Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Åfjord formannskap
Åfjord rådhus Kommunestyresalen
22.09.2016
09:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Vibeke Stjern
Gro Kristiansen
Bjørn Arne Hosen
Liv Marie Hugdal
Jon Husdal
Tone Bårdli
Håkan Berdahl

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
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Representerer
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-KRF
ÅF-SP
ÅF-SP
ÅF-H

Saksnr
PS 32/16

Sakstittel
Saker til behandling
Økonomirapportering pr. 31.08.2016

Drøftingssak:
Åfjordhallen
Kl. 1200 er det felles møte i Roan i forbindelse med Fosen Helse IKS.

Vibeke Stjern
ordfører
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Lukket

Sakertilbehandling
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Sakertilbehandling
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Arkivsak: 2016/2942
Dato: 14.09.2016

ÅFJORD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
32/16

Utvalg
Åfjord formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal
ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.08.2016

Sakens bakgrunn og innhold:
Det skal i henhold til kommunens økonomireglement utarbeides perioderapporter gjennom
året. Detaljert perioderapport pr. 31.08.16 legges frem og gjennomgås i møtet. I henhold til
kommunens finansreglement skal det i forbindelse med regnskapsrapporteringen pr. 31.08,
også rapporteres om status for gjeldsforvaltningen. Finansrapporteringen vil inngå i
økonomirapporten pr. 31.08.
Vurdering:
Det er et merforbruk i forhold til budsjett på flere enheter også pr. 31.08.16. De største
avvikene er i sektorene helse og oppvekst. Det er over tid arbeidet med å redusere kostnader i
hele den kommunale organisasjonen, og en er fortsatt ikke i mål med dette. Forhåpentligvis
vil dette bidra til å redusere merforbruket ved årsslutt. I finansrapporteringen vil det bli gitt
en oversikt over nye låneopptak i 2016, fordeling av låneportefølje på de ulike
låneinstitusjoner, fordeling på fast og flytende rente mv.
Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:
God økonomisk kontroll er viktig for å kunne levere stabile og gode tjenester av høy kvalitet
til innbyggerne. Dette gir trygghet i befolkningen fra at de får de tjenestene de trenger, noe
som er viktig i et folkehelseperspektiv.
Oppsummering:
Perioderapporten må ses i lys av at krav på refusjoner for flere enheter ikke er hensyntatt.
Dette gjelder spesielt for sektorene oppvekst og helse. Størrelsen på refusjonskravene for den
enkelte enhet er forsøkt vurdert i sammendrag av avvik.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tar perioderapporten pr. 31.08.16 til orientering.
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