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TERTIALRAPPORT 1.2012 – LEBESBY KOMMUNE

     PROGNOSE  - ALLE ANSVARSOMRÅDER  12 MÅNEDER  DRIFT (2013)

Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk prognose for hele

året

Manuell endring prognose Prognose Avvik

Sum utgifter 203 231 911 197 837 815 63 221 368 63 198 926 192 709 204 10 460 325 203 169 529 5 331 714

Sum Inntekt -203 231 934 -197 837 815 -66 426 457 -67 018 180 -187 038 743 -17 352 673 -204 391 416 -6 553 601

Netto Utgift -23 0 -3 205 089 -3 819 254 5 670 461 -6 892 348 -1 221 887 -1 221 887

Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet. 

Prognoserapporten:
En prognose er ikke noe som er endelig.  For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned.  Dess lenger ut i året en 
kommer, dess mer ”sikker” kan en si at prognosen er.  Denne prognoserapporten er pr. 30.04.2013
Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og 
andre noe dårligere – men dette er likevel av en slik størrelse at det kan håndteres innenfor den enkelte sektor.  Det henvises til sektorledernes 
kommentarer. 

Det totale sykefraværet i perioden: 8.4 % , en økning fra 2 tertial 2011 hvor det var 8.1%. Vi vet også at det ligger store forskjeller mellom 
avdelinger inne i disse prosentene.  
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Rådmannens forslag til tiltak:

 De sektorene som har et prognosert overforbruk (netto) må iverksette tiltak for å ta inn dette i løpet av året.
 Lederne har fokus på sykefravær og det rapporteres månedlig på dette. Det iverksettes fortløpende tiltak i avdelingene dersom det er 

nødvendig.

15. mai 2013
Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr:   1 /2013        Sektor: 1.1 - Sentraladministrasjonen 
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    1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling

Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk

prognose for hele

året

Manuell

endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 29 728 188 36 523 405 11 921 228 13 303 820 33 076 393 3 593 807 36 670 200 146 795

Sum Inntekt -16 364 582 -18 087 000 -5 202 701 -6 057 888 -14 334 250 -4 593 907 -18 928 157 -841 157

Netto Utgift 13 363 606 18 436 405 6 718 527 7 245 932 18 742 143 -1 000 100 17 742 043 -694 362

SERVICELEDER/ØKONOMISJEFENS  KOMMENTAR:

Totalt positivt avvik kr 694’ – stemmer greit med ”potten” lønnsmidler som vel fordeles 2. tertial fra 1.1500 Rådmann/personal

Kommentarer enkeltansvar:
1.1091 Beredskap – negativ kr 48’ grunnet ikke budsjettert reise/kursaktivitet
1.1110 IKT-drift negativt med kr 55’ – skyldes innkjøp nye PC-er oppgradering til Winmed3 + innkjøp diskhylle – tot. kr 153’ – budsjett på kto 
kr 100’
1.1140 Forsikringer – positivt med kr 322’ – billigere personalforsikringer ved bytte av selskap
1.1165 Kirkelig Fellesråd – negativt med kr 210’ – ref. tilbakebetaling av likviditetstilskudd kr 200’ til oss i 2012 som nå er returnert Fellesrådet
1.1500 Rådmann/personal – positivt med kr 624’ – ref. lokale forhandlinger pott høst 2012 budsjettert her
1.1520 Servicektr – negativt med kr 55’  - mangler noe budsjettmidler på personalutgifter

Fravær 1.1 totalt 4% - under gjennomsnitt for kommunen som er 8,4% - detaljoversikt vedlagt
Høyt på 1.1510 Økonomiavdeling med 7,5% pga langtidssykemelding/behandlingsopphold

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:
Utfra dagens situasjon og prognosene fremover settes det ikke i verk tiltak utover å fortsatt vise fortsatt god budsjettdisiplin. 
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13.05.13
Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr:  1 /2013       Sektor: 1.2 – Opplæring
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Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk

prognose for hele

året

Manuell

endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 34 923 345 33 485 840 12 314 610 11 833 577 34 536 907 -120 651 34 416 256 930 416

Sum Inntekt -6 575 327 -4 215 065 -1 162 067 -1 321 572 -4 226 707 -736 657 -4 963 364 -748 299

Netto Utgift 28 348 018 29 270 775 11 152 543 10 512 005 30 310 200 -857 308 29 452 892 182 117

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Tallene for sektoren sett som helhet, gir en begrunn til lettere bekymring. Det er et rimelig stort negativt avvik som skyldes feilbudsjettering 
tilknyttet for eksempel nedsatt leseplikt for lærere og overbudsjettert inntektspost tilknyttet voksenopplæringen under budsjettarbeidet gjort 
høsten 2012. I tillegg er det ikke tilbakeført penger fra lokale forhandlinger som er på ca. kr 100 000,- Her ligger så å si hele forklaringen til det 
negative avviket. 
 
Kjøllefjord skole har ingen overskridelser, men flere av de andre avdelingene har noe overforbruk på faste lønnsutbetalinger og vikarutgifter, 
men kompenserer med god budsjettstyring så langt det er mulig å strekke seg. Det kan ikke forventes overskudd for disse avdelingene.

Prognosene for Galgenes barnehage og Lebesby oppvekstsenter ser mest negative ut. Hovedårsakene til dette er de nevnt over i tillegg til 
barnehagens høye sykefravær og dermed mye vikarbruk. Det vil imidlertid skje mye fra neste i forbindelse med redusert barnegruppe, færre 
ansatte og omlegging av gjennomføring av SU-undervisning i de ulike avdelingene som vil gjøre at utgiftene går ned fra høsten av.

Når tallene for barnehagedrift er klare, samt vedtak for spesialundervisning og det totale ressursbehovet for skolene, kan man si mer eksakt om 
forbruket ved de ulike avdelingene for høsten. Eventuelle økte utgifter ser ikke ut til å kunne dekkes opp innenfor sektoren og det må jobbes godt
for å klare og dekke inn det negative avviket uten å si opp ansatte.
Det totale sykefraværet i perioden for sektoren: 7,9 %. Her ligger det store forskjeller mellom avdelingene. Galgenes barnehage og 
kulturskolen ligger inne med med ca. 15 % fravær. 
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SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:
Det vil bli gjort reguleringer internt i sektoren knyttet til SU-undervisning, reduksjon i ressursbruken og for øvrig fortsatt god budsjettoppfølging

 
8. mai 2013
Kurt Robert Eriksen
Opplæringssjef.
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Tertialrapport nr:  1  /2013      Sektor: 1.3 -  Helse - og omsorg

Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk

prognose for hele

året

Manuell

endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 70 263 946 70 246 736 24 059 989 22 792 398 73 042 271 -1 156 098 71 886 173 1 639 437

Sum Inntekt -21 944 401 -18 411 000 -6 540 889 -5 747 723 -18 458 758 -1 737 214 -20 195 972 -1 784 972

Netto Utgift 48 319 545 51 835 736 17 519 100 17 044 675 54 583 513 -2 893 312 51 690 201 -145 535

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:
Det kan synes som at alle avdelinger/tjenester har god budsjettdisiplin, på tross av overskridelser. Om det blir noe avvik eller endringer ved de 
store avdelingene, samt avdelinger med store lønnsutgifter, gis det store utslag i gjeldede budsjettet. 

Overskridelser;
  Nordkyn legetjeneste, skyldes lønnskostnader med å leie inn lege, da Lebesby ikke fikk tildelt turnuslege, Gamvik får ikke turnuslege 

andre halvår.    
 Sykehjemmet, skyldes stort kortidsfravær, samt langtidssykemeldinger blant ansatte, som ofte utløser overtid. Samt at et stort antall 

pasienter ble rammet av virus i februar/mars, hvor det måtte leies inn ekstra personal i denne perioden. Det kan synes som at 
helsetilstanden til hele pasientgruppen er dårligere, som kreves ekstra innleid ressurser. Stor turn over av ansatte. 

 Helse- og omsorgsadm., skyldes ekstra lønnskostnader som det ikke er budsjettert for, samt lite refusjon på sykepenger. Vil bedre seg 
utover året. 

 Det har vært og er negative tall i Lebesby, da særlig i forbindelse med kjøkkendriften. Det er nå satt i gang et prosjekt i Lebesby for 
omstrukturering, for fornuftig bruk av ressurser, samt ta ned kjøkkendriften. Resultat av dette vil komme tilsyne i slutten av året.
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Øvrige avdelinger/tjenester ligger rundt balanse. Det er noen store positive tall på økonomisk sosialhjelp, fosterhjem, hjemmebasert omsorg 
Kjøllefjord. Mindreforbruket ved hjemmebasert omsorg, skyldes god tilgang på vikarer, samt kritisk innleie av vikarer og bruk av overtid. 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:
 Fortsatt økt fokus på inntektene. Det gis ytterligere og fortløpende opplæring/gjennomgang til alt personale i Nordkyn Legetjeneste i 

taksting. Avd.leder sykehjemmet, deltar også, og skal påse at rutinene for taksting på sykestua ifm legevakt gjennomgås og følges opp. 
Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord/ Lebesby skal også delta i opplæring. 

 Vi må også ha stort fokus på rekruttering. Vi har store merkostnader knyttet til ledige stillinger/turnover, ved at det delvis må erstattes 
med overtid. Stikkord blir da bl.a. rask utlysning og kort prosess mht søknadsbehandling, samt vurdere rekrutteringstiltak.

 Holde fokus på sommeravviklingen.
 Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og fortsatt god budsjettoppfølging.

10. mai 2013
Muna Larsen
Konstituert Helse- og omsorgssjef
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Tertialrapport nr:   1 /2013        Sektor: 1.5 Teknisk
(Pr. 30.09.2011)

Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk

prognose for hele

året

Manuell

endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 19 389 140 19 582 000 7 072 426 6 342 440 20 479 894 487 547 20 967 441 1 385 441

Sum Inntekt -12 578 138 -12 148 000 -5 007 213 -4 968 336 -10 978 349 -2 767 611 -13 745 960 -1 597 960

Netto Utgift 6 811 002 7 434 000 2 065 213 1 374 104 9 501 545 -2 280 064 7 221 481 -212 519

Sektor: 1.6 Bygg og Eiendom

Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk

prognose for hele

året

Manuell

endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 14 562 567 21 883 000 6 104 423 6 157 561 20 683 027 2 426 878 23 109 905 1 226 905

Sum Inntekt -4 665 728 -8 449 000 -2 474 131 -2 515 836 -7 296 047 -2 092 686 -9 388 733 -939 733

Netto Utgift 9 896 839 13 434 000 3 630 292 3 641 725 13 386 980 334 192 13 721 172 287 172

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:
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Som det går fram av foranstående tabeller er vi på den positive siden i kap 1.5 og negative siden i kap 1.6 og de opphever nesten hverandre. Dette
bildet er ikke korrekt da prognosen viser en merinntekt på renovasjon med over kr. 500.000. Her er feilføringer/ mangler i regnskapet.

Årsaken til underskudd på kap. 1.6 skyldes i hovedsak at en 100 % stilling er kun budsjettert med 50 % av lønnskostnaden. Videre er en 
renholdsstilling flyttet over til renholdsteamet nå i 2013 uten budsjettdekning og utgjør vel kr. 100.000.
Videre er lønnskostnadene ikke justert etter lønnsforhandlingene i 2012. Dette gjelder både kap. 3,4,og 5. Anslaget er er ca. kr. 100.000.
Overtidsbruken har vært stor i 1. tertial. Dette gjelder i hovedsak brøyting og vannlekkasjer. 
Det er brukt 51 % av el.budsjettet som omfatter des 2012 – feb. 2013. Det er stor sannsynlighet at el.postene samlet sett vil bli betydelig 
overskredet. 
Inntektene under kap. 1.5 og 1.6 følger stort sett budsjettet.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:
Sykefraværet i perioden var på 9,7 %. Dette gjelder for adm teknisk, driftsteamet og en renholderstilling. Øvrige renholdere er spredt over alle 
arbeidssteder.

STATUS PERSONELLSITUASJON:
Etaten er for tiden fullt bemannet. En person vil pensjoneres i løpet av neste periode. Det er utlyst 2 driftteamstillinger samt teknisk sjefstillingen,
hvor dagens innehaver går over i annen stilling.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

 Tallene i regnskapet som danner grunnlaget for prognosene må være korrekte. Dette med renovasjonsavgiftene må sjekkes.
 Overtidsbruken må så langt det lar seg gjøre minimeres.
 Forbruket av strøm må alltid sjekkes for mulig feil og unødvendig strømforbruk.

Årets budsjett tåler ikke å tiltak som ikke er strengt nødvendig for drift av bygg og anlegg

15. mai 2013
Kjell Wian
Teknisk sjef
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Tertialrapport nr:   1 /2013        Sektor: 1.8- Skatter og rammetilskudd

Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk

prognose for

hele året

Manuell endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 549 950 88 000 251 963 27 664 631 171 -221 310 409 861 321 861

Sum Inntekt -122 582 609 -128 847 750 -45 821 122 -46 260 399 -123 897 186 -5 204 120 -129 101 306 -253 556

Netto Utgift -122 032 659 -128 759 750 -45 569 159 -46 232 735 -123 266 015 -5 425 430 -128 691 445 68 305

 ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:
 Tot. neg. avvik kr 68’ – Da er det prognosert med 75% av budsjettert mva-komp. (kr 2,788 mill budsjett – altså avvik kr 0,697 mill.) fra Inv .

 1.8010 E-skatt Pos. avvik kr 502’ - Har ikke lagt som prognose utskrevet e-skatt men kr 707’ høyere enn i 2012 – pga sannsynligheten for 
mange klager
Neg. avvik på ikke budsjettert takseringsutgift Rambøll – utskrevet e-skatt kr 11,6 mill. – prognose kr 8,1 mill

 1.8020 Konsesjonskraft – positivt avvik kr 296’

 1.8450 Kompensasjoner – neg. Avvik kr 868’ -  kr 697’ på mva-komp fra Inv. + 167’ fra de 3 andre kompene (har tatt tallene for 2012 – alltid 
noe nedgang per år og eksakte tall kommer ikke før i slutten av 2013)

12. mai 2013
Peter Berg Mikkelsen
Økonomisjef

Tertialrapport nr:   1 /2013        Sektor: 1.9 Renter, Avdrag m.v.
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Beskrivelse Regnskap 2012 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk

prognose for hele

året

Manuell endring

prognose

Prognose Avvik

Sum utgifter 18 943 201 16 028 834 1 449 309 2 741 466 10 212 121 5 450 152 15 662 273 -366 561

Sum Inntekt -8 525 061 -7 680 000 -181 920 -146 426 -7 811 032 -210 478 -8 021 510 -341 510

Netto Utgift 10 418 140 8 348 834 1 267 389 2 595 040 2 401 089 5 239 674 7 640 763 -708 071

ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:
 . Positivt med kr 708’

 1.9000 Renteinntekt/utgift    - positivt med kr 312’ – har tatt høyde for nytt låneopptak senere i år

 1.9050 Aksjeutbytte – Finnmark Havfiske AS – mottatt kr 296’ ikke budsjettert 

 1.9100 Avdrag – positivt med kr 100’ – har tatt høyde for nytt låneopptak senere i år

 

12. mai 2013
Peter Berg Mikkelsen
Økonomisjef
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