
 

2. Tertialrapport 2020 - økonomi 
 
Rapportering i Oppvekst utvalget 7.oktober 2020 

 



Overordnet bilde av økonomisk status 

• Presset økonomi 

 

• Usikkerhet i forhold til   

• Skatteinntekter  

• Finansavkastning 

• Kompensasjon for økte utgifter, reduserte inntekter og varighet av 
korona pandemien 
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Økonomiske konsekvenser pandemi – årsprognose 
for 2020 
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Årsprognose 2020
Herav knyttet til 
korona pandemien

Herav knyttet til 
ordinær drift

Reduserte skatteinntekter -130                           -130                                 
Tap finansavkastning -40                              -40                                   
Administrasjon og ledelse -10                              -10                                   -                              
Oppvekst -54                              -43                                   -11                              
Velferd -117                           -117                                 -                              
Samfunnstjenester -16                              -16                                   -                              
Samfunnsutvikling -12                              -                                   -12                              
Medborgerskap -22                              -24                                   2                                  
SUM -401                           -380                                 -21                              

Motatte statlige koronatiltak 90                               
Besparelse redusert arbeidsgiveravgift 28                               
Reformstøtte til kommunen 33                               
Besparelse lønnsvekst i 2020 (usikker prognose) 70                               
SUM 222                             
Netto virkning etter Korona kompensasjoner -180                           



Status økonomi drift per 2. tertial 
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• Frie inntekter:   
• Mindreinntekt skatt 130 mill. kroner  
• Merinntekt rammetilskudd 130 mill. kroner knyttet til korona kompensasjoner 

 
• Netto finans:  

• Mindreinntekt på 40 mill. kroner, avkastning Energifondet 
 

• Tjenesteområdene:  
• Årsprognose ordinære drift, merforbruk på 21 mill. kroner 
• Årsprognose korona pandemien, merforbruk 210 mill. kroner 
 

• Stor usikkerhet til prognosen 
• Forventer nye økonomiske kompensasjonsordninger for å dekke 

merutgift/mindreinntekt som følge av Korona 
 
 

 
 
 
 



Forslag til budsjettjusteringer drift Oppvekst 

• I RNB ble det vedtatt å øke rammetilskuddet med midler til 
aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. 

• Askers andel utgjør 1,2 mill. kroner  
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Status investeringer - Oppvekst 
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Sykefravær og årsverksutvikling 

• Sykefravær 2. kvartal 2020:  

• Snitt for kommunen 7,8 % 

• Oppvekst 7,5 % 

Det er en nedgang i sykefraværet fra 1. til 2. kvartal for alle 
tjenesteområdene. At sykefraværet går ned 2. kvartal sammenlignet med 1. 
kvartal, er i tråd med det vi vet om sesongvariasjoner i sykefraværet.  

• Årsverksutvikling 2. tertial 2020: 

• Totalt for kommunen, nedgang på 45 årsverk 

• For Oppvekst, nedgang på 34 årsverk 
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Verbalvedtak 
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• Menn i barnehage 
• Rekruttering av menn i barnehager vil inngå i temaplanen. Mandat for temaplan 

for barnehage vil legges frem for hovedutvalg for oppvekst 4. november 2020  
 

• Sosialhjelp og barnetrygd 
• Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2020 legge frem sak for hovedutvalg 

for velferd og hovedutvalg for oppvekst om beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 
 

• Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 
• Harmonisering av tjenester. Kommunedirektøren vil legge frem sak for 

hovedutvalg for oppvekst 7. oktober 2020 
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