Orientering 1.tertial rapport
Formannskapet 19.05.20

1.tertial rapport – revidert budsjett
o Økonomiplan 2020-2023 med foreløpige rammer og budsjetter
o Varslet at 1.tertial rapport 2020 vil inneholde vesentlig større
justeringer enn et normal år
o Rådmannen legger til grunn at rammer og budsjetter er
«endelige» etter 1.tertial behandling

Fremdriftsplan 1.tertial rapport 2020
Dato

Aktivitet

7.april

Bestilling til kommunalsjefer

17.april

Formannskapets budsjettseminar

7.mai

Statusgjennomgang med rådmannen per hovedutvalg

12.mai

Revidert nasjonalbudsjett offentliggjøres

14.mai

Orientering HTV

20.mai

1.utkast gjennomgås i lederteamet

27.mai

Endelig behandling i lederteamet og ULG

2.juni

Presentasjon for gruppeledere, hovedutvalgsledere og ordfører

3.juni

Offentliggjøring

4.juni

Orientering i rådet for funksjonshemmede, ungdomsrådet og eldrerådet

8.juni

PSU

9.Juni

Behandling i hovedutvalgene

15.Juni

Behandling i formannskapet

17.Juni

Behandling i kommunestyret

Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB)
Kommuneproposisjonen 2021

Stor usikkerhet preger kommuneopplegget
o Som følge av koronasituasjonen er det i år spesielt stor usikkerhet knyttet
til flere av regjeringens forutsetninger for kommuneopplegget i RNB:
- Betydelig redusert lønns- og prisvekst i 2020
- Betydelig reduksjon i kommunenes skatteinntekter
- Betydelig reduksjon i kommunenes pensjonskostnader

o Det er krevende for kommunene å forhold seg til forutsetninger som er beheftet
med stor usikkerhet
-

KS krever at «Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap vil bli dekket
fullt ut i år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås»

Lønns- og prisvekst nedjusteres kraftig
o

Kommunal deflator nedjusteres fra 3,1 til 1,4%:
- Lavere lønnsvekst - nedjusteres fra 3,6 til 1,5%
- Lavere prisvekst - nedjusteres fra 2,2 til 1,2%

o

Regjeringen legger til grunn at dette gir kommunene en besparelse (økt kjøpekraft) på 7,7 milliarder kroner.

o

Regjeringen anslår at Drammen kommune kan frigjøre om lag 130 millioner kroner gjennom lavere lønns- og
prisvekst
-

Lønnsvekst på 1,5 % tilsvarer beregnet overheng fra 2019 – dette kan bety at lønnsreserven på nesten
millioner kroner i stor grad kan frigis

-

Lavere prisvekst må eventuelt tas ut i reduserte rammer i programområdene, men kan være krevende å hente
ut da man i stor grad er bundet av inngåtte rammeavtaler

-

En del av prisveksten er knyttet til kjøp av tjenester/tilskudd som erstatter egen produksjon – eksempelvis må
forutsetningene for tilskudd til private barnehager, kirkelig fellesråd osv. korrigeres for lavere deflator

-

Lønns- og prisvekst innenfor selvkostområder som vann og avløp kan ikke benyttes til generell saldering
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Virkninger og kompensasjon koronasituasjonen
Tabellen viser beregnet
merbelastning på 2,3
milliarder kroner for
kommunene – etter at det
er regnet inn besparelse på
lavere kommunal deflator på
7,7 milliarder kroner.
Kompenserende tiltak og
bevilgninger til kommunene
utgjør 7,8 milliarder kroner.
Regjeringen legger til grunn
at kommunene
kompenseres med 5,5
milliarder kroner utover
virkningene av koronautbruddet.

Nedjustering av kommunenes skatteinntekter
o Som følge av redusert aktivitet i økonomien er kommunenes skatteanslag nedjustert
med om lag 4 milliarder kroner fra 1,3% vekst til -1,1% endring i forhold til faktisk
skatteinngang i 2019
NB! Regjeringen presiserer at dette anslaget er beheftet med stor usikkerhet
o For Drammen vil tilsvarende nedjustering av skatteanslaget – fra 1,6% vekst til -0,8%
endring i forhold til faktisk regnskap 2019 gi anslagsvis 70 – 75 millioner kroner i redusert
skatteinngang

Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin 2020
Som tidligere varslet foreslår regjeringen at satsen for arbeidsgiveravgift reduseres
med 4 prosentenheter (fra 14,1 til 10,1 prosent) for 3. termin 2020 (mai og juni) På
landsbasis anslås dette å gi kommunene en besparelse på 2 milliarder kroner
Beregnet besparelse for Drammen kommune er om lag 15 millioner kroner per måned
- På grunn av ferietrekk i juni-lønnen betaler imidlertid kommunen kun
arbeidsgiveravgift tilsvarende om lag 10% av en normal måned i juni
- Anslått besparelse for Drammen kommune er derfor 16 – 17 millioner kroner

Øvrige tiltak i revidert nasjonalbudsjett 2020 (1)
Det foreslås også enkelte justeringer i rammetilskuddet for 2020:
o Tiltak rettet mot sårbare barn og unge
-

Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov
Anslag virkning for Drammen cirka 2,5 millioner kroner

75 millioner kroner
75 millioner kroner

o Tilskudd fastleger – til sammen 266 millioner kroner i 2020
-

Knekkpunkt i basistilskudd fra 1.5.2020 – med høyere sats under knekkpunktet (1000 listeinnbyggere) enn over
Etablering av to års grunntilskudd for leger med færre enn 500 listeinnbyggere
Anslag virkning for Drammen kommune i størrelse 4,5 – 5 millioner kroner

o Overføring av skatteoppkreverfunksjonen utsatt fra 1. juni til 1. november
-

460,3 millioner kroner tilbakeføres kommunene
For Drammen kommune utgjør dette 8,2 millioner kroner

Øvrige tiltak i revidert nasjonalbudsjett 2020 (2)
Det foreslås også nye øremerkede bevilgninger rettet mot kommunene.
Disse ordningene vil normalt være søknadsbasert.
o 150 millioner kroner til digitalisering i skolen
-

80 millioner kroner til bedre hjemmeundervisning
60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler

o 50 millioner kroner til kommunenes arbeid overfor særlig utsatte grupper i åpne rusmiljøer
-

Ordningen skal bidra til at kommunene kan etablere bedre løsninger for disse personene, i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor.

o 80 millioner kroner til kompensasjon til fastleger for smittevernberedskap

Kommuneproposisjonen 2021

Reell vekst i kommunenes frie inntekter på
1,6 – 2 milliarder kroner neste år
Inntektsveksten måles i forhold til anslag RNB 2020 korrigert for virkningene av
koronautbruddet
Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke:
o Demografikostnader for kommunene anslås til 1,3 milliarder kroner
o Nedgangen i kommunesektorens pensjonskostnader anslås å bli 1,9 milliarder kroner større
enn anslått i statsbudsjett 2020

vil gi klart lavere pensjonskostnader i 2021 enn opprinnelig anslag for inneværende år
I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i frie
inntekter på om lag 1,4 milliarder kroner per år i 2021

Justert delkostnadsnøkkel for grunnskole
o Fra høsten 2018 ble det innført en nasjonal norm for lærertetthet på 1.–10. trinn.
Normen ble finansiert gjennom et øremerket tilskudd i 2018 og 2019

o I 2020 ble det øremerkede tilskuddet på om lag 1,3 milliarder kroner innlemmet i
rammetilskuddet til kommunene med særskilt fordeling

o Som varslet foreslår nå departementet en endring av delkostnadsnøkkelen for
grunnskole fra og med 2021
-

Innebærer en oppvekting av antall barn i aldersgruppen 6-15 år

-

Gradvis overgang ved at 50% av midlene fordeles etter ny nøkkel i 2021 mens resten av
midlene videreføres med særskilt fordeling

-

Fra og med 2022 fordeles midlene i sin helhet etter delkostnadsnøkkelen

-

Omleggingen i 2021 vil sannsynligvis gi et negativt utslag for Drammen kommune

Økonomisk situasjon per nå

Vurderinger av økonomisk status per nå
• Rapporteringen for virksomhetene tilgjengeliggjøres 13.mai
• Vurderinger her er foreløpige, og baserer seg i stor grad på mars
rapporteringen
• Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Dette ble det redegjort
for i formannskapets budsjettseminar 17.april
• Foreløpig årsprognose for 2020 tilsier et betydelig merforbruk

Makrobildet – hvor står vi?
• Tjenesteområdene meldte per mars om et samlet merforbruk på 107 millioner
kroner for året, ekskludert for korona effekter
•
•

Størst utfordringer innen hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (76 mnok) og
hovedutvalg for oppvekst og utdanning (16 mnok)
For høyt driftsnivå inn i 2020: Merforbruk på 61 millioner kroner i tjenestene i 2019

• Basert på forutsetninger i RNB anslås mindreinntekt fra skatt og inntektsutjevning
på 70-75 millioner kroner
• Lavere rentenivå anslås å gi besparelser i finansbudsjettet på 12-15 millioner
kroner
• De økonomiske forutsetningene for kommunens tre pensjonsordninger
gjennomgås i forbindelse med 1.tertial rapport

Finansbudsjettet
• Styringsrenten ble redusert med 0,5 prosentenheter 12. mars
-

Reduserte renteutgifter i Lånefondet og lavere renteinntekter på innskudd/plasseringer
Anslått netto mindreutgift i størrelsesorden 4-8 millioner kroner på årsbasis

• Styringsrenten ble ytterligere redusert med 0,75 prosentenheter 20. mars
-

•

Redusert styringsrente ga ikke tilsvarende reduksjon i lånerentene
Oppdatert anslag viste en mulig netto mindreutgift i størrelse 11-13 millioner kroner

For første gang ble det vedtatt null rente i Norge 7.mai
-

Foreløpige oppdaterte anslag viser en netto mindreutgift i størrelse 12-15 millioner kroner
Årsprognosen er basert på at rentenivået holder seg på tilnærmet samme nivå som i dag ut
året

Status programområdene per mars
Totaloversikt drift per mars - fordelt på rammeområder
Beløp i 1000

Regnskap
hiå. 2020

Rev. bud.
hiå. 2020

Avvik i kr
hiå. 2020

Rev. bud.
2020

Prognoseavvik i kr

Avvik i %

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

579 207

572 819 -

6 388

2 266 018 -

16 000

-0,7 %

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

593 765

579 110 -

14 655

2 173 210 -

75 650

-3,5 %

70 698

69 948 -

750

-

0,0 %

85 774

72 745 -

13 029 -

8 680 -

11 000

*)

154 323

153 396 -

926

546 801 -

4 100

-0,7 %

1 483 767

1 448 019 -

35 748

5 258 682 -

106 750

-2,0 %

Hovedutvalg for idrett, kultur og
frivillighet
Hovedutvalg for tekniske tjenester
Formannskap
Totalt

281 333

*) Ikke tatt med i oversikten da total rammer er netto bidrag pga. selvkost
Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett.

• Basert på foreløpige vurderinger meldes et prognostisert merforbruk på ca. 107
millioner kroner i 2020
• Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg og hovedutvalg for oppvekst og utdanning
har de største økonomiske utfordringene, og melder samlet sett et merforbruk på
omlag 92 millioner kroner
• I prognosen er det innarbeidet tiltak for om lag 30 millioner kroner. Tiltak, utover
det som er innarbeidet per nå, vurderes i 1.tertial rapporteringen

Strategier for å møte de økonomiske
utfordringene i 2020
• Det er i foreløpige prognoser innarbeidet tiltak på om lag 30
millioner kroner. Pandemien har hovedfokus og mye av det
strategiske arbeidet er satt på vent.
• Det må arbeides langsiktig og strategisk for å møte den
økonomiske situasjonen
• Egen sak for Økt økonomisk handlingsrom som skal behandles i juni
• Arbeidet med økonomiplan 2021-2024

Strategier for å møte de økonomiske
utfordringene i 2020
• Tiltak som kan gjennomføres i 2020
-

Tiltak utover det som er innarbeidet og forutsatt i prognosene per nå

• Disponere engangsmidler
-

Resultat 2019 ca. 81 millioner kroner
Reformmidler 2020 på 33,5 millioner kroner

• Utsette eller redusere investeringsbudsjettet
-

Noe besparelser i finansutgiftene for 2020, men hoved effekten vil komme fra og med 2021

Foreløpige vurderinger rundt ekstra utgifter og
tapte inntekter som følge av korona tiltakene
•

Merutgifter og tapte inntekter på omlag 105-125 millioner kroner i tjenestene
•
•
•
•
•

SFO har vært stengt i 6 uker og gir mindreinntekt på oppholdsbetalinger med 8,3 millioner kroner
Barnehagene har vært stengt i 5 uker og gir mindreinntekt på oppholdsbetalinger med 16,3 millioner kroner
27 -30 millioner kroner i tap i tjenestene per måned. Barnehager og SFO/AKS er holdt utenom.
Forutsatt varighet av tiltak i mars (halv måned), april og mai gir dette en belastning på 68-75 millioner kroner
Engangsutgifter på 15-25 millioner kroner

•

Anslått reduserte skatteinntekter: 70-75 millioner kroner

•

Estimert besparelse innenfor finansområdet: 12-15 millioner kroner

•

Estimert besparelse som følge av redusert AGA 3.termin: 16-17 millioner kroner

•

Redusert lønns – og prisvekst – beløpet må avklares

•

Samlet økonomisk merbelastning på om lag 145-170 millioner kroner. Beregningene er heftet med
usikkerhet.

Direkte kompensasjon fra staten som følge av
koronatiltakene
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet har så langt varslet at Drammen kommune
vil motta følgende kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronatiltakene:
-

Økt rammetilskudd til kommunene på 3,75 milliarder kroner (krisepakke 3) gir 70,5 millioner
kroner til Drammen kommune

-

Økt rammetilskudd til kommunene på 1 milliard kroner i kompensasjon for bortfall av
foreldrebetaling i barnehager og SFO gir 18,4 millioner kroner til Drammen kommune

-

Drammen har mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen på 5,9 millioner kroner

Estimert kompensasjon for Drammen kommune er anslått til 95 millioner kroner

