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Saksframlegg

Saksbehandlar:
Sak nr.:

Nils Geir Myrkaskog, Fylkesrådmannen
15/1659-2

Rekneskap 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:
1. Rekneskapen for Sogn og Fjordane fylkeskommune for 2014, som syner kr 2 067 713 129
til fordeling i drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 43 535 227,50, vert
godkjent.
2. Overskotet for 2014 på kr 43 535 227,50 vert avsett til bufferfondet.

Vedlegg:
1. Rekneskap 2014
2. Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen
Andre dokument som ikkje ligg ved:

SAKSFRAMSTILLING

Rekneskapen for 2014 følgjer saka som vedlegg 1. Det ligg vidare føre revisjonsmelding for 2014
frå SF revisjon IKS, datert 15.04.15, (inkl. i vedlegg 1). Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen,
sak 21/15 i møte 12.05.15, følgjer som vedlegg 2.
Ved oversending av rekneskapen til revisjonen sende fylkesrådmannen ut slik pressemelding:
«Positivt rekneskapsresultat for fylkeskommunen»
«Fylkesrådmannen har lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2014. God
budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev fylkeskommunen eit overskot på 42,2 mill. kr.
Dette resultatet ligg på nivå med resultata dei siste 4 åra. 2014-resultatet må sjåast i
samanheng med at det nye inntektssystemet tek til å verke først frå 2015.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat vert ofte nytta som ein indikator på kor god økonomi ein
kommune/fylkeskommune har. Det er tilrådd å ha eit netto driftsresultat i storleiksorden 3
prosent (av samla driftsinntekter). Vår fylkeskommune har dei seinare åra hatt eit netto
driftsresultat på i storleiksorden 12-13 prosent.
Ved framlegginga av nytt inntektssystem i 2014 vart det frå sentralt hald vist til det gode
netto driftsresultatet til Sogn og Fjordane fylkeskommune i perioden 2010-13, og det vart
ut frå dette hevda at fylkeskommunen vår ville tole eit klårt lægre inntektsnivå.
Fylkesrådmannen uttrykte då at netto driftsresultat er eit dårleg uttrykk for den
økonomiske stoda. Dette ser vi tydeleg i rekneskapen for 2014 som viser eit netto
driftsresultat på 65 mill. kr, eller 2,3 prosent. Dette er ein nedgang på heile 329 mill. kr frå
2013, då vi hadde eit netto driftsresultat på 13,2 prosent.
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Den store endringa i netto driftsresultat kjem i hovudsak frå lægre overføringar av
driftsmidlar til investeringar. Dette har igjen samanheng med ferdigstillinga av dei to store
investeringsprosjekta, Bremangersambandet og Dalsfjordsambandet, i 2013.
Nytt inntektssystem
Nytt inntektssystem vert sett i verk først frå 2015, og har såleis ikkje noko med
rekneskapen for 2014 å gjere. I 2015 vil vi heller ikkje få store utslag av det nye systemet
fordi vi dette året får vi ein tapskompensasjon som nær veg opp førespegla reduksjon.
Først frå 2016 vil fylkeskommunen sine inntektsrammer gå vesentleg ned, fram til dei i
2019 – ved full innføring av nytt system – er redusert med heile 224,5 mill. kr årleg.
Budsjettstyring
I budsjettstyringa skil vi mellom to ulike budsjettløyvingar; anslagsløyvingar og ordinære
løyvingar. Anslagsløyvingane er kjenneteikna av at dei er «ikkje styrbare». Dette betyr at
sluttresultatet på postane er avhengig av faktorar som ligg utanfor fylkeskommunal
kontroll. Ordinære løyvingar er styrbare løyvingar, der fylkeskommunen i stor grad skal ha
kontroll på sluttresultatet.
Når det gjeld dei styrbare løyvingane, har fylkeskommunen som prinsipp at vi skal ha
budsjettdekning for dei tenestene vi yter. Med sterkt søkjelys på budsjettdisiplin vert det
difor ein konsekvens at ikkje alle budsjettpostar vert nytta fullt ut; ein styrer så nær opp til
100 prosent som råd. Dette gjev mindre innsparingar på ein god del styrbare postar. Dette
er ein av hovudforklaringane til at vi kjem ut med ei netto innsparing på 42 mill. kr på
sektornivå i 2014.
Fellesinntekter – og utgifter
Fellesinntektene og -utgiftene i fylkeskommunen er i stor grad «ikkje styrbare» løyvingar.
Her har vi tidlegare hatt til dels store avvik på både skatt, lokale inntekter og
pensjonsutgifter. Rekneskapen for 2014 viser nær i balanse på desse postane samla.
Sektornivået
Sektornivået i fylkeskommunen har samla brutto utgifter på vel 2,7 mrd. kr. Sektorane
våre sett under eitt har såleis ei budsjettgjennomføring på nær 98,5 prosent.
Samferdslesektoren hadde eit samla netto mindreforbruk i 2014 på 8,6 mill. kr, dvs. omlag
1 prosent av den samla ramma på sektoren. Innsparingane kjem i hovudsak på
kollektivsida, med eit mindreforbruk på 7,9 mill. kr på løyvinga til bilruter. Det er her
registrert mindreforbruk i samband med skuleskyss, ungdomskort, ruteproduksjon og
administrasjon. Resterande innsparing ligg til Trafikktryggingsutvalet.
Opplæringssektoren hadde i 2014 eit samla netto mindreforbruk på om lag 22 mill. kr. Dei
største postane med mindreforbruk er straumutgifter skulebygg på omlag 3 mill. kr,
ufordelte midlar til utdanningsprogramma 5,5 mill. kr, tilpassa opplæring på 2,5 mill. kr og
tilskot til lærebedrifter på 7,5 mill. kr.
Innsparinga på ufordelte midlar til utdanningsprogramma er i hovudsak knytt til midlar
øyremerka tilbod om fagopplæring i skule og påbygg for elevar som har fullført fagbrev.
Tilboda kom i gang seint på året og vart difor ikkje belasta budsjettet i 2014.
På bakgrunn av prognostisert auke i tilskot til lærebedrifter vart denne anslagsløyvinga
auka i 2014. Trass i aktivt arbeid for å styrke fagopplæringa og auke gjennomføringa er det
framleis mangel på læreplassar innan fleire fagområde. Tal inngåtte lærekontraktar vart
difor lågare enn forventa.
Dei vidaregåande skulane hadde ei samla innsparing på ordinær drift på om lag 6 mill. kr i
høve budsjettløyvinga i 2014. Dei vidaregåande skulane har resultatoverføring og dette
påverkar såleis ikkje det samla rekneskapsresultatet.
Samla har opplæringssektoren auka sitt utgiftsnivå med omlag 14 mill. kr frå 2013 til
2014. Dette utgjer ein auke på 1,7 prosent. Budsjett 2014 la opp til ein auke på 3,1
prosent. Dette betyr i praksis at opplæringssektoren har ein realnedgang i sitt utgiftsnivå
på omlag 10 mill. kr frå året før.
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Forvaltning står for netto 9,0 mill. kr av innsparinga. Dei største postane her er eit
mindreforbruk på politisk styring på 1,9 mill. kr, meirinntekter/mindreforbruk på drift av
stab, avdelingar og tenesteeiningar på 3,1 mill. kr, eit mindreforbruk på bygg- og
eigedomsforvaltninga på 1,0 mill. kr og på administrasjonsbygningar på 0,9 mill. kr. På
personalretta tiltak er det ei samla innsparing på 2,0 mill. kr knytt til bedriftshelsetenesta,
tillitsvaldordninga og HMT-tiltak.
Dei andre sektorane har mindre avvik som i sum utgjer 2,3 mill. kr i netto innsparingar.
Kultursektoren har eit meirforbruk på 0,3 mill. kr, plan og næring eit mindreforbruk på 2,6
mill. kr, medan tannhelsetenesta har resultatføringsordning og får med resultatet sitt på
3,5 mill. kr over til 2015.»
Etter at administrasjonen la fram rekneskapen for revidering er det gjort nokre mindre endringar.
Samla har det medført at overskotet er auka til 43,5 mill. kr.
Det vert elles vist til sak om godkjenning av årsrapporten 2014 som er til handsaming i same
møte.
Revisjonen har i sin revisjonsmelding konkludert slik i høve årsrekneskapen:
«Vi meiner at årsrekneskapen er avgjeven i samsvar med lov og forskrifter og gir i det all
vesentlege ein dekkande framstilling av den finansielle stillinga til Sogn og Fjordane
fylkeskommune per 31. desember 2014 og resultatet for rekneskapsåret som vart avslutta
per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk»
Kontrollutvalet har i sin uttale (sak 21/15, 12.05.2015) avslutningsvis konkludert slik:
«Ut over det som er nemnt i denne uttalen og det som går fram av revisjonsmeldinga
datert 15. april 2015, har kontrollutvalet ikkje merknader til Sogn og Fjordane
fylkeskommune sin årsrekneskap for 2014.»
Overskotet til fylkeskommunen har variert i storleiken 27 – 51 mill.kr. i perioden 2010 – 2014.
Fylkesrådmannen meiner dette er eit resultat av nøktern budsjettering og god budsjettkontroll.
Bruk/disponering av overskotet
Kommunelova § 48 nr 3 fastslår at det er fylkestinget sjølv som vedtek disponering av overskot/
eventuelt dekking av underskot i samband med godkjenning av rekneskapen.
Disponeringa av overskotet har i dei seinare åra vore gjort opp med avsetjing til bufferfondet.
Eventuell bruk av bufferfondet vert vurdert i tertialrapport 1/15.
I tråd med denne praksisen rår fylkesrådmannen til at rekneskapsoverskotet for 2014 på - kr
43 535 227,50 – vert avsett til bufferfondet.

