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• 2020 vil gå over i historien som eit svært spesielt år. Først og fremst 
grunna pandemien som ramma 

• Stikkord for Luster kommune: «Korona, kraft og kapital» – eit unormalt år 
med   endringar/svingingar me ikkje har sett maken til 

• Likevel, og bra, - gode resultat både  økonomisk og for kommunen elles

• Godt økonomisk resultat, bra måloppnåing , god 
Koronahandtering, men pandemien har påverka 
produksjon/framdrift på ein del saker. 

Årsrapporten 2020 for Luster kommune



• Samandrag
• Netto driftsresultat på 24 mill,  dvs  4,2% 
• Svært gunstig pensjonsoppgjer 
• Vesentleg lågare lønsoppgjer enn budsjettert 
• God aksjefondsavkastning - 10-12 %, 8,8 mill. 
• Svært god «Korona – kompensasjon» frå staten 

• Tap på sal av konsesjonskraft 
• Unormalt år, unormale svingingar

• Vesentlege endringar/oppsummeringar på slutten av 
året

Årsrekneskapen 2020 for Luster kommune





 Årsrapport og svingingar – etter regulert budsjett
• 2020 fekk LK tilført ekstra frie midler gjennom KMD i rev.. - for å kompensere for tapte 

skatteinntekter og lågare aktivitet. Resultatet frie midlar viser ved årsslutt netto meirinntekt på NOK 
3 mill 

• 2020 er prega av enorme svingingar i børsmarknaden verda over – Luster kommunes eigarandel i 
aksjefondet Odin Global A er eit godt eksempel. Fondsverdiane gjekk frå minus NOK 15 millionar til 
NOK 8,8 mill ved årsslutt. Resultatet er NOK 5,8 mill betre enn regulert budsjett - forventa 3 mill

• 2020 har utan sidestykke påverka inntektene negativt innafor sal av konsesjonskraft, men ved 
halvårsregulering blei strategien endra – forventa inntekter blei tatt heilt ned. Reguleringa medførte 
endring frå inntekt på NOK 18 mill til inntekt på NOK 0,5 mill. Resultatet blei eit avvik frå regulert 
budsjett NOK 2 569 092 – altså betalte LK reelt NOK 2 069 092 for å selje kraft

 
• 2020 har store justeringar innafor arbeidsgjevaravgifta - periode 3 ned frå 10,6% til 6,6% noko som 

innebar sparte kostnader til kommunen på  NOK 2,65 mill

• 2020 blei arbeidsgjevarperioden endra frå 16 til 4 dagar refusjonar (sjukeløn og fødselsperm). 
Resultatet blei 17,8 millionar og «all time high» - uventa meirinntekt på NOK 4,3 mill 

• 2020 avsett NOK 8,6 mill til lønsoppgjeret – oppgjeret kosta litt over 2 mill. Sparte kostnader her var 
NOK 6,3 mill

• 2020 budsjetterte med 12,5 mill – bruk av næringsfondet – faktisk utnytta 6,7 mill - unytta 
næringsmidlar 5,8 mill



Koronamidlar til Luster kommune

Som del av øyremerka tilskot (4,657 mill) har Luster kommune 
mottatt:

Sårbare barn og unge 131 000

Digital undervisning 282 000

Aktivitetstilbod ved sjukeheim 500 000

Tilskot til klimatiltak (etter gjennomføring) 37 000

Kommunale næringsfond 1 507 000

Vedlikehaldstilskot 2 200 000

Mottatte koronamidlar i 2020



Kommuneøkonomien, analyse: 

• Brutto driftsøkonomi hjå oss i Luster er  mellom 550 
og 600 mill 
• Brutto inntekter 2020 på 578 mill

• Netto driftsresultat 2020: 24 mill;  24/578 = 4,2 % 
• Når alt er gjort opp i 2020 så «sit me at med» 24 

mill. 

• Sunn kommuneøkonomi har måltal på 2% 
• at me i Luster bør «sitje att med» 12 mill 
• NB! – variasjonar over år, ikkje minst i Luster 

Positivt resultat styrker fondssida og bidreg til bedre 
finansieringa av investeringar….



Rammevilkår; Kommuneøkonomi, status 
• Fond 2020: 

• Bokført disposisjonsfond (fritt fond) 31.12 : 87 mill , Måltal ; 87/578 = 15 % 
• i tillegg kjem disponibelt næringsfond på om lag 80 mill 
• og andre bundne fond på om lag 40 mill.  Vesentlege delar av bundne fond 

er avsetjingar til bestemte formål og periodisering.

Likevel er dette ein god, svært god fondssituasjon som er positivt for nærings- 
og samfunnsutvikling, som gjer at me kan «flyte» på renter, kraft og børs og det 
kan forsvare eit ekspansivt investeringsprogram. (EK- i investeringane/ ev ekstra 
avdrag på lånegjeld.)

• Lånegjeld 2020: 
• Kostradefinert lånegjeld; 395 million, gir slikt måltal 395/578 = 68,3 % 

• dette er vår nettogjeld på kommunal bok: formidlingslån og utlån til 
næringslivet er trekt frå og lån i bustadstiftinga er ikkje med 
Bustadstiftinga, om lag 47 mill, 

• Sunn kommuneøkonomi har måltal <75%. Bruk av resultat og fond 
balansert med nivå på investeringsplanen må nyttast til å halde lånegjelda 
innanfor 70-75%. 



 
• Grei driftsbalanse

• Godt med pengar på bok

• Handlingsrom for å takla 
investeringsplanen utan å 
få for høg lånegjeld

Årsrekneskapen 2020 for Luster kommune



• Greit investeringsrekneskap; 
• R=78,5 mill. B=82 mill.

• Gode resultat på dei store prosjekta nær 
kostnadsramma: 

• Lustrahallen og Grandmo busenter....
• Rådhuset, ferdig renovert….

• Kostnadssprekk på Hafsloprosjekta  
• Vassforsyning

• Kostnadssprekk på opprydding 
• Røneidsgrandane 

Årsrekneskapen 2020 for Luster kommune



Sjukefråveret 2020 

• Kommunen arbeider aktivt med førebygging og oppfølging av sjukmelde 

• Målet er at sjukefråveret i kommuneorganisasjonen ikkje skal vere over 6,5 %

• Samla sjukefråver for 2020 er 7,32% - ein stor auke frå 2019 (6,85%)

• Ein følgjer tett utviklinga og vurderer til ei kvar tid tiltak for å redusere fråveret





 

Årsrapporten 2020 - Revisjonsmelding


