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Fremtidig boligbygging i tilknytning til Ørje sentrum  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

Ordfører og rådmann gis fullmakt til forhandling med grunneier Hans Martin Henningsmoen 

om kjøp av ca 50 daa regulert område til utvidelse av boligfeltet på Krogstad, innenfor en øvre 

ramme på kr 2,5 mill. Forslag til kjøpekontrakt skal godkjennes av formannskapet. 

 

 

Sammendrag: 

 

Marker kommune har i dag svært få byggeklare tomter. Et par tomter gjenstår på 

Krogstadfeltet, men disse er vanskelige å bebygge på enkel måte. Noen tomter gjenstår i 

Lihammeren, men etterspørselen der er liten. Kommunen har et område klart for opparbeiding 

i Lihammeren, men finner liten grunn til å gjøre dette, siden det nesten utelukkende 

etterspørres tomter nærmere sentrum. Det er derfor behov for å se på nye tomteområder i 

tilknytning til sentrum.  

 

Bakgrunn: 

 

Kommunestyret har tidligere hatt til behandling en sak knyttet til nye tomteområder i 

tilknytning til sentrum, PS 83/10. Dette var i 2010, og det ble da bestemt å utsette kjøp av 

større områder for å se på muligheter til fortetting.   

 

I denne forbindelse er det sett på hvilke mulige områder i sentrum som kan benyttes til 

boliger, og det er også solgt og planlagt for slikt formål. Det er også tatt kontakt med eier av 

Solheim for å drøfte mulighet for kjøp av områder mellom Krogstad og sentrum. Vi har 

jevnlig forespørsler om tomter, selv om det fortsatt er en del ledige på Mosebyneset. 

Kommunens tomter har imidlertid vært noe rimeligere, og det har vært forholdsvis stor 

etterspørsel etter disse tomtene. I løpet av de siste årene er Krogstadfeltet så god som ferdig 

utbygd. 

 

I 1990 ble det regulert en ytterligere en utvidelse av Krogstadfeltet, og kommune hadde 

opsjon på kjøp av arealet, men benyttet seg ikke av dette innen fristen. Området er imidlertid 

regulert, slik at grunneier står fritt til å selge til andre eller utbygge feltet selv.  

 

Utvidelsen av er ca 50 daa og omfatter også adkomstvei mot nord, til fylkesvei 21 litt syd for 

Engerbrua. Denne adkomstveien var ment å kunne benyttes også for deler av området som 

allerede er utbygd, slik at trafikken på Solheimveien kunne reduseres. Veien vil også kunne 

tjene som gangvei fra Mosebyneset, da det er lite hensiktsmessig for fotgjengere å benytte 

fv21 fra Mosebyneset til Kilebu. 
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Vurdering 

 

I forbindelse med vedtaket som ble fattet tidligere knyttet til fortetting, har det vært kontakt 

med eier av Solheim. Det er på denne eiendommen avsatt i kommunedelplanen områder til 

boligbygging, men disse er ikke regulert. Dette gjelder i første rekke områdene syd for 

Krogstad II og øst for Åstopppen. I dialogen vi hadde med eieren fikk vi forståelsen av at han 

satte noen forutsetninger for å selge areal som kommunen ikke kunne innfri. I senere skriftlig 

tilbakemelding til kommunen har han uttrykt vilje til å drøfte dette nærmere. Disse arealene er 

således fortsatt aktuelle for utbygging, men er ikke regulert og vil således kreve en lengre 

prosess før de er byggeklare. 

 

Administrasjonen vil derfor anbefale at det startes forhandlinger med Hans Martin 

Henningsmoen om kjøp av det regulerte området. Området er ca 50 daa og det er prosjektert i 

overkant av 20 tomter på området. Henningsmoen tilbød i 2010 området til kommunen for 40 

kr pr kvm, og det antas at en prisjustering av dette beløpet vil være et utgangspunkt for 

forhandlingen.  

 

Samtidig anbefales at dialogen med eier av Solheim opptas igjen for å drøfte mulighet for 

erverv av i første rekke arealet syd for Krogstad II. 

 

Kjøpet må finansieres ved låneopptak og en må senere komme tilbake til finansiering av 

opparbeidingen av feltet. Kostnadene dekkes etter hvert som tomter selges i form av refusjon 

av opparbeidingskostnader og tomtepris. 

 

Konklusjon 

 

Det anbefales at ordfører og rådmann gis fullmakt til forhandling med grunneier og at 

eventuell kjøpekontrakt legges fram for formannskapet for endelig godkjenning. 

 

 

 

 

Espen Jaavall  

rådmann  

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  150 

Saksbehandler: Vidar Østenby 

Dato:  02.06.2014 

Saksmappe:  13/192 

 

 

 

Kommunale avgifter - halvårlig gjennomgang og justering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Forslag til endrede gebyrer for vann, avløp og renovasjon for andre halvår 2014 vedtas: 

 
Vann Kr 

Fastledd 950 

Forbruk, pr kbm 15,50 

  Avløp 

 Fastledd 1 200 

Forbruk, pr kbm 27,50 

  Renovasjon 

 Standardgebyr 2 000 

 

 

Sammendrag: 

 

Gjennom flere år har Marker kommune forsøkt å holde gebyrene knyttet til vann, avløp og 

renovasjon så lave som mulig. De siste årenes økte kostnader knyttet til drift og investering 

har gjort at det har vært underskudd på vann og avløp, med den følge at det er bygd opp 

negative fond. Planlagte investeringer framover gjør at kostnadene vil øke, og en vil derfor 

foreslå en økning av gebyrene allerede for andre halvår 2014. 

 

Bakgrunn 

 

For vann, avløp, renovasjon og feiing er det gjort vedtak på at kostnadene skal være til 

selvkost. Det vil si at gebyrinntektene skal dekke de faktiske kostnadene, og det er ikke lov å 

tjene penger på disse tjenestene. Gebyrinntekter over selvkost avsettes på et selvkostfond, og 

størrelsen på dette fondet påvirker budsjetteringen av gebyrene framover. Dersom inntektene 

er lavere enn utgiftene, kan differansen dekkes opp av tidligere avsatt fond. Dersom det ikke 

er penger på fondet, vil underskuddet regnskapsføres som en utgift, men vil kunne dekkes inn 

ved høyre inntekter enn selvkost over de neste årene.  

 

I henhold til selvkostbestemmelsen må ”utestående krav” dekkes inn i løpet av 5 år, og det er 

noe av grunnen til at saken fremmes nå. Dersom vi ikke går med overskudd på vann og avløp 

i 2014, vil deler av det akkumulerte underskuddet ikke kunne dekkes inn. Det er derfor 

ønskelig at det foretas en avgiftsøkning i andre halvår 2014, slik at vi for vann og avløp ikke 

bare går i balanse slik som budsjettert, men får et overskudd som kan dekke opp noe av 

tidligere underskudd. 
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På selvkostområdet renovasjon har kommunen hatt en positivt fond, som har dekket opp 

tidligere års underskudd på området. Vi har de siste årene hatt et gebyr for renovasjon som har 

vært betydelig lavere enn det kommunen betaler til Indre Østfold Renovasjon. I løpet av året 

har vi hatt dialog med IØR hvor det er signalisert at selskapet vil kunne ta over fakturering av 

renovasjonsavgiften i fremtiden. Av den hensikt er det ønskelig å balansere fondet så godt 

som mulig ved årsskiftet.  

 

Prognose over de aktuelle selvkostområdene 

 

2014 Vann Avløp Renovasjon 

Gebyrinntekter 2 509 016  4 204 631  3 488 950  

Øvrige driftsinntekter 2 010  408 100  0  

Driftsinntekter 2 511 026  4 612 731  3 488 950  

Direkte driftsutgifter 2 181 000  3 333 500  3 530 938  

Avskrivningskostnad 83 271  338 430  16 902  

Kalkulatorisk rente (3,00 %) 28 744  288 125  2 879  

Indirekte driftsutgifter (netto) 103 311  142 420  8 771  

Indirekte avskrivningskostnad 5 413  8 838  1 809  

Indirekte kalkulatorisk rente (3,00 %) 1 833  3 532  757  

Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) 0  0  0  

Driftskostnader 2 403 571  4 114 845  3 562 056  

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0  0  0  

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0  0  0  

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (3,00 %) -11 954  -18 217  1 006  

+ Tilskudd/subsidiering 0  0  0  

Resultat 95 501  479 669  -72 100  

Kostnadsdekning i % 104,5 % 112,1 % 97,9 % 

    Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -446 206  -847 058  69 577  

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 95 501  479 669  -72 100  

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) 0  0  0  

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -350 704  -367 389  -2 524  

    Gebyrgrunnlag 2 401 561  3 706 745  3 562 056  

Gebyrinntekter 2 509 016  4 204 631  3 488 950  

Finansiell dekningsgrad i % 

(gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 
104,5 % 113,4 % 97,9 % 

 

Negative “fond” er markert rødt. 

 

Vurdering 

 

Utgiftene på selvkostområdene vann og avløp kan være relativt uforutsigbare. De siste årene 

har uforutsette utgifter gjort at vi har fått et negativt resultat, som har belastet kommunens 

samlede resultat. Det er ønskelig å få dekket inn dette igjen innenfor det tidsrom som reglene 

gir mulighet for, og få et noe større overskudd enn det vi la opp til ved budsjettbehandlingen.  

 

Vi har nå hatt en gjennomgang av områdene og laget en prognose for årets resultat, og med 

bakgrunn i dett fremmes er forslag til endring av avgiftene for andre halvår. To terminer er 

allerede fakturert, slik at det blir halvårsvirkning av endringene. 
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Det foreslås følgende endringer: 

 
Vann Gjeldende, kr Forslag, kr 

Fastledd 850 950 

Forbruk, pr kbm 14 15,50 

   Avløp 

  Fastledd 1100 1200 

Forbruk, pr kbm 25 27,50 

   Renovasjon 

  Standardgebyr 1500 2000,00 

 

Konklusjon 

 

Forslaget til gebyrendringer andre halvår 2014 for vann, avløp og renovasjon vedtas. 

 

Espen Jaavall  

rådmann  
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Endring av selskapsavtalen for Indre Østfold Kommunerevisjon 

IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/14 Formannskapet 05.06.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

Marker kommune godkjenner endret selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS  

 

 

 

Bakgrunn: 
 

Regionrådet for Indre Østfold har utarbeidet ”Interkommunal eierskapsmelding for Indre 

Østfold”. Denne ble behandlet av Marker kommunestyret 24.sept 2013 i k.sak 55/13. 

Det er ønske om å endre selskapsavtalene i de ulike selskapene slik at disse får flere 

fellestrekk og blir mer sammenlignbare. Forslaget for endret selskapsavtale for indre Østfold 

Kommunerevisjon IKS er endret slik at dette ønsket etterkommes. 

 

Representantskapet for Indre Østfold kommunerevisjon har nå vedtatt endret avtale. Denne 

skal i samsvar med vedtektene også vedtas av eierkommunene. Vedtak fra Representantskap-

et ble fattet allerede 14.nov 2013, men er siden ytterligere justert 24.april 2014. Denne siste 

endringen kom som følge av at det var uteglemt et punkt om låneramme i avtalen. Dette er nå 

innarbeid. Fullstendig og oppdatert selskapsavtale ligger vedlagt saken. 

 

Avtalen skal signeres av eierkommunene ved ordfører etter at denne er godkjent av de 

respektive kommunestyrene. 

 

 

Vurdering: 
 

Rådmannen viser til avtalen og dens forankring til eierskapsmeldingen for Indre Østfold og 

eierstrategi for IØR IKS. På den bakgrunn anbefaler rådmannen at Marker kommune 

godkjenner avtalen. 

 

 

Vedlegg: 
 

 Utskrift møtebok fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, Representantskapet, sak 

12/13 og 8/14 

 Følgebrev fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS av 16.5.2014 

Forslag til endret selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
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		ARBEIDSDOKUMENT 2015 POL.STYRING, FELLESUTGIFTER, SENTRALADMINISTRASJONEN														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		15,223		0		0		15,223

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		4,216

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,650		30		30		2,680		A

		14 Overføringer		6,433		0		0		6,433

		Sum utgifter		28,522		30		30		28,552



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		0		847



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-245

		17 Refusjoner		-4,743		0		0		-4,743

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-4,988		0		0		-4,988



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-647



		Netto drift		23,734		30		30		23,764





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		13 Sysselsettingstiltak		30		Sysselsettingstiltak foreslås økt med kr 30.000 fra 2014 til 2015 i samsvar med gjeldende 										A

						økonomiplan.

		14 Avsatt lønnsoppgjør 2014		-5,000		Avsatt felles pott til lønnsoppgjøret 2014. Overført og videreføres i planperioden på virksomhetene.										B

		14 Avsatt lønnsoppgjør 2015		5,000		Avsatt felles pott til lønnsoppgjøret 2015. Det foreslås avsatt en sentral pott til oppgjøret som tidligere.										C



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).
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		Forslag korrigeringer 2014
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Private barnehager

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 PRIVATE BARNEHAGER														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		9,430		500		500		9,930		A

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		9,430		500		500		9,930



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		0		0		0		0



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		9,430		500		500		9,930





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		13 Tilskudd private barnehager		500		Tilskudd til private barnehager foreslås økt med kr 500.000 fra 2014 til 2015 i samsvar med 										A

						gjeldende økonomiplan.







						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		500																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Religiøse formål

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 RELIGIØSE FORMÅL														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		3,425		0		0		3,425

		Sum utgifter		3,425		0		0		3,425



		15 Finansutg/transaksjoner		40		0		0		40



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		-40		0		0		-40

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-40		0		0		-40



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		3,425		0		0		3,425





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Næring

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 NÆRINGSUTVIKLING														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		1,390		0		0		1,390

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		2,121		0		0		2,121

		13 Kjøp av tjenester fra andre		825		0		0		825

		14 Overføringer		1,299		0		0		1,299

		Sum utgifter		5,635		0		0		5,635



		15 Finansutg/transaksjoner		688		0		0		688



		16 Salgsinntekter		-100		0		0		-100

		17 Refusjoner		-4,832		0		0		-4,832

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-4,932		0		0		-4,932



		19 Finansinnt/transaksjoner		-588		0		0		-588



		Netto drift		803		0		0		803





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Skole

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 SKOLE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		38,410		316		82		38,492		A,B

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,417		0		0		4,417

		13 Kjøp av tjenester fra andre		3,081		-162		-162		2,919		C

		14 Overføringer		458		0		0		458

		Sum utgifter		46,366		154		-80		46,286



		15 Finansutg/transaksjoner		853		0		0		853



		16 Salgsinntekter		-1,014		0		0		-1,014

		17 Refusjoner		-6,531		0		0		-6,531

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-7,545		0		0		-7,545



		19 Finansinnt/transaksjoner		-853		0		0		-853



		Netto drift		38,821		154		-80		38,741





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10 Lønnsutgifter		234		50% fagarbeider IKT, lærlingen har tatt fagbrev. Et vedtak for fem år siden om en ordning med NAV og 										A

						lærling opphører. Vi er helt avhengig av å ha en slik stilling. 

		10 Lønnsutgifter		82		Innføring av valgfag på ungdomstrinnet, jfr. økonomiplanen SKO-2014-2										B

		13 Kjøp av tjenester fra andre		-162		Avsluttet spesialundervisning for elev bosatt i annen kommune										C





						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		10 Lønnsutgifter		-234		50% fagarbeider IKT ansees ikke som konsekvensjustering. Stillingen må eventuelt vurderes som										A

						tiltak seinere i budsjettprosessen, trekkes derfor ut i rådmannens forslag til konsekvensjustering.













		Sum alle endringsforslag 		-80																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Grimsby

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 GRIMSBY BARNEHAGE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		6,103		270		-183		5,920		A,B,D

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		358		0		-60		298		C

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		62		0		0		62

		Sum utgifter		6,523		270		-243		6,280



		15 Finansutg/transaksjoner		30		0		0		30



		16 Salgsinntekter		-1,300		0		0		-1,300

		17 Refusjoner		-200		0		0		-200

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-1,500		0		0		-1,500



		19 Finansinnt/transaksjoner		-30		0		0		-30



		Netto drift		5,023		270		-243		4,780





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10  Lønn		270		Merforbruk av lønn pga. ekstraressurs 75 % på en avdeling. Vi kommer også høsten 2014 til å søke om 										A

						ekstraressus på avdelingen.  







						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		10 Lønn		-183		Økt bemanning vedtatt kun for v-2014 og trekkes derfor ut i samsvar med vedttatt økonomiplan.										B

		12 IKT utstyr 		-60		IKT utstyr trekks ut med kr 60.000 i samsvar med vedtatt økonomiplan.										C

		10 Lønn		-270		Ekstraressurs lønn som foreslås av virksomheten må sees i sammenheng med utviklingen i antall barn										D

						og sammensetning av gruppene - må derfor vurderes som eventuelt tiltak seinere i budsjettprosessen, 

						ikke ansett som konsekvensjustering nå.









		Sum alle endringsforslag 		-243																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Familie & Helse

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 FAMILIE OG HELSE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		12,933		0		0		12,933

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		2,040		0		0		2,040

		13 Kjøp av tjenester fra andre		3,461		0		0		3,461

		14 Overføringer		189		0		0		189

		Sum utgifter		18,623		0		0		18,623



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-220		0		0		-220

		17 Refusjoner		-2,841		0		0		-2,841

		18 Overføringer		-191		0		0		-191

		Sum inntekter		-3,252		0		0		-3,252



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		15,371		0		0		15,371





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		Neste års budsjett helsehuset		Ukjent		Økning vil først bli vedtatt i budsjett for helsehuset senere i år.

		USK - utskrivningsklare pasient

		som skal bruke helsehuset.		Ukjent		Utgiften bør kanskje også ligge på omsorg, men vi har ennå ingen erfaring med hvor mye vi kommer 

						til å bruke da det er nytt fra nå.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Nav

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 NAV														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		2,230		0		0		2,230

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		380		0		0		380

		13 Kjøp av tjenester fra andre		100		0		0		100

		14 Overføringer		3,269		0		0		3,269

		Sum utgifter		5,979		0		0		5,979



		15 Finansutg/transaksjoner		120		0		0		120



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		-525		0		0		-525

		18 Overføringer		-1,400		0		0		-1,400

		Sum inntekter		-1,925		0		0		-1,925



		19 Finansinnt/transaksjoner		-60		0		0		-60



		Netto drift		4,114		0		0		4,114





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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		ARBEIDSDOKUMENT 2015 UTVIKLINGSHEMMEDE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		7,993		0		0		7,993

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		133		0		0		133

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		8		0		0		8

		Sum utgifter		8,134		0		0		8,134



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-80		0		0		-80

		17 Refusjoner		-688		0		0		-688

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-768		0		0		-768



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		7,366		0		0		7,366





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Omsorg

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 OMSORG														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		47,820		0		0		47,820

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		6,619		400		500		7,119		A+B+F

		13 Kjøp av tjenester fra andre		477		0		0		477

		14 Overføringer		4,199		100		-3,580		619		C,D,E

		Sum utgifter		59,115		500		-3,080		56,035



		15 Finansutg/transaksjoner		2,684		0		0		2,684



		16 Salgsinntekter		-5,967		0		0		-5,967

		17 Refusjoner		-6,455		0		0		-6,455

		18 Overføringer		-536		0		0		-536

		Sum inntekter		-12,958		0		0		-12,958



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,659		0		0		-2,659



		Netto drift		46,182		500		-3,080		43,102





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		12 Institusjon og hjemmetj.		300		Økning 300 på rammer til driftsrammer institusjon , jfr. gjeldende økonomiplan.										A

		14 Medfinasiering somatiske tj.		100		Økning på 100 på rammene, jfr. gjeldende økonomiplan.										C

		12 Brukerstyrt personlig assistent		100		Økning på 100 på driftsutgifter, jfr. gjeldende økonomiplan.										B





						Rådmannens ytterligere endringsforslag:										D

		14 Medfinasiering somatiske tj.		-3,580		Medfinansiering utgår fra 2015, budsjettert avsatt i basisbudsjett 2014 trekkes derfor ut.										E

		14 Medfinasiering somatiske tj.		-100		Korr øk.plan følge av ref. D over.

		12 Institusjon og hjemmetj.		100		Samlet netto driftsramme øker med kr 500.000 i samsvar med gjeldende økonomiplan, netto effekt fra										F

						virksomhetens eget forslag over er kr 400.000 - dette økes derfor med ytterligere kr 100.000.











		Sum alle endringsforslag 		-3,080																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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FDV

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 FDV														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		13,879		235		235		14,114

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		11,195		120		120		11,315

		13 Kjøp av tjenester fra andre		4,287		0		0		4,287

		14 Overføringer		1,494		0		0		1,494

		Sum utgifter		30,855		355		355		31,210



		15 Finansutg/transaksjoner		4,926		0		0		4,926



		16 Salgsinntekter		-14,276		0		0		-14,276

		17 Refusjoner		-4,292		0		0		-4,292

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-18,568		0		0		-18,568



		19 Finansinnt/transaksjoner		-3,868		0		0		-3,868



		Netto drift		13,345		355		355		13,700





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		12 Marker skole		-30		FDV-2-2014, Maling Marker skole. Vedtatte driftstilskudd 2014-2017, jfr. gjeldende økonomiplan.

		12 Ungdommens kulturhus 		-150		FDV-9-2014, Vedlikehold av bygning UKH. Vedtatte driftstilskudd 2014-2017 jfr. gjeldende økonomiplan.

		12 Rammejustering		200		FDV-1-2014, Int. serv.enh., Drift og vedlikeh. Vedtatte driftstilsk. 2014 - 2017 jfr. gjeldende økonomiplan.

		11 Rammejustering		100		FDV-1-2014, Int. serv.enh., Drift og vedlikeh. Vedtatte driftstilsk. 2014 - 2017 jfr. gjeldende økonomiplan.

		10 Administrativt vedtak		235		Fast ansettelse av 1 mann innen FDV i 100% stilling fra den 1.3.2014. Reduksjon i en annen stilling 

						med 40 %, det justeres for de resterende 60 %



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).











		Sum alle endringsforslag 		355																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Plan & Miljø

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 PLAN OG MILJØ														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		4,897		0		0		4,897

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		967		-30		0		967		A

		13 Kjøp av tjenester fra andre		245		0		0		245

		14 Overføringer		214		-7		0		214		A

		Sum utgifter		6,323		-37		0		6,323



		15 Finansutg/transaksjoner		108		0		0		108



		16 Salgsinntekter		-880		0		0		-880

		17 Refusjoner		-2,840		0		0		-2,840

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-3,720		0		0		-3,720



		19 Finansinnt/transaksjoner		-128		0		0		-128



		Netto drift		2,583		-37		0		2,583





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		Turvei Helgetjern		-37		Tiltak 2014 ut fra 2015 jfr. gjeldende økonomiplan.										A









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		-37																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Kultur & Fritid

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 KULTUR OG FRITID														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		2,643		0		0		2,643

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		1,023		0		0		1,023

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		612		0		0		612

		Sum utgifter		4,278		0		0		4,278



		15 Finansutg/transaksjoner		62		0		0		62



		16 Salgsinntekter		-363		0		0		-363

		17 Refusjoner		-247		0		0		-247

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-610		0		0		-610



		19 Finansinnt/transaksjoner		-62		0		0		-62



		Netto drift		3,668		0		0		3,668





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Bibliotek

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 BIBLIOTEK														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		788		0		0		788

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		419		0		0		419

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		1,207		0		0		1,207



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-10		0		0		-10

		17 Refusjoner		-39		0		0		-39

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-49		0		0		-49



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		1,158		0		0		1,158





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Skatt-Overføringer

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 SKATT - RAMMEOVERFØRINGER												Side 13



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		0		0		0		0



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		-185,640		-4,001		-4,001		-189,641		A,B

		Sum inntekter		-185,640		-4,001		-4,001		-189,641



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		-185,640		-4,001		-4,001		-189,641





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		18 Skatt på inntekt/formue		-1,339		Anslag skatt på inntekt/formue lagt inn med nom. økning på 2,42% fra oppr.budsjett 2014, 										A

						jfr KS sin prognosemodell for landet. Sum skatt blir etter dette beregnet til kr 67.839.000.

						Opprinnelig anslag for 2014 antas å være noe for lavt - men må sees i sammenheng med noe

						redusert inntektsutjevning.

		18 Rammeoverføringer		-2,662		Anslag økning samlet rammetilskudd fra budsjett 2014. inkl inntektsutjevning tilsvarende										B

						kr 2.662.000 fra oppr. budsjett 2014. Sum rammetilskudd kr 118.362.000 Opprinnelig anslag for 

						2014 kan være noe for høyt - må sees i sammenheng med skatteinngangen. Mrk. Inkludert

						fratrekk for samhandlingsreformen.





						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).





		Sum alle endringsforslag 		-4,001																																																																								Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



		Frie inntekter 

		kr x 1.000		Oppr. bud. 2014		Endr. konsekv.just.		Sum konsekvensjust.		Statsbudsjett 2015		Endring

		Skatteanslag i rammesaken:		-66,500		-1,339		-67,839		0		67,839

		Rammetilskudd i rammesaken:		-115,700		-2,662		-118,362		0		118,362

		Eiendomskatt:		-750		0		-750		0		750

		Konsesjonskraft:		-40		0		-40		0		40

		Rentekompensasjon:		-2,650		0		-2,650		0		2,650

		Sum frie inntekter:		-185,640		-4,001		-189,641		0		189,641		Korrigert		0















































		Forslag korrigeringer 2014
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Finans

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 FINANSUTGIFTER / FINANSINNTEKTER														Side 14



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		0		0		0		0



		15 Finansutg/transaksjoner		12,817		-1,717		-1,717		11,100		A,B,C



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		0		0		0		0



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,200		300		300		-1,900



		Netto drift		10,617		-1,417		-1,417		9,200





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		15 Renteutgifter		-800		Korrigering av renteutgifter til reelt og antatt nivå - jfr løpende lån før ev. nye opptak.										A

		15 Avdrag		500		Korrigering av avdrag til reelt og antatt nivå - jfr løpende lån før ev. nye opptak.										B

						Det vurderes refinansiering og sammenslåing av flere lån i løpet av 2014. Konsekvens av dette for 

						avdrag og renter vurderes når alle budsjetforutsetninger foreligger til høsten.

		19 Renteinntekter		300		Korrigering av renteinntekter til reelt og antatt nivå - jfr. historiske innskudd.										C

		15 Avsetning disposisjonsfond		-1,417		Avsetning til disposisjonsfond 2014 trekkes ut og erstattes av eventuelt nytt vedtak om avsetning i 2015.										D



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).











		Sum alle endringsforslag 		-1,417																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Samlet fra virksomhetene

		A) RAMMER 2014																																		Side 15

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		15,223		0		0		1,390		38,410		6,103		12,933		2,230		7,993		47,820		13,879		4,897		2,643		788		0		0		154,309

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		358		2,040		380		133		6,619		11,195		967		1,023		419		0		0		33,888

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,650		9,430		0		825		3,081		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,556

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		4,199		1,494		214		612		0		0		0		21,662

		Sum utgifter		28,522		9,430		3,425		5,635		46,366		6,523		18,623		5,979		8,134		59,115		30,855		6,323		4,278		1,207		0		0		234,415



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		12,817		23,175



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-185,640		0		-187,767

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-185,640		0		-246,495



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-2,200		-11,095



		Netto drift		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0





		B) FORSLAG TIL KONSEKVENSJUSTERINGER FRA VIRKSOMHETENE 2015

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0		316		270		0		0		0		0		235		0		0		0		0		0		821

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		120		-30		0		0		0		0		490

		13 Kjøp av tjenester fra andre		30		500		0		0		-162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		368

		14 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		-7		0		0		0		0		93

		Sum utgifter		30		500		0		0		154		270		0		0		0		500		355		-37		0		0		0		0		1,772



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,717		-1,717



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001

		Sum inntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		300		300



		Netto drift		30		500		0		0		154		270		0		0		0		500		355		-37		0		0		-4,001		-1,417		-3,646





		C) TILLEGG FRA LØNNSOPPGJØRET 2014																																		Side 16

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729

		Sum lønnsoppgjøret		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729





		D) RAMME FRA 2014 (A) + KONSEKVENSJUSTERINGER 2015 (B) + LØNNSOPPGJØR 2014 (C)

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		15,724		0		0		1,436		39,905		6,568		13,281		2,300		8,231		49,239		14,572		5,059		2,731		814		0		0		159,859

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		358		2,040		380		133		7,019		11,315		937		1,023		419		0		0		34,378

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,680		9,930		0		825		2,919		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,924

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		4,299		1,494		207		612		0		0		0		21,755

		Sum utgifter		29,053		9,930		3,425		5,681		47,699		6,988		18,971		6,049		8,372		61,034		31,668		6,448		4,366		1,233		0		0		240,916



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		11,100		21,458



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-189,641		0		-191,768

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-189,641		0		-250,496



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-1,900		-10,795



		Netto drift		24,265		9,930		3,425		849		40,154		5,488		15,719		4,184		7,604		48,101		14,158		2,708		3,756		1,184		-189,641		9,200		1,083





		E) SAMLET OVERSIKT KONSEKVENSJUSTERTE BASISRAMMER 2015, FORSLAG FRA VIRKSOMHETENE 

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		Rammer 2014		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0

		Forslag korrigeringer 2015		30		500		0		0		154		270		0		0		0		500		355		-37		0		0		-4,001		-1,417		-3,646

		Lønnsoppgjøret 2014		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729

		Sum		24,265		9,930		3,425		849		40,154		5,488		15,719		4,184		7,604		48,101		14,158		2,708		3,756		1,184		-189,641		9,200		1,083
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Samlet fra rådmannen

		A) RAMMER 2014																																		Side 15

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		15,223		0		0		1,390		38,410		6,103		12,933		2,230		7,993		47,820		13,879		4,897		2,643		788		0		0		154,309

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		358		2,040		380		133		6,619		11,195		967		1,023		419		0		0		33,888

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,650		9,430		0		825		3,081		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,556

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		4,199		1,494		214		612		0		0		0		21,662

		Sum utgifter		28,522		9,430		3,425		5,635		46,366		6,523		18,623		5,979		8,134		59,115		30,855		6,323		4,278		1,207		0		0		234,415



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		12,817		23,175



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-185,640		0		-187,767

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-185,640		0		-246,495



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-2,200		-11,095



		Netto drift		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0





		B) FORSLAG TIL KONSEKVENSJUSTERINGER FRA RÅDMANNEN 2015

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0		82		-183		0		0		0		0		235		0		0		0		0		0		134

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0		0		-60		0		0		0		500		120		0		0		0		0		0		560

		13 Kjøp av tjenester fra andre		30		500		0		0		-162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		368

		14 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-3,580		0		0		0		0		0		0		-3,580

		Sum utgifter		30		500		0		0		-80		-243		0		0		0		-3,080		355		0		0		0		0		0		-2,518



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,717		-1,717



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001

		Sum inntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		300		300



		Netto drift		30		500		0		0		-80		-243		0		0		0		-3,080		355		0		0		0		-4,001		-1,417		-7,936



																																										Virksomhet				kr x 1.000		%økn		Tillegg 		Sum

		C) TILLEGG FRA LØNNSOPPGJØRET 2014																																		Side 16				LØNNSOPPGJØR		Pol styring/sentraladm./fellesutg.				15,193		0.033		501		15,694

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt		S.adm		1010:1099		Skole				35,740		0.033		1,179		36,919				Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans

		10 Lønnsutgifter		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729		333		min 1050		Grimsby				5,903		0.033		195		6,098				108		63		18		0		0

		Sum lønnsoppgjøret		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729				min 1020-1024		Familie/Helse				10,549		0.033		348		10,897

																																										NAV				2,110		0.033		70		2,180

																																										Utviklingshemmede				7,213		0.033		238		7,451

		D) RAMME FRA 2014 (A) + KONSEKVENSJUSTERINGER 2015 (B) + LØNNSOPPGJØR 2014 (C)																																								Omsorg				42,989		0.033		1,419		44,408

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt						FDV				13,879		0.033		458		14,337

		10 Lønnsutgifter		15,724		0		0		1,436		39,671		6,115		13,281		2,300		8,231		49,239		14,572		5,059		2,731		814		0		0		159,172						Plan/miljø				4,897		0.033		162		5,059

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		298		2,040		380		133		7,119		11,315		967		1,023		419		0		0		34,448						Kultur/fritid				2,663		0.033		88		2,751

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,680		9,930		0		825		2,919		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,924						Bibliotek				788		0.033		26		814

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		619		1,494		214		612		0		0		0		18,082						Næring				1,390		0.033		46		1,436

		Sum utgifter		29,053		9,930		3,425		5,681		47,465		6,475		18,971		6,049		8,372		57,454		31,668		6,485		4,366		1,233		0		0		236,626						Sum				143,314		0.033		4,729		148,043



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		11,100		21,458



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-189,641		0		-191,768

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-189,641		0		-250,496



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-1,900		-10,795



		Netto drift		24,265		9,930		3,425		849		39,920		4,975		15,719		4,184		7,604		44,521		14,158		2,745		3,756		1,184		-189,641		9,200		-3,207





		E) SAMLET OVERSIKT KONSEKVENSJUSTERTE BASISRAMMER 2015, FORSLAG FRA RÅDMANNEN

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		Rammer 2014		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0

		Forslag korrigeringer 2015		30		500		0		0		-80		-243		0		0		0		-3,080		355		0		0		0		-4,001		-1,417		-7,936

		Lønnsoppgjøret 2014		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729

		Sum		24,265		9,930		3,425		849		39,920		4,975		15,719		4,184		7,604		44,521		14,158		2,745		3,756		1,184		-189,641		9,200		-3,207







																														Effekt fra Statsbudsjettet						0

																														Sum til disposisjon:						-3,207





																																								Virksomhet				kr x 1.000

																																								Pol styring/sentraladm./fellesutg.				24,265

																																								Priv.barnehager				9,930

																																								Religiøse formål				3,425

																																								Næring				849

																																								Skole				39,920

																																								Grimsby				4,975

																																								Familie/Helse				15,719

																																								NAV				4,184

																																								Utviklingshemmede				7,604

																																								Omsorg				44,521

																																								FDV				14,158

																																								Plan/miljø				2,745

																																								Kultur/fritid				3,756

																																								Bibliotek				1,184

																																								Skatt m.v.				-189,641

																																								Finans				9,200



																																								Kontrollsum				-0







																																								Virksomhet				kr x 1.000

																																								Pol styring/sentraladm./fellesutg.				24,265

																																								Priv.barnehager				9,930

																																								Religiøse formål				3,425

																																								Næring				849

																																								Skole				39,920

																																								Grimsby				4,975

																																								Familie/Helse				15,719

																																								NAV				4,184

																																								Utviklingshemmede				7,604

																																								Omsorg				44,521

																																								FDV				14,158

																																								Plan/miljø				2,745

																																								Kultur/fritid				3,756

																																								Bibliotek				1,184

																																								Sum konsekvensjusterte driftsrammer				177,234
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