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Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)

Årets avsetning til disposisjonsfond: 49,05 mill. kroner

Det er ikke så verst når opprinnelig budsjett 2021 viste et netto driftsresultat på 4,9 mill. kroner (0,2 %) og avsetning til disposisjonsfond på 18 mill. 
kroner, og revidert budsjett tok høyde for et negativt netto driftsresultat på 23 mill. kroner (-0,9 %) og en netto bruk av disposisjonsfond på 9,35 mill. 
kroner. 



Hvorfor endte det økonomisk godt?

• Skatteinntekter og rammetilskudd 57,6 mill. kroner høyere enn 

budsjettert. God inngang i november og stor innbetaling i 

desember.

• Skjønnsmidler for koronautgifter på 10,1 mill. kroner i 

desember

• Positivt utslag pensjon i forhold til budsjett.



Regnskapsresultat pr sektor (tall i 1000 kr):

 Regnskap Rev. budsjett Avvik i kr Avvik i %

Folkevalgte og revisjon 12 860 11 975 -885 -7,4 %

Administrasjon og fellestjenester 90 532 85 732 -4 800 -5,6 %

Strategi og utvikling 54 573 60 846 6 272 10,3 %

Utdanning og familie 724 206 688 288 -35 918 -5,2 %

Helse og omsorg 769 027 758 610 -10 417 -1,4 %

Teknisk, kultur og idrett 208 996 189 893 -19 103 -10,1 %

Selvkost -55 302 -56 003 -701 1,3 %

Avsetninger, overføringer 113 368 156 506 43 138 27,6 %

Skatt og rammetilskudd -539 0 539

Finans 271 0 -271

Sum bevilgninger drift, netto 1 917 992 1 895 847 -22 145 -1,2 %

2021



Energikostnader…

• Teknisk, kultur og idrett viser merforbruk energikostnader på 

over 12 mill kr fra prognose pr oktober, hvor vi varslet 3 mill kr. 

• Totalt for RK er energikostnader på 20 mill over budsjett.

• Ny rekord i mottatt konsesjonskraft ble 9,4 mill. kroner som er 

5,5 mill. kroner mer enn budsjettert.



Gjeldssituasjonen…

• Samlet lånegjeld har økt med 143 mill. kroner og er nå 3.475 

mill. kroner.

Herav:

• Startlån 521 mill. kroner

• Selvkostfinansiert 906 mill. kroner

• Ubrukte lånemidler 193,6 mill. kroner

• Renteeksponert lånegjeld er dermed 1.855 mill. kroner.    

Fastrenteandelen er 64,4 %.



2022 er i gang…

• Fortsatt pandemi som påvirker sykefraværet.

• Utviklingen i Ukraina påvirker verdensøkonomien.

• Skatteinngangen starter godt også i 2022 – Hva gjør 
regjeringen i RNB?

• Fossefondet med en «trang» start i 2022. Ned 4,6 % (utgjør 
8,6 mill. kroner) pr februar.

• Renteutviklingen går foreløpig som Norges Bank har 
signalisert – Er det fare for stagflasjon og forstyrrelser i 
renteplanene?

• Forventninger til årets lønnsoppgjør – lite avsatt i budsjettene?



Avslutning og takk!Takk for oppmerksomheten!


