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Driftsinntekter per art 2020

• Sum driftsinntekter 2020: 533,5 mill

• Mindreinntekt mot rev. bud. på 3,4 mill

• Netto skattesvikt på 8,8 mill

• Tilsvarer en økning på 0,042 mill. mot 2019.



Driftsutgifter per art

• Sum driftsutgifter 2020:  521,5 mill.

• Mindreforbruk mot rev. bud. på 9,7 mill.

• Tilsvarer en reduksjon på 1,1 mill. kroner 

mot 2019.



Avvik lønn og sosiale utgifter

Totalt:  301,9 mill.

Mindreforbruk mot rev budsjett:  12,7 mill

Størst avvikene skyldes ledige stillinger 

og reversert pensjonskostnad.



Total kostand pr virksomhet

• Totale kostander:  389,9 mill.

• Mindreforbruk mot rev budsjett: 20,1 mill.

• Samme nivå som 2019



Sykefravær 2020

• Mål å redusere sykefraværet med 10% i 2021 til 8,1%

• Sykefravær korttid utgjør i overkant av 2%



Finansforvaltning 2020 - Pareto

• Total porteføljeverdi 31.12.20: 136,1 mill.

• Total avkastning 2020: 3,3 mill.

• Total avkastning siden oppstart 2001: 85,6 mill.



Netto resultatgrad

• Resultat 2020:            +11,9 mill.

• Avvik mot rev. bud:      +9,2 mill.

• Avvik mot 2019:           -4,2 mill.



Utvikling fond



Kommunens gjeldsportefølje



Langsiktig gjeld i prosent av 
driftsinntektene



Kommunens arbeidskapital

Likviditetsgrader 2016 2017 2018 2019 2020

Sum omløpsmidler 233 232 321 900 329 840               365 278 361 850

Kortsiktig gjeld 65 711 85 890 83 611 87 813 72 784

Likviditetsgrad 1 3,55 3,75 3,94 4,16 4,97

2016 2017 2018 2019 2020

Mest likvide omløpsmidler 112 467 192 879 195 424 221 230 219 261

Kortsiktig gjeld 65 711 85 890 83 611 87 813 72 784

Likviditetsgrad 2 1,71 2,25 2,34 2,52 3,01



Regnskapsresultat 1. tertial 2021
uten skred
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Driftsinntekter – 1 tertial 2021
Uten skred

• Totale inntekter på 191,9 mill.
• Avvik mot budsjett på driftsinntekter +12,7 mill.(moms 8 mill)

• Økning på 4% fra 2020.

• Salg og leieinntekter

• Brukerbetalinger SFO -0,4mill, Kulturskolen -0,1 mill. Husleie omsorgsboliger – 0,7 mill. Kulturhuset -0,3 mill. tilknytting vann og avløp -0,8 mill.

• Overføringer og tilskudd 
• Korreksjoner ifm. moms – nettes mot kostander 8,1 mill. og 2,1 mill. fra staten

• Rammetilskudd og skatteinntekter

• Skyldes endret inntekstutjevning – 107%

• Økning skatteinntekten på 13,6% mot 2020

• Finansinntekter

• Plassering fond Pareto – Avkastning 1 tertial 6 mill.



Arbeidsledige

Tall mai 2021 for Gjerdrum

• Arbeidssøkende 255

• Helt ledige: 131

• Delvis ledige: 107

• Andel langtidsledige: 38,2%

• Ledige jobber: 35



Driftsutgifter - 1. tertial 2021 – uten skred

• Totalt kostander på 186,5 mill. 

• Merforbruk mot rev. budsjett 6,0 mill.( moms 8 mill.)

• Mindreforbruk mot 2020 på 2,8 mill.

• Lønn inkl. sosiale utgifter

• Hjemmesykepleie, institusjon, Nystuen og Syveren har samlet sett et mindreforbruk på rundt 2,0 mill. – Vakante stillinger

• Helse og forebyggende – mindreforbruk 1,1 mill. – Hovedsakelig barnevern

• SFO – mindrebetaling 0,5 mill.

• Kjøp av vare og tjenester

• Opplæring/Kurs: merforbruk 0,2 mill.

• Kulturadministrasjon: merforbruk 0,2 mill.

• Undervisningsmateriell: merforbruk 0,2 mill.

• Overføringer tilskudd til andre

• Moms som nettes mot inntekter 8 mill.

• Finansutgifter

• Lavere rentekostnader. Gjennomsnittlig rente 1,56%



Avvik lønn og sosiale utgifter

• Totale kostander: 109 mill.

• Mindreforbruk rev bud: 3,8 mill.

• Avvik HMO: Vakante stillinger

• Mindreforbruk 2020: 3,8 mill.



Totale kostnader pr virksomhet

Totale kostnader:    151,2 mill.

Merforbruk mot  rev budsjett:     1,7 mill.



Finansforvaltning - Pareto

• Total porteføljeverdi 30.04.21: 142 mill.

• Total avkastning 1. tertial: 6 mill.

• Av dette urealisert gevinst: 4,6 mill.

• Total avkastning siden oppstart 2001: 92 mill.



Netto resultatgrad- uten skred

• Resultat 1. tertial:         +10,2 mill.

• Resultat mot rev. bud:   +12,4 mill.

• Resultat mot 2020:        +25,0 mill.

• Driftsinntekter: 7,1 mill.

• Driftsutgifter: 2,8 mill.

• Finans: 15,2 mill.



Oversikt Kostnader/Inntekter 
leirskredet per 30 april 2021



Total kostnader skred pr. 30 
april 2021



Totalsum utbetalt til leverandører 
per 30.04.21 



Revidert nasjonalbudsjett 2021 og 
kommuneproposisjon 2022
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Revidert nasjonalbudsjett 2021
• Anslaget på skatt på inntekt og formue oppjusteres med 3,2 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett 

for inneværende år. Skyldes i hovedsak oppjusterte anslag for lønn- og sysselsettingsvekst

• Deflator opprettholdes på 2,7 prosent

• Økning i lønnsvekstanslaget fra 2,2 prosent til 2,7 prosent

• Prisvekst på varer og tjenester nedjusteres fra 3,5 prosent til 2,8 prosent

• Økte bevilgninger som følge av koronapandemien

• Rammeoverføringene økt fra 2,5 mrd. kroner hvorav 1,5 mrd. kroner i økte skjønnsmidler

• Økt bevilgninger til vaksinering med 757 mill. kroner og 100 mill. kroner til massetesting

• Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomhet økt med 1,0 mrd. kroner

• Økte bevilgninger til karantenehotell på 1,2 mrd. kroner

• Bevilgninger til sårbare grupper økt med 79 mill. kroner

• Skjønnsrammen for 2021 er i revidert nasjonalbudsjett økt med 125 mill. kroner til kompensasjon av 
merutgiftene Gjerdrum har hatt i forbindelse med skredet

• Det foreslås en økt ramme på 75 mill. kroner til kompensasjon for øke basistilskuddet under knekkpunkt fra 
1. juli 2021. Dette for å sørge for rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen. 



Kommuneproposisjonen 2022

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022:

• Det legges opp til en realvekst i frie inntekter i 2022 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner

• Kommunene får mellom 1,6 og 2 mrd. kroner av denne veksten

• Styrke tjenestetilbudet til innbyggerne utover demografikostnader og pensjonskostnader

• Ny beregning av pensjonskostnader for 2022 medfører stor usikkerhet i forhold til størrelsen på krav til 
pensjonsordningenes avsetning for fremtidige pensjonsforpliktelser og bruk av premiefond til delbetaling av 
årlige pensjonspremier.

• Øremerket tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet fra 2022.

• Kommunenes rammer økes med om lag 1,6 mrd. kroner i neste års budsjett for å kompenseres for 
økt ansvar i forbindelse med barnevernsreformen. Halvparten av midlene fordeles særskilt i 2 år.



Langsiktige utfordringer for 
kommunesektoren

• Handlingsrommet for sektoren blir mindre som følge av at befolkningen blir eldre:

• økte utgifter til helse- og omsorgstjenester

• økte utgifter til pensjon

• færre yrkesaktive  - vekst i skatteinntekter vil avta

• avtakende vekst i avkastning fra oljefondet

• For å opprettholde samme nivå på tjenestene anslås en økning i demografikostnader på 1,2 mrd. 
kroner i 2022. Av dette blir 0,9 mrd. kroner belastet de frie inntektene. 

• Anslaget for 2027 er på 4,0 mrd. Kroner. 



En innovativ offentlig sektor

• Kultur, ledelse og kompetanse ble behandlet i Stortinget i februar
2021. I meldingen lanserte regjeringen tre prinsipper for innovasjon i
offentlig sektor:
• 1.Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å

innovere.
• 2.Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til

å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
• 3.Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid. Videre lanserer

regjeringen ti hovedgrep for å øke innovasjonstakten og -evnen i offentlig
sektor.

• Målet er å bidra til en nytenkende, innovativ og bærekraftig 
offentlig sektor, som leverer gode tjenester, har høy grad av tillit 
i befolkningen



Takk for oppmerksomheten!


