10 453 042

-2 385 210

U

-527 639

-275 199

252 440

O

-1 802 914

-2 137 512

-334 598

U

-2 557 112
-3 727 482

-575 660
-8 703 875

1 411 054
-4 976 393

O
U

-8 044 749

-11 692 246

-3 647 497

U

*Diverse lønnsarter inkluderer hovedsakelig introduksjonsstønad til bosatte flyktninger,
fosterhjemslønn og omsorgslønn.
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Viktige opplysninger:
Regnskapet viser et merforbruk på drøyt 5,4 millioner kroner. Dette handler primært om at
budsjettet ikke er periodisert. (Alle inntekter og utgifter med unntak av lønn er fordelt på 12
måneder, uavhengig av når inntektene og utgiftene kommer). Særlig viktig å merke seg er:
1. Besparelsene i forbindelse med nedbemanningen er beregnet å komme inn høsten 2013.
Dette vil gi positiv effekt utover høsten og sørge for at resultatene forbedrer seg.
2. Tilskudd vedrørende «Ressurskrevende brukere» regnskapsførers ved
regnskapsavslutningen, men kostnadene påløper hele året. Til og med andre tertial dreier
dette seg om inntekter på om lag kr 4,9 millioner på eksisterende brukere. I tillegg er det
gjort en mindre omlegging på i PU-tjenesten som gjør at vi vil få tilskudd på enda en
bruker. Se også punkt c under.

a.
b.
c.
d.

Ressurskrevende tjenester inntektsføres på ansvarene 317, 374, 378 og 387
Det ligger ikke-periodiserte inntekter på ansvarene 310, 314, 350, 352 og 358
Reduksjon i antall årsverk (med effekt høsten 2013) er på ansvarene 317, 372, 374 og 379
Tilskudd samhandlingsreformen ligger på ansvar 300

Negative avvik:
Under fastlønn: Alt av besparelser i forbindelse med nedbemanningen er lagt inn på fastlønn,
og ikke regulert ut over de øvrige lønnspostene (særlig pensjon, og tillegg for turnusarbeid).
Dette slår særlig negativt ut for fastlønn.
Varer og tjenester:
a. Tjenestekjøp fra staten er økt i forhold til budsjett, dette vil refunderes, kommer først inn i
mot slutten av året eller i 2014, men regnskapsførers i 2013. Dette gjelder i hovedsak
barnevern (352) hvor det dreier seg om knapt en halv million kroner.
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b. Vi ser også at en del av utgiftene som er budsjettert på lønn (kto 10500-10891) er ført på
varer og tjenester da det er kjøp av eksterne tjenester som bl.a. fosterhjemslønn (ca
400 000 kroner).
c. Bedriftshelsetjenesten er ikke periodisert, men utgiftsført (ca 50 000)
d. Økt behov for advokat (Barnevern) utgjør ca 200 000. Ca 1/3 av disse utgiftene vil
refunderes til kommunen
Inntekter:
I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen fikk alle kommuner tilskudd basert
på pasientgrunnlaget, bruk av spesialisthelsetjenester og til videreutvikling av helse- og
omsorgstjenestene i tråd med reformen. Storfjord mottok i den forbindelse 2,3 millioner
kroner. Av dette betaler kommunen en månedlig a-kontofinansiering (tilsvarende ca 1,9 mill)
til det lokale helseforetaket for behandling av kommunale pasienter i spesialisthelsetjenesten.
Tilskuddet gis over rammeoverføringen til kommunene. Ved en feil ble også pengene
budsjettert som en inntekt på helse- og omsorgsetaten (ansvar 300). Noe som gjør at
kommunen samlet sett har budsjettert med 2,3 millioner kroner for mye i inntekter
Positive avvik:
Det er kommet inn mer brukerbetalinger enn budsjettert, dette handler også om periodisering.
Det vil også komme inn noe mer brukerbetaling i 2013 enn i 2014. Dette på bakgrunn av økt
belegg ved sykehjemsavdelingen.
A Forutsetninger som påvirker resultatet på grunn av periodisering:
nr
1
2

Beskrivelse
Tilskudd ressurskrevende brukere føres når regnskapet gjøres opp
Refusjon leger/fysioterapeut (tilsagn mottatt)

Beløpseffekt
4 900 000
600 000

B. Tiltak for som ikke påvirkes av periodiseringen:
nr
1
2

Tiltak
Det er innført innkjøpsstopp i etaten fra juni måned.
Endring i tjenestetilbud for å søke ressurskrevende tilskudd på én
bruker

Beløpseffekt
400 000

Samlet vurdering for kap. 1.3 i korte trekk:
Sammenlignet med samme periode i 2012 er det regnskapsført netto kr 1 756 368 mindre på
kapittel 1.3. Manglende inntekter og samlet merforbruk pr august er om lag kr 5,4 millioner.
Basert på forventede inntekter som nevnt over vurderes det at budsjettet pr. august 2013 er i
balanse.
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Kapittel 1.4 - Næring
Alle tall i hele kr
Regnskap pr. 30.4.13
1 228 326

Budsjett 2013
506 000

Avvik i kr.
-722 326

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013

Avvik i kr.

1 364 936

947 815

-417 121

Regnskap
pr.31.8.13
Utgifter
Fast lønn 10100
Vikarer/Ekstrahjelp
10200-10309
Overtid 10400
Div. lønnsarter
10500- 10891
Pensjon
10900-10990
Sum lønnsarter
***Varer og tjenester
11000-15900
Sum øvrige utgifter
Salgsinntekter 16200
Refusjoner/tilskudd
17000
Bruk av næringsfond
19500
Sum inntekter

Korrigeri
ng/
regulering

Budsjett
Pr. 31.8.13

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

620 778
138 174

1 141 802
0

521 024
-138 174

O
U

12 830
8 000

0
0

-12 830
-8 000

U
U

128 086

245 752

117 667

O

907 867
1 623 691

1 387 555
1 931 117

479 687
307 426

O

1 623 691
0
-678 994

1 931 117
-10 965
-693 225

307 426
-10 965
14 231

U
O

-487 629

-1 666 667

1 179 038

U

-1 166 623

-2 370 857

-1 204 234

Avvik:
Lønnsutgifter: Mindreforbruket på fastlønn og pensjon kommer av at jordbrukssjefen har
permisjon fra juni 2013, og at næringsrådgiver tiltrådte først i september 2013.
Lønn vikarer og ekstrahjelp: Merforbruket på vikarer og ekstrahjelp er knyttet til prosjekter
med ekstern finansiering. Dette vil ha inndekning i slutten av året ved refusjon.
Varer og tjenester: Mindreforbruket på varer og tjenester kommer av at det er utbetalt mindre
fra næringsfondene enn det som er periodisert i budsjettet. Utbetaling skjer når tiltak er
gjennomført av tiltakshaver. Kommunen mottar da en utbetalingsanmodning iht. vedtak fattet
i næringsutvalget.
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Inntekter: På inntektssiden kommer avviket fra manglende inntektsføring av
næringsfondsmidler. Når det utbetales tilskudd fra næringsfondet belastes denne utbetalingen
en utgiftskonto, samtidig må det inntektsføres samme beløp fra næringsfondet som ligger i
balansen. Det er også budsjettert med å dekke lønn til næringsrådgiver fra næringsfondet.
Dette er ikke inntektsført foreløpig.
Det vil også komme inn refusjoner i forbindelse med de prosjektene som gjennomføres i
næringsavdelingen.
Samlet vurdering for kap. 1.4 i korte trekk:
Det ventes at kapitlet vil gå i balanse ved utgangen av året. Det vil være en særskilt
oppfølging ift utsendelse av refusjonskrav ved ekstern finansiering av prosjekter.
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Kapittel 1.6 – Plan- og drift
Regnskap pr. 30.4.13

Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.

Avvik i kr.

32 000

1 604 000

1 871 000

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.

Avvik i kr.

3 148 825

3 185 843

Regnskap
pr.31.8.13
Utgifter
Fast lønn 10100
Vikarer/Ekstrahjelp
10200-10309
Div. lønnsarter
10500- 10891
Overtid 10400
Pensjon
10900-10990
Sum lønnsarter
***Varer og
tjenester
11000-15900
Inntekter
Salg/gebyrer
16001-16900
Sykerefusjoner
17100
Refusjoner/tilskudd
17000-19990
(minus 17100)

Korrigering/
regulering

- 37 018

Budsjett

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

2 687 801
58 379

2 568 691
100 687

-119 110
42 308

U
O

605 552

398 975

-206 577

U

71 449
488 508

73 270
518 874

1 821
30 366

O
O

3 911 690
3 591 975

3 660 497
4 762 843

-251 193
1 170 868

O

-3 949 926

-5 174 164

-1 224 238

U

-186 495

-42 667

143 828

O

-218 420

-20 667

197 753

O

Regnskapet viser et lite mindreforbruk. Dette handler blant annet om at budsjettet ikke er
periodisert. (Alle inntekter og utgifter er fordelt på 12 måneder, uavhengig av når inntektene
og utgiftene kommer). Særlig viktig å merke seg er:
Negative avvik:
Under fastlønn: Fastlønn har et merforbruk på om lag kr 120 000. For de neste 4 månedene
forventes det at dette merforbruket vil øke med ca. kr 240 000. Det ventes høyere forbruk fra
lønnspostene siste del av året. Dette skyldes blant annet at alle stillingene er besatt for siste
del av 2013. Dette resulterer i høyere lønnsutbetalinger enn vi hadde i begynnelsen av året.
Noe av denne økningen var det ikke budsjettert fullt ut med. Underskuddet på lønnsartene fra
1. tertial (kr 161 000) kan bl.a. forklares av lønnsutbetalinger i forhold en tidligere
personalsak.
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Diverse lønnsarter: Avviket i diverse lønnsarter skyldes merforbruk i lønn for beredskap,
utrykning og bæregodtgjørelse for brannvern. Totalt merforbruk på kr 205 000. Forberedelser
til øvelsen Barents Rescue 2013 har medvirket til økt aktivitet. Det skal sendes søknad om
prosjektskjønnsmidler til Fylkesmannen for økte kostnader for kommunen ifm øvelsen.
Varer og tjenester: Det har vært et merforbruk på Oteren kloakkrenseanlegg på kr 66 000
t.o.m 2. tertial. Grunnen til det er regninger til Avfallsservice. Brannvern har et merforbruk på
kr 133 000. Utlysning av stillinger i etaten medførte et merforbruk på rekrutteringskostnader
og annonsering på om lag kr 50 000.
Gebyrer/andre tjenester: Det er budsjettert med for store inntekter for oppmåling og
tilknytningsgebyr. Årsgebyrene for vann og avløp står for det største avviket med kr 816 000,
og denne kan i hovedsak forklares ved at andre termin for kommunale avgifter er ennå ikke
sendt ut. Avvik her handler også om periodisering. Vi har to hovedterminer da de kommunale
avgiftene kommer inn. Det forventes likevel at det vil komme inn mindre gebyrer enn hva det
er budsjettert med.
Feiegebyr: Feiegebyret kommer inn siste halvdel av 2013. Den budsjetterte gebyrinntekten
samsvarer godt med det som skal faktureres på dette ansvaret. Storfjord kommune fakturerer
iht. administrative faktureringskostnader og faktiske feier og tilsynstjenester fra Tromsø
kommune (etter inngåelse av samarbeidsavtale om brann- og feiertjenester). Dette gir mindre
inntekter til kommunen for feiertjenester enn f.eks i 2011, men innbyggere vil få mindre
gebyr.
Positive avvik:
Varer og tjenester: Til tross for overforbruk/for lite budsjettering noen steder, har likevel
kapittel 1.6 et betydelige mindreforbruk på varer og tjenester. Her nevnes veger (229 tusen),
andre avløpsanlegg (163 tusen), vannforsyning (303 tusen), oppmåling (222 tusen). Positivt
avvik på varer og tjenester viser en kombinasjon av periodisering og forsiktighet i forhold til
innkjøp/innkjøpsstopp. Mindreforbruk på feiertjenesten (267 tusen) er ikke reell. Her vil det
komme regning fra Tromsø kommune. Merforbruk på driftssjef er ikke reelt, her vil det
komme en ompostering til egne kjøretøyer og maskiner.
A. Forutsetninger som vil påvirke årsresultatet pga periodisering:
nr
1
2

Tiltak
Prosjekt «Vrak en bil du også» og «Operasjon stålhanske» ført som
inntekt, men vil bli utbetalt i siste tertial.
Havneavgift. Her står det pr. andre tertial et underskudd på 67 tusen.
Her vil inntektene komme før årsslutt. Denne forventes å gå med et
lite overskudd.

Beløpseffekt
200 000
-67 000

B. Forutsetninger som har påvirket driftsaktiviteter og utførelse på grunn av
innkjøpskontroll/innkjøpsstopp:
nr
1
2
3

Tiltak
Redusert vedlikehold vei
Vedlikehold og reparasjoner andre avløpsanlegg.
Vannforsyning
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Beløpseffekt
229 000
163 000
303 000

Samlet vurdering for kap. 1.6 i korte trekk:
Budsjettet pr. 31. august 2013 er i balanse, men med bakgrunn i utestående/pågående arbeider
og snøbrøyting/sandstrøing, er det vurdert at det blir utfordrende å opprettholde dette.
Fastlønnspostene bør tilføres midler for å oppnå balanse ved årsslutt. Det er svært vanskelig å
si noe om utgiftene som vil påløpe i forhold til brøyting og sandstrøing siste måneder før
årsslutt.

Kapittel 1.7 – Drift – bygg og vedlikehold
Regnskap pr. 30.4.13

Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.

Avvik i kr.

3 892 000

2 652 000

-1 239 000

Regnskap pr. 31.8.13

Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.

Avvik i kr.

5 692 900

5 380 732

-312 168

Regnskap
pr.31.8.13
Utgifter
Fast lønn 10100
Fast lønn renhold
10750
Vikarer/Ekstrahjelp
10200-10309
Div. lønnsarter
10500- 10891
(-10750)
Overtid 10400
Pensjon
10900-10990
Sum lønnsarter
***Varer og
tjenester
11000-15900
Inntekter
Salg/leieinntekter/
gebyrer
16002-16900
Refusjoner/tilskudd
og bruk av fond
17000-19990

Korrigering/
regulering

Budsjett
Pr. 31.8.13

Avvik i kr.

Overskudd Underskudd

1 784 893
952 763

3 044 479
80 000

1 259 585
-872 763

O
U

193 178

229 738

36 560

O

606

0

-606

U

10 229
550 394

9 211
644 959

-1 017
94 566

U
O

3 492 062
3 854 922

4 008 387
3 718 979

516 325
-135 942

O
U

-1 700 633

-1 933 301

-232 668

U

46 549

-413 333

-459 882

U

Regnskapet viser et merforbruk på kr 312 000. Dette handler blant annet om at budsjettet
ikke er periodisert (alle inntekter og utgifter er fordelt på 12 måneder, uavhengig av når
inntektene og utgiftene kommer). Særlig viktig å merke seg er:

Side 37

Avvik:
Under fastlønn: Det har i løpet av 2013 blitt gjort noen endringer i forhold til hvilke
kontoer/kapitler lønnen fordeles fra. I 2013 er det opprettet en ny konto som fastlønn til
renholdere skal gå fra. All fastlønn ble avsatt på konto 10100. Sett under ett har konto 10100
og konto 10750 et mindreforbruk på kr 371 000. Noe av merforbruket på lønnspostene på
kapittel 1.6, forklarer noe av mindreforbruket her.
Varer og tjenester: Det er totalt for kapittel 1.7 et merforbruk på kr 135 000 på varer og
tjenester for 2. tertial. Merforbruk skyldes både periodisering og at mange av budsjettpostene
for reelle utgifter har tidligere vært satt for lavt. Sett bort fra periodisering så har f.eks
festeavgifter og eiendomsavgifter et merforbruk på kr 300 000. Når man ser på hva som har
mindreforbruk av varer og tjenester, er det stort sett poster for vedlikehold som pga
kommunens økonomiske utfordringer har vært redusert til et minimum.
Vedtaket om å skille ut gammel del i Vestersiasenteret er ikke effektuert, og dermed påløper
det større driftsutgifter enn det er budsjettert med. For andre tertial beløper merforbruket seg
til kr 71 000.
Gebyrer/andre tjenester: Med erfaring fra 2012 at det ikke kommer inn så mye inntekter som
man har budsjettert med. Det viser også andre tertial 2013. Under disse kontoene ligger blant
annet husleie. Det er dessverre slik at mange av inntektskontoene ikke er helt realistisk i
forhold til de inntektene som man vet vil komme. Periodisering er noe av forklaringen. Vi
fakturerer husleie for næringsbygg oftest to eller fire ganger i året. Vi forventer likevel at det
vil komme inn noe mindre inntekter enn hva det er budsjettert med.
Refusjoner: Det er i tillegg satt opp at det skal komme inn refusjoner. Dette er ikke reelle tall,
men noe som henger igjen fra mange år tilbake. Dette utgjør kr 413 333. Dette vil ryddes opp
i budsjett 2014.
A. Forutsetninger som har påvirket driftsaktiviteter og utførelse:
nr
1
2

Tiltak
Streng kontroll av vikarbruk
Innkjøpsstopp ble innført tidlig i budsjettåret

3

Redusert vedlikehold av bygningsmassen på grunn av innkjøpsstopp

Beløpseffekt
36 560
Vanskelig å
fastsette
270 000

Samlet vurdering for kap. 1.7 i korte trekk:
Merforbruket pr. 31.8.2013 er om lag kr 312 000. Vi er kjent med at det er utestående
fakturaer og at det vil komme inn mindre inntekter enn det er budsjettert med. Til sammen vil
dette generere et behov på kr 700 000 til 1 000 000 inneværende år. Budsjettet pr. 31. august
2013 har behov for å få omprioritert midler for å unngå regnskapsmessig underskudd.
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Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 15.10.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på driftsbudsjettet for 2013:
Driftsbudsjett
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./

RED. UTG./

REV.

BUDSJETT

RED. INNT.

ØKTE INNT.

BUDSJETT

FØR
497 659

10100.445.329

Fastlønn jordbrukssjef

345 000

152 659

10900.445.329

Pensjon jordbrukssjef

75 000

19 538

94 538

10100.440.325

Fastlønn næringsmedarb.

550 000

754 736

1 304 736

15104.960.870

Avdragsutsettelse lån KLP

1 213 360

7 471 640

8 685 000

12705.110.120

Rekrutering, næring, drift, økonomi

10100.122.120

82 360

282 360

200 000

Fastlønn, lønnsmedarbeider

296 000

3 580 991

3 284 991

10900.122.120

Pensjon lønnsmedarbeider

50 000

681 945

631 945

14708.300.120

Saksomkostninger klagesak

60 000

60 000

-

12000.310.241

Server legekontoret

100 000

125 124

25 124

13500.445.329

Kjøp jordbrukstjenester Balsfjord

250 000

260 000

10 000

10500.650.339

Beredskapslønn brann

120 000

717 354

597 354

13500.650.339

Kjøp branntjenester Balsfjord

80 000

331 837

251 837

12705.625.301

Plantjenester E6/E8

40 000

40 000

10100.620.301

Merugifter fastlønn

190 000

375 016

10100.711.381

Fastlønn, flerbrukshall

160 000

160 000

-

10900.711.381

Pensjon, flerbrukshall

32 000

32 000

-

11201.711.381

Andre driftsutgifter, flerbrukshall

90 000

90 000

-
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185 016

11800.711.381

Strøm, flerbrukshall

17000.722.221

Feilbudsjettert inntekt, Furuslottet

58 000

58 000

180 000

-

11800.774.254

Strøm, PU

25 000

36 700

11 700

11953.774.254

Eiendomsavgifter, PU

20 000

42 682

22 682

12300.750.130

Vedlikehold, rådhus

60 000

60 000

-

12300.752.130

Vedlikehold, NAV

130 000

130 000

-

11800.772.254

Strøm, Valmuen

20 000

104 600

84 600

11953.772.254

Eiendomsavgifter, Valmuen

20 000

41 651

21 651

11201.772.254

Andre driftsutgifter, Valmuen

20 000

20 000

-

13708.003.100

Kontingent regionrådet
BALANSE

100 000
2 183 360

273 000

-180 000

173 000

2 183 360

Budsjettregulering - driftsbudsjett 2013

Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på driftsbudsjettet for 2013:
Driftsbudsjett
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./

RED. UTG./

REV.

BUDSJETT

RED. INNT.

ØKTE INNT.

BUDSJETT

FØR
497 659

10100.445.329

Fastlønn jordbrukssjef

345 000

152 659

10900.445.329

Pensjon jordbrukssjef

75 000

19 538

94 538

10100.440.325

Fastlønn næringsmedarb.

550 000

754 736

1 304 736

15104.960.870

Avdragsutsettelse lån KLP

1 213 360

7 471 640

8 685 000

12705.110.120

Rekrutering, næring, drift, økonomi

10100.122.120

82 360

282 360

200 000

Fastlønn, lønnsmedarbeider

296 000

3 580 991

3 284 991

10900.122.120

Pensjon lønnsmedarbeider

50 000

681 945

631 945

14708.300.120

Saksomkostninger klagesak

60 000

60 000

-

12000.310.241

Server legekontoret

100 000

125 124

25 124

13500.445.329

Kjøp jordbrukstjenester Balsfjord

250 000

260 000

10 000

10500.650.339

Beredskapslønn brann

120 000

717 354

597 354

13500.650.339

Kjøp branntjenester Balsfjord

80 000

331 837

251 837

12705.625.301

Plantjenester E6/E8

40 000

40 000

10100.620.301

Merugifter fastlønn

190 000

375 016

10100.711.381

Fastlønn, flerbrukshall

160 000

160 000

-

10900.711.381

Pensjon, flerbrukshall

32 000

32 000

-

11201.711.381

Andre driftsutgifter, flerbrukshall

90 000

90 000

-

11800.711.381

Strøm, flerbrukshall

58 000

58 000

17000.722.221

Feilbudsjettert inntekt, Furuslottet

180 000

-

11800.774.254

Strøm, PU

25 000

36 700

11 700

11953.774.254

Eiendomsavgifter, PU

20 000

42 682

22 682

12300.750.130

Vedlikehold, rådhus

60 000

60 000

-

12300.752.130

Vedlikehold, NAV

130 000

130 000

-

11800.772.254

Strøm, Valmuen

20 000

104 600

84 600

11953.772.254

Eiendomsavgifter, Valmuen

20 000

41 651

21 651
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185 016

-180 000

11201.772.254

Andre driftsutgifter, Valmuen

13708.003.100

Kontingent regionrådet
BALANSE

20 000

20 000

100 000

273 000

2 183 360

173 000

2 183 360

Saksopplysninger
Det er behov for å gjøre budsjettregulering i driftsbudsjettet over kapitler. Dette ligger ikke i
rådmannens delegerte myndighet. Det er behov for å gjøre følgende budsjettregulering i
driftsbudsjettet:
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./

RED. UTG./

REV.

BUDSJETT

RED. INNT.

ØKTE INNT.

BUDSJETT

FØR

152 659

497 659

10100.445.329

Fastlønn jordbrukssjef

345 000

10900.445.329

Pensjon jordbrukssjef

75 000

19 538

94 538

10100.440.325

Fastlønn næringsmedarb.

550 000

754 736

1 304 736

15104.960.870

Avdragsutsettelse lån KLP

1 213 360

7 471 640

8 685 000

12705.110.120

Rekrutering, næring, drift, økonomi

82 360

282 360

200 000

10100.122.120

Fastlønn, lønnsmedarbeider

296 000

3 580 991

3 284 991

10900.122.120

Pensjon lønnsmedarbeider

50 000

681 945

631 945

14708.300.120

Saksomkostninger klagesak

60 000

60 000

-

12000.310.241

Server legekontoret

100 000

125 124

25 124

13500.445.329

Kjøp jordbrukstjenester Balsfjord

250 000

260 000

10 000

10500.650.339

Beredskapslønn brann

120 000

717 354

597 354

13500.650.339

Kjøp branntjenester Balsfjord

80 000

331 837

251 837

12705.625.301

Plantjenester E6/E8

40 000

40 000

10100.620.301

Merugifter fastlønn

190 000

375 016

10100.711.381

Fastlønn, flerbrukshall

160 000

160 000

-

10900.711.381

Pensjon, flerbrukshall

32 000

32 000

-

11201.711.381

Andre driftsutgifter, flerbrukshall

90 000

90 000

-

11800.711.381

Strøm, flerbrukshall

17000.722.221

Feilbudsjettert inntekt, Furuslottet

11800.774.254
11953.774.254
12300.750.130

Vedlikehold, rådhus

12300.752.130

Vedlikehold, NAV

11800.772.254

Strøm, Valmuen

11953.772.254
11201.772.254
13708.003.100

Kontingent regionrådet

185 016

58 000

58 000

180 000

-

Strøm, PU

25 000

36 700

11 700

Eiendomsavgifter, PU

20 000

42 682

22 682

60 000

60 000

-

130 000

130 000

-

20 000

104 600

84 600

Eiendomsavgifter, Valmuen

20 000

41 651

21 651

Andre driftsutgifter, Valmuen

20 000

20 000

100 000

273 000

BALANSE

2 183 360
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2 183 360

-180 000

173 000

Kommentarer:
Fastlønn jordbruk og kjøp av jordbruksfaglige tjenester fra Balsfjord:
Jordbrukssjefen i Storfjord kommune har ett års permisjon for tiltredelse i stilling som
arealplanlegger ved Nord-Troms plankontor. Det var derfor behov for å skaffe til veie
jordbruksfaglig kompetanse i kommunen. Det er inngått ett års avtale om kjøp av
jordbruksfaglige tjenester fra Balsfjord kommune.
Det er mindreforbruk på fastlønn/pensjon (7 måneder) for jordbrukssjef, kr 420 000.
Tjenestekjøp tilsvarende 40 % stilling i 1 år fra Balsfjord kommune, kr 250 000.
Fastlønn næring:
Det var budsjettert med 50 % stilling næringsmedarbeider (retrettstilling tidligere omsorgssjef)
for hele året 2013. Dette arbeidsforholdet ble avsluttet 31.mars da medarbeideren valgte å
benytte seg av AFP. Mindreforbruk fastlønn kr 200 000.
Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen 19.12.2012 å tilsette nærings- og
utviklingsrådgiver. Rådgiveren tiltrådte 16.september 2013. Budsjetterte lønnsmidler; kr
500 000. Mindreforbruk fastlønn, kr 350 000.
Avdragsutsettelse lån fra KLP:
Det er søkt om avdragsutsettelse for lån fra både KLP og Kommunalbanken. KLP har innvilget
søknaden. Mindreforbruk kr 1 213 360.
Utgifter ved rekruttering og annonsering til nye stillinger:
Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å benytte bemanningsbyrå i rekrutteringen av nye
stillinger i personalsjefens langtidsfravær pga sykdom. Finansiert ved sykelønnsrefusjon samt en
regulering på kr 82 360.
Nytt lønnssystem og bemanningsutfordringer på lønnsavdelinga:
En medarbeider sa opp sin stilling i lønnsavdelinga. Det ble gjort interne omrokkeringer. Dette
skjedde samtidig med innføring av nytt økonomi- og lønnssystem. Dette medførte store
utfordringer for å få utbetalt riktig lønn til medarbeidere i kommunen. Det ble satt inn tiltak for å
bedre situasjonen med ekstrahjelp. Dette genererte en midlertidig økning i fastlønn/pensjon, kr
196 000.
I denne fasen var det også utskiftning av personell i lønnsavdelinga. Etter en omplassering
internt i kommunen startet ny medarbeider på lønn medio februar. Denne omplasseringen
generer økning av fastlønn/pensjon, kr 150 000.
Stengt legekontor pga dataproblemer:
For å hindre vedvarende dataproblemer er det behov for å anskaffe ny server. Merkostnad
estimert til kr 100 000.
Dekning av saksomkostninger:
Fylkesmannen har vedtatt å gi en klager medhold vedrørende en klagesak, helse- og
omsorgstjenester. Kommunen er pålagt å dekke saksomkostninger, merutgift kr 60 000.
Økte kostnader lønn beredskap - brann:
Det er økte kostnader ved utrykning og brannberedskap. Disse kostnadene er uforutsigbare da
det bl.a. avhenger av antall utrykninger. Merkostnad kr 120 000.
Kommunen mottok oppsigelse i juli fra alle fire utrykningsledere. Kommunen er pålagt å ha
utrykningsledere. Dette skjedde samtidig med ferieavvikling. Midlertidig avtale ble inngått med
Balsfjord brann og redning. Det vil ytterligere være behov for bistand fra Balsfjord da
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varabrannmester, som er brannkonstabel, har sagt opp sin stilling og brannmester er
langtidssykemeldt. Estimerte merkostnader så langt, kr 80 000.
Medfinansiering Nord-Troms studiesenter (NTSS):
Da Troms fylkeskommune reduserte sin bevilgning med om lag kr 500 000, medførte dette en
økt utgift for kommunene i Nord-Troms. Storfjord kommunes andel er kr 100 000. Dette er en
forutsetning for drift av NTSS i dagens form.
Reguleringsplan E6/E8 Balsfjord grense – Hellarberget:
Det er inngått avtale om bistand fra Høgtuns plankontor, som for øvrig også skal bistå Balsfjord
kommune, ifm oppstartsarbeidet og koordinering med Statens vegvesen. Merkostnad kr 40 000.
Overføringer driftsetaten:
Merutgifter fastlønn, kr 190 000, herunder bl.a. personalsak. Ansvar 620.
Flerbrukshallen – det var ikke tilstrekkelig budsjettering i 2013. Medfører økt behov for kr
340 000 fordelt på ulike kontoer, herunder bl.a. strøm, fastlønn renhold og andre driftsutgifter.
Budsjettert inntekt kr 180 000 på Furuslottet barnehage er ikke reell.
Ikke tilstrekklig budsjettering PU-boliger; strøm og eiendomsavgifter. Økt behov kr 45 000.
Ikke tilstrekklig budsjettering Valmuen; strøm, eiendomsavgifter og vedlikehold. Økt behov kr
60 000.
Ikke tilstrekklig budsjettering Rådhuset; drift og vedlikehold. Økt behov kr 60 000.
Nav-bygg: I tillegg til ikke tilstrekklig budsjettering, er det utfordringer med innklima i Navbygget. Kommunen har mottatt avviksmeldinger og rapporter der dette påpekes. Økt behov kr
130 000.
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Arkivsaknr:

2012/3910 -11

Arkiv:
Saksbehandler: Trond-Roger Larsen
Dato:

16.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
56/13

Utvalgsnavn
Storfjord Kommunestyre

Møtedato
30.10.2013

Storfjord kommunes tjenestepensjonsordning - kjøp av
pensjonsforvaltningstjenester
Vedlegg
1 Brev fra Storebrand datert 14.02.13 – anbefaling om anbudskonkurranse
2 Referat fra møte med tillitsvalgte den 05.06.13
3 Evalueringsrapport med aktuelle tallstørrelser fra Willis
4 Forskriftsendring pensjonsordning folkevalgte – notat fra Willis

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune flytter forvaltningen av kommunens tjenestepensjonsordning til KLP
med virkning fra 01.01.2014.
2. Pensjonsordningen for folkevalgte i Storfjord kommune blir fra 1. januar 2014 meldt inn
i den ordinære tjenestepensjonsordninga for tilsatte.

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt å konkurranseutsette kommunens pensjonsforvaltning med virkning
fra 01.01.14. Samtidig med dette har vår nåværende pensjonsforvalter Storebrand, varslet at
selskapet avslutter sine pensjonsforsikringstjenester ovenfor kommunal sektor, og anbefaler at
kommunene kjøper disse tjenestene fra andre aktører i markedet fra 01.01.14.
Til dette arbeidet har kommunen engasjert ekstern rådgivertjeneste gjennom konsulentfirmaet
Willis.
Kommunestyret behandlet anbudskriteriene og vekting av disse i junimøtet.
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Kommunens partssammensatte arbeidsgruppe bestående av kontorsjef, økonomisjef,
personalkonsulent, hovedtillitsvalgt (HTV) fra Fagforbundet og innkjøpssjef har ledet
innkjøpsprosessen, og har i sitt siste møte drøftet konsulentselskapets evalueringsrapport og
anbefaling. Gruppa tilrår at KLP blir valgt som nye leverandør av pensjonstjenester for
Storfjord kommune fra 01.01.14.
Kontakten med tillitsvalgte etter Hovedtariffavtalen er oppfylt gjennom drøftingsmøte den
05.06.13, og at HTV Fagforbundet i tillegg har deltatt som medlem i arbeidsgruppa.
Folkevalgte/ordfører:
Storfjord kommune har etablert en egen pensjonsordning for ordføreren. I likhet med
Fellesordningen for kommuneansatte har pensjonsordningen for folkevalgte et pensjonsnivå på
66 prosent av sluttgodtgjøringen.
Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte gjelder fra 1.januar 2014. De nye reglene åpner for at
kommuner og fylkeskommuner kan ha en pensjonsordning for de folkevalgte som i stor grad
tilsvarer den pensjonsordninga som stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har, også
kalt hybrid ordningen. Alternativt kan kommuner og fylkeskommuner innlemme de folkevalgte
i den ordinære tjenestepensjonsordningen som for de andre kommunalt tilsatte.
I prinsippet er disse pensjonsordningene nesten like. Fellesordningen har krav om 30 års
medlemstid for å oppnå fulle pensjonsrettigheter, mens ordningen for folkevalgte har et krav om
kun 16 års medlemstid for å oppnå fulle pensjonsrettigheter.
Pensjonsordningen for folkevalgte er hjemlet i egen forskrift. Det vil komme endringer i denne
forskriften med virkning fra 1.1.2014, se kommentarer fra Willis som følger saken som vedlegg.
Ordningen med ventelønn vil utgå fra 1.1.2014.
Siden kommunen er på anbud med tjenestepensjonsordningen, vil også pensjonsordningen for
folkevalgte flytte til ny leverandør.
I kommunestyrets møte 30.10.13 vil representant for Willis orientere om anbudsprosessen og
gjennomgå sin evaluering, samt være åpen for spørsmål.
Vurdering
I ettertid viser det seg at DnB Livsforsikring (sammenslått med Vital), også vil trekke seg ut av
det offentlige pensjonsmarkedet. Av den grunn er det innkommet bare tilbud fra KLP.
Storfjord kommune kan velge å avlyse konkurransen med begrunnelse i at kommunen bare har
fått ett tilbud, hvilket jo betyr at det ikke er noen reell konkurranse. Man kan alltid håpe på at
det blir flere leverandører på markedet innen 1-2 år, men sannsynligheten er svært liten.
KLP har god kompetanse og erfaring med offentlig tjenestepensjon. Rådmannen viser til
evalueringsrapporten fra Willis og pensjonsgruppas anbefaling, og tilrår at Storfjord kommune
velger KLP som pensjonsforvalter fra 01.01.14.
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STORFJORD KOMMUNE
v/ Pensjons- og forsikringsansvarlig
Hatteng
9046 OTEREN

Anbefaling om anbudsutsettelse

av offentlig tjenestepensjon

i 2013

Storebrand Livsforsikring varslet i desember 2012 at selskapet har besluttet å trekke seg ut av
markedet for forsikrede offentlige tjenestepensjonsordninger. Konsekvensen av denne beslutningen er
at Storebrand bygger ned sitt betjeningsapparat for dette produktområde, med sikte på en endelig
awikling innen 2015. I samme periode vil Storebrand øke sin satsing på offentlige pensjonskasser.
For at kommunens forventning om tilfredsstillende leveranser i årene som kommer skal kunne innfris,
anbefaler Storebrand at kommunens pensjonsordning settes på anbud allerede til høsten. På den
måten kan en annen leverandør med aktiv satsing på forsikret offentlig tjenestepensjon ta over
pensjonsordningen, om ikke pensjonskasse er et alternativ.
Erfaringsmessig vil det være hensiktsmessig å starte en anbudsprosess tidlig på året for å få god tid til
beslutningen om ny pensjonsleverandør. Der det ikke er tilstrekkelig intern kompetanse i kommunen,
vil Storebrand anbefale at man starter med å lyse ut rådgivningstjenester for anbud på offentlig
tjenestepensjon. Kommunen vil da kunne gå til anskaffelse av uavhengig forsikringsfaglig bistand fra
en forsikringsmegler som vil sette pensjonsordningen på anbud og bistå med endelig valg av ny
pensjonsleverandør.
Som følge av overnevnte vil vårt HMS- og seniorpolitiske fond bli awiklet i forhold til nye bevilgninger
allerede i 2013. Øvrige tildelte HMS-midler utbetales som normalt.
Storebrand står til rådighet dersom det er ønskelig med avklaringer eller ytterligere informasjon. Ta
derfor kontakt med din kundeansvarlige i Storebrand ved behov.

Med hilsen
For Storebrand Livsforsikring AS

Ole Ruud
Leder offentlig sektor
ole.ruud@storebrand.no

Storebrand Livsforsikring AS - NO 958 995 369
Hovedkontor

Professor Kohts vei 9, Postboks 500, 1327 Lysaker Telefon 08880 Telefaks 850 28880 www.storebrand.no

Storebrand ASA NO 916 300 484 Storebrand Bank ASA NO 953 299 216 Storebrand Kapitaltotvattning 85 NO 934 331 339 Storebrand Skade4orsikring 85 NO 930 553 506
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Rådmannen

Notat
Til:

Aktuelle fagforeninger

Fra:

Trond-Roger Larsen

Referanse

Dato

2012/3910-7

05.06.2013

Referat fra drøftingsmøte 05.06.13
Gjelder Storfjord kommunes vedtak om mulig skifte av pensjonsforsikringsselskap.
Tid:

Onsdag 5. juni 2013 kl. 13.00

Tilstede: Trond Roger Larsen, Storfjord kommune
Birthe Hasle, Utdanningsforbundet
Tor Erik Skoglund, Det Norske Maskinistforbund
Forfall:

Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), NITO, Legeforeningen

Brev fra Storebrand av 14.02.13 ble referert. (Storebrand skal avvikle offentlige
tjenestepensjoner).
Referat fra prosjektgruppemøte 17.04.13 ble gjennomgått.
Partene har ingen merknader til foreslåtte tildelingskriterier og vekting av disse.
Skifte av selskap tas til etterretning.
Møtet hevet.

Trond-Roger Larsen
kontorsjef

Birthe Hasle (s.)

www.storfjord.kommune.no
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Tor Erik Skoglund (s.)

Revidert
Evalueringsrapport
Konkurranseutsettingav tjenestepensjon for
Storfjord kommune 2013

Oslo, 25.09.2013
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INNLEDNING
Willis AS er engasjert av Storfjord kommune som konsulent i forbindelse med
konkurranseutsetting av kommunens tjenestepensjonsordning. Willis har bistått og gitt råd
til kommunen i forbindelse med etablering av tildelingskriterier for innkjøpet, forestått
utlysning av anbudskonkurransen, samt forestått den tekniske evalueringen av aktuelle
tilbyderes tilbud til Storfjord kommune.
Denne rapporten gjør rede for resultatet av tilbudsevalueringen.

Kortom WillisAS
Wilils AS er et internasjonalt foretak som tilbyr megler- og rådgivningstjenester innenfor
forsikring og pensjon. På verdensbasis har Willis cirka 400 kontorer med cirka 17 000
ansatte. I Norge er Willis lokalisert i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen og har cirka 130
ansatte. Vi bistår oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.
Willis har lang erfaring med konkurranseutsetting av tjenestepensjon i offentlig sektor. De
siste årene har Willis vært rådgiver i om lag halvparten av konkurranseutsettingene av
tjenestepensjon som har vært gjennomført i kommunal sektor. I 2012 var Willis rådgiver i
10 av konkurranseutsettingene av tjenestepensjon i kommunal sektor.

Markedetfor offentligtjenestepensjon
Det har de siste årene vært kun tre aktuelle tilbydere i markedet for offentlig
tjenestepensjon. Dette er Storebrand Livsforsikring AS, DNB Livsforsikring AS og KLP.
Storebrand og DNB har besluttet å avvikle satsningen på offentlig tjenestepensjon.
Storebrand meddelte dette til markedet i november 2011, mens DNB varslet markedet i
juni 2013.
Bakgrunnen for Storebrands og DNBs avvikling av offentlig tjenestepensjon synes å ha
nær sammenheng med økte lønnsomhetskrav som følge av innføring av nytt
3
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solvensregelverk, planlagt innført 1.1. 2014 (nå utsatt til tidligst 1.1. 2015, men mer
sannsynlig 2017/2018). I tillegg har begge leverandører gitt uttrykk for at manglende
konkurranse i det kommunale pensjonsmarkedet har vært utfordrende.
Storebrand og DNB har uttalt at de har en intern målsetting om at alle kunder med offentlig
tjenestepensjon skal være flyttet i løpet av en treårsperiode. Det er imidlertid ikke slik at
leverandørene kan si opp pensjonsavtalene, men de kan motivere til flytting gjennom
prising og serviceleveranser. Begge pensjonsleverandører har allerede varslet
prisøkninger fra 1.1. 2014. Det legges til grunn at alle kunder, som har mulighet til å finne
en annen leverandør, flytter fra disse selskapene i løpet av de kommende to år.
Et alternativ til forsikret løsning, som er et begrep man benytter når en pensjonsleverandør
administrer pensjonsordningen, er å etablere egen pensjonskasse. For kommuner er dette
i per i dag det eneste reelle alternativet til forsikret løsning i KLP.
Etter at Storebrand og DNB har meddelt markedet at de awikler satsningen på offentlig
tjenestepensjon har antallet kommuner som vurderer pensjonskasse økt i omfang.

Markedsforholdenesbetydningfor denne konkurransen
Da det kun KLP som per i dag gir tilbud på offentlig tjenestepensjon i dagens marked har
kommunen kun mottatt ett tilbud i denne konkurransen. Dette medfører at det i
konkurransen ikke er gjennomført en sammenligning av ulike tilbud, men at tilbudet fra
KLP vurderes alene i denne evalueringen.

4
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INNKJØP OG PROSEDYRER
Drøftingermed tillitsvalgte
I henhold til Hovedtariffavtalen skal konkurranseutsetting av tjenestepensjon i kommunal
sektor drøftes med tillitsvalgte. Storfjord kommune har gjennomført drøftingsmøte med
tillitsvalgte.
Protokollen fra drøftingsmøtet har vært lagt ved saken ved politisk behandling av
tildelingskriterier, og skal videre legges ved i all videre politisk behandling inntil endelig
beslutning av fremtidig leverandør for kommunens tjenestepensjonsordning er fattet.

Tildelingskriterier
Willis har bidratt med råd og anbefalinger for å bidra til at kommunen besluttet
tildelingskriterier som var i tråd med kommunens behov, samtidig som tildelingskriteriene
skulle gi et godt grunnlag for å vurdere ulike tilbydere opp mot hverandre - og dermed
sikre at kommunen kan identifisere og velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
Kommunestyret/Formannskapet besluttet i møte den 19.06. 2013 følgende
tildelingskriterier for innkjøpet av tjenestepensjon.
Totaløkonomi
Service
Bufferkapital
Historisk avkastning
Historisk premie

vektet
vektet
vektet
vektet
vektet

50 prosent
30 prosent
5 prosent
10 prosent
5 prosent

Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av Willis i dialog med kommunens
administrasjon/pensjonsutvalg. Konkurransegrunnlaget har Pensjonskontorets mal som
plattform, men er tilpasset tildelingskriteriene som er besluttet av kommunen.
5
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Spørsmålstillinger i forbindelse med administrasjon, service, rådgivning og HMS er
designet for å bidra til at tilbudte leveranser er i overensstemmelse med kommunens
behov.
Konkurransegrunnlaget og vedlegg ble godkjent av kommunen før utlysning av
anbudskonkurransen.

Prosedyrefor innkjøpet
Innkjøpet er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, med forskrifter. Prosedyre for
innkjøp følger derfor av gjeldende regelverk for offentlige innkjøp.
Prosedyreformen som er benyttet i denne konkurransen er "åpen anbudskonkurranse".
Denne prosedyreformen innebærer at tilbyderne leverer tilbud innen angitt frist. Avgitt
tilbud er gjeldende for konkurransen. Ved bruk av denne prosedyreformen føres det ikke
forhandlinger, eller gis andre muligheter for avgivelse av nye tilbud etter tilbudsfrist, ved
bruk av denne prosedyreformen.

Avtalensvarighet
I henhold til § 6-1, 4. ledd i forskrift for offentlige anskaffelser, skal rammeavtaler ikke
inngås for mer enn 4 år av gangen. Dette med unntak for særlige tilfeller som er berettiget
grunnet rammeavtalens gjenstand.
Sparing til pensjon i arbeidsforhold er av en særdeles langsiktig karakter. Det er videre slik
at gjennomføring av konkurranseutsetting av tjenestepensjon er et krevende innkjøp. I
tillegg kan implementering av tjenestepensjonsordningen hos ny leverandør ta noe tid. Det
legges til grunn at implementeringsfasen normalt først vil være endelig avsluttet 6 - 8
måneder etter at avtalen er inngått med eventuell ny leverandør. Videre vil årsregnskapet
for en tjenestepensjonsordning normalt først foreligge ved utgangen av mai måned
påfølgende år.
Med bakgrunn i ovennevnte er det funnet grunn til å fravike anskaffelsesforskriftens
hovedregel og det er i konkurransegrunnlaget angitt at innkjøpet har en avtaleperiode på 2
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år, med opsjon på 1. år av gangen de påfølgende 3 år. Maksimal tid for innkjøpet er
således samlet satt til 5 år.

Utlysningav konkurransen
Anbudskonkurransen ble utlyst på Doffin - database for offentlig innkjøp, den 28.06. 2013.
Konkurransegrunnlag og vedlegg var tilgjengelig for tilbydere som meldte sin interesse for
å gi tilbud. FNO-uttrekk (medlemsopplysninger etter bransjestandard innen for
Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO), ble gjort tilgjengelig for tilbyderne på Willis
sitt Kundenett (kryptert) for leverandørenes nedlastning.
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TILBUD FRA LEVERANDØRENE
Storfjord kommune mottok tilbud fra følgende leverandører innen tilbudsfrist den 26.08.
2013.
KLP

Tilbudsåpning ble gjennomført den 26.8.2013. Det ble ved tilbudsåpning konstatert at
tilbyder har levert tilbud, vedlegg og attester som tilfredsstiller krav i henhold til regelverk
for offentlige anskaffelser, samt gjeldende konkurransegrunnlag.
Tilbyder har fremlagt dokumentasjon på at de leverer kommunal pensjon i henhold til
Hovedtariffavtalens krav. Videre har de dokumentert at de har sendt produktmelding til
Finanstilsynet og Pensjonskontoret.
Tilbyder har avgitt erklæring på at de aksepterer de forutsetninger og regler som i følge
konkurransegrunnlaget gjelder for konkurransen, samt at avgitte tilbud, sammen med
konkurransegrunnlag, vil utgjøre en bindende avtale med oppdragsgiver.
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EVALUERING OG RESULTAT
Willis benytter normalt en evalueringsmodell som beregner poeng for de ulike
tildelingskriterier. Modellen beregner poengene ut fra matematiske prinsipper. Innen hvert
kriterium benyttes det en skala fra 1 - 10. I vurderingene benyttes det 1 desimal.
Beste tilbyder innen hvert tildelingskriterium gis 10 poeng. Øvrige tilbydere ville fått poeng
beregnet forholdsmessig ut fra beste tilbyders tilbud.
Når det i denne konkurransen kun er en tilbyder, er det ikke tilgjengelig å gjennomføre
evalueringen ut fra modellen basert på matematiske prinsipper. Vi har derfor kun knyttet
kommentarer til tilbyders tilbud under hvert av tildelingskriteriene.
Nedenfor følger kommentarer til KLPs tilbud.

Totaløkonomi
Dette tildelingskriteriet vekter 50 prosent.
Kriteriet totaløkonomi inneholder følgende økonomiske elementer.
Premier for kommunens tjenestepensjonsordning for ansatte
Utgifter til avtalefestet førtidspensjon - AFP
Premier for kommunens tjenestepensjonsordning for folkevalgte
Premiereserve for kommunens tjenestepensjonsordning for ansatte (kapitalbinding)
Premiereserve for kommunens tjenestepensjonsordning for folkevalgte (kapitalbinding)
Eventuelt innskudd av egenkapital (kapitalbinding) og løpende egenkapitalbetjening
Forventet kapitalavkastning

KLP er eneste tilbyder og det er da ikke tilgjengelig å måle KLPs tilbud opp mot øvrige
tilbydere. Det kan imidlertid nevnes at KLP hadde best score på dette kriteriet i 7 av 10
anbudskonkurranser håndtert av Willis i 2012.
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Det er tilgjengelig å foreta en sammenligning av KLPs krav til premiereserve versus
avsatte pensjonsmidler hos dagens leverandør per 1.1. 2013. Dette gir informasjon om
hvorvidt det ville vært behov for kommunen å tilføre pensjonsordningen ytterligere midler,
eller om avsatte pensjonsmidler var tilstrekkelig ved en eventuell flytting 1.1. 2013.
KLPs reservekrav per 1.1. 2013 var på kr 104.370 030. Det var per denne datoen totalt
avsatt kr 108 307.855 i pensjonsmidler (premiereserve, premiefond, andel oppreservering
langt liv pluss andre midler knyttet til pensjonsordningen) hos dagens leverandør. Det ville
dermed ikke vært behov for å tilføre ytterligere midler til pensjonsordningen som en følge
av flytting dersom denne hadde vært gjennomført per siste årsskifte. KLPs reservekrav er
beregnet på nye tariffer og full oppreservering. For året 2013 vil det trolig også bli avsatt
midler til langt liv i Storebrands kontoføring.
Nye tariffer for levealder per 1.1. 2014
Det innføres nye tariffer for levealder per 1.1. 2014. Årsaken til dette er at befolkningen
lever lenger enn tidligere forutsatt (befolkningens levealder øker).
Alle pensjonsleverandører må implementere nye tariffer og konsekvensen av dette er at
premiereserven må styrkes. De ulike pensjonsleverandører har allerede satt av midler,
blant annet fra kundenes overskudd fra forvaltningen av pensjonsmidlene de siste år for å
møte dette økte reservebehovet. Det er i tillegg aktuelt at pensjonsleverandørene må bidra
i finansieringen av reservestyrkingen.
Per dags dato avventes det orientering fra Finanstilsynet om regler for hvordan
reservestyrkingen skal håndteres, både i et løpende kundeforhold og ved flytting per 1.1.
2014.
Ovennevnte medfører at det per dato er en viss usikkerhet i forhold til krav til
premiereserve og pensjonsmidler ved flytting. Det legges imidlertid til grunn at
myndighetene vil sørge for et regelverk som ivaretar kunder som flytter sine
pensjonsordninger ved årsskiftet på en hensiktsmessig og god måte.
Willis vil informere kommunen om aktuelt regelverk så snart dette er kjent.
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Evalueringrapport - konkurranseutsetting av tjenestepensjon 20123

Side 57

Egenkapital
KLP er i dag et bredt sammensatt finanskonsern med mange forretningsområder, men er
et gjensidig selskap (felles kommunal pensjonskasse) som er eid av kundene. Dette
medfører at man ved inntreden som kunde, også må stille til disposisjon egenkapital i
selskapet.
Egenkapitalinnskuddet for Storfjord kommune utgjør kr 2.767 159
Egenkapitalinnskuddet skal innbetales ved etablering av kundeforholdet. KLP kan tilby en
ordning der man kan innbetale egenkapitalinnskuddet over en periode fordelt på 5 år.
I tillegg til egenkapitalinnskudd ved etablering av kundeforholdet har kunder i KLP en plikt
til å innbetale egenkapital når det er behov for dette. KLP har de siste år lagt seg på en
løsning der de legger til grunn at kundene skal skyte inn egenkapital på cirka 0,3 prosent
av premiereserven årlig. Dette da det er behov for økt egenkapital jevnlig da
pensjonsmidlene i ordningen øker jevnlig.
Ved en eventuell flytting fra KLP vil kommunen få tilbakebetalt sin andel av innskudd
egenkapital.
Da det kun er en tilbyder er det ikke grunnla for ytterligere kommentarer til dette kriteriet.

Service
Dette tildelingskriteriet vekter 30 prosent.
I konkurransegrunnlaget er det stilt en rekke spørsmål om service, rådgivning, økonomisk
oppfølging og HMS m.m. KLP har levert en fyldig og god besvarelse på disse
spørsmålene. De beskrevne leveranser og tjenester er tilsvarende som ved
anbudskonkurranser i 2012. Ved evaluering av anbudskonkurranser for kommuner i 2012
(Willis-prosesser) hadde KLP gjennomgående høyest score på dette kriteriet.
Da det kun er en tilbyder er det ikke grunnla for ytterligere kommentarer til dette kriteriet.

Soliditet
11
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Dette tildelingskriteriet vekter 5 prosent.
Nivået på tilbyderes bufferkapital har betydning for fremtidig evne til å ta risiko i
forvaltningen av pensjonsmidlene. Dette ved at muligheten til å møte korte og lange
svingninger i finansmarkedene styrkes. Økt risiko i forvaltningen gir ventelig høyere
verdiskapning over tid. Det er imidlertid ikke gitt at høyere risiko vil gi høyere avkastning
innenfor gitte perioder, for eksempel i avtaleperioden for gjeldende anbudskonkurranse for
pensjon.
KLP tilfredsstiller myndighetenes krav til kapitaldekning og solvensmargin med god
margin.
Da det kun er en tilbyder er det ikke grunnla for ytterligere kommentarer til dette kriteriet.

Historiskavkastning
Dette tildelingskriteriet vekter 10 prosent.
KLP har de siste år levert konkurransedyktig avkastning sammenlignet med andre
tilbydere av offentlig tjenestepensjon.
Da det kun er en tilbyder er det ikke grunnla for ytterligere kommentarer til dette kriteriet.

Historiskpremie
Dette tildelingskriteriet vekter 5 prosent.
Dersom vi ser tilbake på fjorårets anbudskonkurranser viste det seg at KLP ikke har levert
lavest premie i perioden 2008 - 2011, som var målt i disse anbudskonkurransene.
Imidlertid har nå øvrige leverandører av offentlig tjenestepensjon varslet relativt betydelige
økninger i sine premier.
Da det kun er en tilbyder er det ikke grunnla for ytterligere kommentarer til dette kriteriet.

RÅDGIVERS ANBEFALING
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Kommunen har gjennomført en anbudskonkurranse og mottatt ett tilbud. Det er dermed
kun to alternative løsninger.
Vurdere avlysning av konkurransen grunnet manglende konkurranse.
Flytte kommunens tjenestepensjonsordning til KLP 1.1. 2014.
Alternativ 1 anses som særdeles lite hensiktsmessig da det i realiteten kun er en tilbyder
av offentlig tjenestepensjon i dagens marked. En avlysning vil medføre at en vil måtte
videreføre kundeforholdet hos DNB, som har meddelt markedet at de avvikler satsningen
på offentlig tjenestepensjon. Det er heller intet som tilsier at man vil få flere tilbydere ved
en eventuell ny utlysning av anbudskonkurranse på et senere tidspunkt.
Willis anbefaler flytting av kommunens tjenestepensjonsordning til KLP med virkning fra
1.1. 2014.
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Premie 2014
Premieelement

i kroner

i % av pgrl.

Premie forsikringsbare

8,59 %

ytelser

kr

5 963 708

Avsetning til administrasjonsreserve

0,17 %

kr

118 024

Termintillegg

0,17 %

kr

118 024

Administrasjonsomkostninger

0,28 %

kr

194 393

Forvaltningshonorar*

0,12 %

kr

83 311

0,72 %

kr

501 297

1,10 %

kr

763 688

5,21 %

kr

3 619 364

1,00 %

kr

694 262

basert på 30 prosent uttak

0,92 %

kr

636 565

løpende AFP 62-pensjonister

0,43 %

kr

299 321

0,00 %

kr

18,71 %

kr

12 991 958

694 262

Pris for avkastningsgaranti
Bruttogaranti

(rentegaranti)*

(estimat)

Reguleringspremie

(lønn/G - 3,5/3,5)

AFP 65 (estimat)
AFP 62

Annet (spesifiser om aktuelt)
SUM
* Sett inn pris for standard investeringsprofil

dersom det tilbys ulike investeringsprofiler

AFP 62 - Utjevnet:
ved 100 prosent utjevning

1,00 %

kr

løpende AFP 62-pensjonister

0,00 %

kr

Pensjonsgrunnlag

per 01.01. 2013

Premiereserve per 01.01.2013
Pris avkastningsgaranti

av avkastningsgarantien

i prosent av kapital som er omfattet
av avkastningsgarantien

Utjevnet reguleringspremie
Individuell

426 165

i prosent av kapital som er omfattet

Pris forvaltningskostnader
Kapital som er omfattet

kr69

kr 100 259 395

reguleringspremie

0,08 %
kr100

i kroner

i prosent av premiereserve

0,50 %

av avkastningsgarantien

per 31.12. 2013

i kroner og i prosent av premiereserve

per 31.12. 2013
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259 395
3,61 %

kr3

639 416

3,63 %

Premie 2014 - Folkevalgte
Premieelement

i kroner

i % av pgrl.

Premie forsikringsbare

kr

ytelser

Avsetning til administrasjonsreserve

0,00 %

kr

Termintillegg

0,00 %

kr

Administrasjonsomkostninger

0,00 %

kr

Forvaltningshonorar*

0,00 %

kr

0,00 %

kr

0,00 %

kr

Pris for avkastningsgaranti
Bruttogaranti

(rentegaranti)*

(estimat)

Reguleringspremie

(lØnn/G - 3,5/3,5)

Annet (spesifiser om aktuelt)
SUM
*Sett

inn pris for standard

Pensjonsgrunnlag
Premiereserve

investeringsprofil

per 01.01. 2013

Utjevnet
Individuell

kr

0,00 %

kr

kr

811 505

kr

6 112 328

i prosent av kapital som er omfattet

Pris forvaltningskostnader
Kapital som er omfattet

kr

0,00 %

av avkastningsgarantien

reguleringspremie

3112.2013

og inn i ny ordning

fra 1. januar 2014.

Til den gamle ordningen skal det fortsatt betales reguleringspremie,
brattoearmulostnaciff
og
kostnader til allerede tastiate ventepenger som fortsatt er løpende. 1nformasjon om saUer for premier
og taskudd til den gamle ordningen for folkevalgte, alternativer for ny ordning og prerniesatser for
disse vil bli sendt i løpet av oktober..

i prosent

0,00 %

av avkastningsgarantien
kr

i kroner

av premiereserve

0,00 %

av avkastningsgarantien

i prosent av kapital som er omfattet

reguleringspremie

ordningenper

dersom det tilbys ulike investeringsprofiler

per 01.01.2013

Pris avkastningsgaranti

0,00 %

Premie- og tt],s~a=
for Feusjonsordningen
for folkevalgte folger acke redlagt denne
utsendelsem Eksisterende ordning for folkevalete oppherer 3 L12.2013 oe vil bli erstattet av ny
ordning med andre realer. Det betyr i praksis at dagens aktive medlesnmer meldes ut av den eamle

0,00 %

per 31.12. 2013

i kroner og i prosent av premiereserve

per 31.12. 2013
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kr

0,00 %

Premiereserve per 31.12. 2012
Ny tariff

i kroner

i kroner

Kategori
Yrkesaktive

kr

43 134 204

44 902 707

AFP

kr

4 648 592

4 839 184

Oppsatte

kr

8 570 595

8 921 990

Midletidig

uførepensjon

kr

.

Varig uførepensjon

kr

22 545 324

23 469 682

Alderspensjon

kr

15 215 652

15 839 493

Ektefellepensjon

kr

3 005 944

3 129 188

Barnepensjon

kr

270 615

281 710
2 986 076

Administrasjonsreserve

kr

Sum premiereserve

kr

97 390 926

Administrasjonsreserve

kr

2 868 469

Andel av selskapets egenkapital

kr

2 767 159

2 974 546

Andre avsetninger (I tillegg til kronebeløp skal

kr

kr 103 026 554

107 344 576

104 370 030

det redegjøres for formål og anvendelse i
separat vedlegg)
Sum premiereserve

og annet
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Premiereserve

per 31.12. 2012 - Folkevalgte
i kroner

Kategori

1 276 586

Yrkesaktive

kr

AFP

kr

Oppsatte

kr

..

kr

..

Varig uførepensjon

kr

.

Alderspensjon

kr

..

Ektefellepensjon

kr

.

Barnepensjon

kr

Sum premiereserve

kr

1 276 586

Administrasjonsreserve

kr

38 298

Andel av selskapets egenkapital

kr

Andre avsetninger (I tillegg til kronebeløp skal

kr

Midletidig

uførepensjon

.

..

det redegjøres for formål og anvendelse i
separat vedlegg)
Sum premiereserve

og annet

kr

1 314 884

Side 64

Kapitalforvaltningspremie
Kollektivporteføljen

Avkastningsgaranti

5 årig investeringsvalg

Forvaltningsomkostninger
i kroner

i prosent*
0,50 % kr

501 297

0,08 % kr

83 311

kr

100 259 395

* i prosent av kapital som er omfattet av avkastningsgarantien

Kapital som er omfattet av avkastningsgarantien i kroner

Side 65

Forventet avkastning i kollektivporteføljen

Andel i investeringsprofil

Aktivaklasse
Aksjer
norske

i kollektivporteføljen

Balansert (5 års gar.)

Balansert (1 års gar.)
2,00 %

4,00 %

utenlandske

11,00 %

Eiendom13,00

%

17,00 %
13,00 %

Profil 3
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Forventet avkastning

Forventet årlig

2014

avkastning 2014 - 2024
8,50 %

0%

0%

8,00 %
5,00 %

0%

0%

Omløpsobligasjoner
norske
utenlandske

utenlandske

7,00 %

10,00 %

0,00 %

2,75 %

0%

0%

13,00 %

0,00 %

4,50 %

0%

0%

0%

0%

32,00 %
0,00 %

37,00 %

0,00 %

4,90 %

0%

0%

0,00 %

4,90 %

0%

0%

0,00 %
0,00 %

3,50 %

0%

0%

6,00 %

0%

0%

0,00 %

0,00 %

Pengemarked17,00

%

0,00 %
6,00 %

Hedgefond og annet3,00

%

0,00 %

Sum forventet avkastning 2013 i investeringsprofil0,00

%

0,00 %

Normal aksjeandel i investeringsprofil13,00

%

21,00 %

Forventet årlig avkastning 2013 - 2023 i investeringsprofil0,00

%

0,00 %

%
siste 10 år

3,18 %
Historisk siste 4 år

38,20 %
7,70 %

N/A

0,10 %

N/A

Årlig avkastningsvariasjon
eksempel standardavvik)

med 66 % sannsynlighet
i prosentpoengHistorisk

Beregnet sannsynlighet for å
trekke på oppdragsgivers bufferkapital
halvere oppdragsgivers bufferkapital
eliminere oppdragsgivers bufferkapital

(for3,45

0%
0%

15,00 %

Anleggsoblisasjoner
norske

0%
0%
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N/A

Historisk premie 2008 - 2012
I tabellen

skal det oppgis endelig avregnet premie i sum for utjevningsfellesskapet

fornåndsinnbetalinger,

Premieelement
Gjennomsnittllg

(snitt 1. - 4. kvartal)

per 31.12.

Premie forsikringsbare

ytelser

til administrasjonsreserve

Administrasjonsomkostninger
Forvaltningshonorar
Pris for avkastningsgaranti

(rentegaranti)

kr 47 961 000 000

kr 85 579 000 000

kr90
i % av pgrl

kroner

1% av pgrl

kroner

640 239 900

7,48 %

kr3

725 414 000

7,55 %

kr4

022 564 500

8,44 %

kr

902 500

0,17 %

kr

84 668 500

0,17 %

kr90

574 300

0,17 %

kr

97 671 800

0,32 %

kr

140 339 200

0,32 %

kr153

475 200

0,28 %

kr

139 454 000

0,28 %

kr149

181 200

0,28 %

kr

160 871 200

0,12 %

kr

52 627 200

0,12 %

kr57

553 200

0,12 %

kr

59 766 000

0,12 %

kr63

934 800

0,12 %

kr

68 944 800

0,20 %

kr

85 579 000

0,17 %

kr81

793 800

0,20 %

kr

97 312 000

0,22 %

kr117

334 800

0,24 %

kr

137 889 600

1,05 %

kr

460 488 000

0,80 %

AFP 62

1,05 %

kr

460 488 000

1,05 %

0,15 %

kr

65 784 000

0,15 %

%

for lengre levetid

j kroner

i % av pgrl

kr119

AFP 65 (estimat)

oppreservering

i kroner

kr3

kr359

* inkluderer

i % av pgrl

0,25 %

kr3

av reserve per 31.12.

120 985 685 654

7,59 %

7,20 %

Reguleringspremieprosent

kr

109 640 000

0,75 %

i prosent av reserve per 31.12.

57 454 000 000

kr 106 668 000 000

97 312 000 000

464 624 000

482 416 000

i prosent av reserve per 31.12.

kr

kr

kr

434 266 500

Pris for avkastningsgaranti

279 000 000

kr3

kr

Forvaltningshonorar

2012

kr53

0,25 %

kr5

SUIVI24,53

2011

kr 49 805 000 000

7,90 %

1,10 %

orn aktuelt)

882 000 000
i kroner

12,39 %

(estimat)

Annet (spatifiser

eller

2010

2009

Reguleringsprernie

Bruttogaranti

Det skal ikke oppgis tilskuddssatser

kr 43 856 000 000
% av pgrl

Avsetning

sum for kommuneriutjevningsfellesskapet).

2008
pensjonsgrunnlag

Premiereserve

(alternativt

men faktisk belastet premie for de enkelte år.

kr 10 756 251 90018,40

%

707 500

0,75 %

kr

373 537 500

0,94 %

kr500

453 516 000

8,68 %

kr4

320 652 800

6,87 %

kr3

kr383

688 000

0,99 %

kr

493 069 500

0,97 %

kr516

kr503

590 500

1,00 %

kr

498 050 000

0,94 %

kr500

kr71

941 500

0,15 %

kr

74 707 500

0,15 %

kr8

825 408 10019,81

%

kr9

866 631 80018,21

%

822 600

1,20 %

kr

689 448 000

658 712 400

10,16 %

kr

5 837 326 400

806 300

0,91 %

kr

522 831 400

822 600

0,91 %

kr

522 831 400

kr79

918 500

0,17 %

kr

97 671 800

kr9
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FOLKEVALGTE/ORDFØRER - FORSKRIFTSENDRING

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 1.1.2014.
Storfjord kommunen må ta stilling til hvordan pensjonsordningen for folkevalgte skal
innrettes og etablere denne innen forskriftens ikrafttredelsestidspunkt.

Beskrivelse
Forskriftens § 1 sier at en ordning for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune skal
omfatte alle folkevalgte med verv av en viss størrelse. Minstekrav og utfyllende
bestemmelser fastsettes av regelverket for ordningen. Regelverket er foreløpig ikke
ferdigstillet.
Ordningen for folkevalgte i kommunen skal ikke kunne gi høyere opptjeningsprosent eller
være av annen art enn det som følger av Lov om pensjonsordning for
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer av 16. desember 2011 nr. 60.
Fra 1.1.2014 skal krav til opptjeningstid følge samme lov. Kravet til opptjeningstid for
pensjonsopptjening etter 1.1.2014 settes til 30 år for å oppnå full alderspensjon.
For alderspensjon med opptjeningstid før 1.1.2014, kreves minst 16 års opptjeningstid.
Det kan ikke utbetales alderspensjon fra ordningen før fylte 65 år.

Valgmuligheter
Alternativ 1

Storfjord kommune kan flytte medlemmer i dagens ordning for folkevalgte inn i Storfjord
kommunes tjenestepensjon for kommuneansatte. Medlemmene vil ha samme
pensjonsordning som kommuneansatte med krav om 30 års tjenestetid. Nye folkevalgte
som kvalifiserer til medlemsskap i ordningen etter 1.1.2014, vil følgelig ha krav om 30 års
opptjening for å få full alderspensjon fra ordningen.
Folkevalgte som allerede er medlem av ordningen for folkevalgte basert på 16 års
opptjening, vil ha en opparbeidet rettighet for medlemstid frem til 1.1.2014 og opparbeide
videre rettigheter etter ny ordning med krav til 30 års opptjening for tjenestetid etter
1.1.2014.
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Pensjonsordningen for folkevalgte er ikke en tariffestet ordning. Dagens ordning hvor den
enkelte kommune kan bestemme opptaksreglene mm for ordningen, vil kunne videreføres.
Når en folkevalgt blir innlemmet i kommunens pensjonsordning, følger den folkevalgte de
regler som gjelder for ordningen til enhver tid.
Pensjonsalder vil være 67 år også for folkevalgte.Folkevalgte som fyller opptaksvilkårene
for AFP fra 62 år, vil kunne søke om dette.
Alternativ 2
Storfjord kommune kan etablere en ny ordning for folkevalgte basert på Lov om
pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
Alderspensjon etter lovens § 2 er en nettoberegnet ytelse og den skal ikke samordnes
med andre pensjons- og trygdeytelser.
Opptjening av alderspensjon etter denne lov skjer som følger:
Pensjonsopptjeningen utgjør 6,03 prosent av årlig pensjonsgrunnlag opp til 7,1 ganger
folketrygdens grunnbeløp og 24,13 prosent av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12
ganger grunnbeløpet. Opptjeningen skjer på månedsbasis.
Pensjonsopptjeningen tilføres pensjonsbeholdningen fortløpende. Pensjonsbeholdningen
reguleres årlig i samsamvar med lønnsveksten.
Pensjon opptjent etter dette alternativet, kan tas ut ved fylte 62 år.

Økonomiske konsekvenser
Eksempel - fellesordningen:
En folkevalgt med en lønn på 12 G, kr. 985 464, vil som medlem i Storfjord kommunes
fellesordning ha en premie på ca 15,3 prosent av pensjonsgrunnlaget, kr. 150 775 forutsatt
30 års opptjening. Premien vil kunne variere fra år til annet avhengig av lønns- og Gregulering.

Eksempel ny modell —Hybrid:
Innskudd i henhold til forskriftens satser: kr. 132 258
kr. 19 700
Pris for risikopension (ufør/etterlatte)
Samlet pris

kr. 151 958

Risikopremien vil kunne variere med medlemmenes kjønn, lønn og alder.
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Premiesammenstillingen i eksempelet viser at premien for kommunen blir relativ lik i
begge alternativene.

Regnskapseffekt
Storfjord kommune fører beregning av forpliktelsen for pensjonsordningene i sitt regnskap.
Ved flytting av folkevalgte til Fellesordningen vil denne forpliktelsen fortsatt måtte føres og
vil ikke avvike betydelig fra dagens ordninger med folkevalgteordning og fellesordning.
Forpliktelsen blir noe mindre i fellesordningen enn i folkevalgteordningen på grunn av
lenger opptjeningstid.
Den nye ordningen basert på ordningen for stortingsrepresentanter, vil gi en vesentlig
mindre balanseføring fordi ordningen er en hybridordning hvor man ikke lover en definert
ytelse. Det må føres likevel beregning av forpliktelse på regulering av
pensjonsbeholdningen, samt regulering av pensjonsreserven for den oppsatte rettigheten i
den gamle folkevalgteordningen.
Med bakgrunn i dette vil kommunen samlet sett ha lavere forpliktelse ved å velge den nye
modellen.
Ytelseseffekter
Den folkevalgte ville etter dagens regler kunne oppnå 66 prosent av sin sluttlønn som en
garantert pensjon fra 65 år etter 16 års opptjening.
Med nye regler vil folkevalgte som i dag virker for kommunen, få en kominasjon av ny og
gammel ordning basert på antall mulige år i gammel ordning frem til 1.1.2014 og antall år i
ny ordning.
I en bruttoordning slik Fellesordningen er i dag, vil en folkevalgt etter 30 års tjenestetid i
offentlig sektor ha en pensjon tilsvarende 66 prosent av sluttlønn.
De nye satsene i ordning tilsvarende stortingsrepresentantes ordning, er fastsatt med det
for øye at etter 30 års opptjening skal man ha en pensjon som tilsvarer dagens 66 prosent
i en bruttoordning i offentlig sektor. Formålet med forskriftsendringen er at ytelsene skal
være så like som mulig etter 30 års opptjening.
Det som gir størst effekt for de folkevalgte, er at man for opptjening etter 1.1.2014 må ha
30 års tjenestetid for å få full alderspensjon.
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s
Kommentar
Det er vårt erfaring at de fleste kommuner vil velge å la de folkevalgte som fyller kravene til
opptak i pensjonsordningen,

bli medlemmer i kommunens ordinære pensjonsordning.
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