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November 2019
Prognose for årsresultat
I denne månedsrapporten er det kun gjort en oppdatering av økonomiprognosen basert på
skatteinngangen i Lier kommune for november.
Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 16 millioner. Dette er 7
millioner mer enn det vi rapporterte i forrige månedsrapport. Dette gir en ny prognose for
netto driftsresultat på 1,7 prosent. Endringene i prognosen skyldes høyere skatteinntekter for
landet og for Lier spesielt.
Anslagene fra staten har ofte hatt avvik. I Lier har vi de siste årene erfart at skatteinntektene
vil bli noe høyere enn det som anslås i statsbudsjettet. Våre egne beregninger har de siste
årene derfor ligget om lag fem millioner høyere enn statens prognoser. I forslag til
Handlingsprogram 2020-2023 har vi økt til et tillegg på ti millioner.
Normalt venter vi på opplysninger om skatteinntekt for landet før vi sender ut
månedsrapporten. I anledning en ny landsprognose fra Telemarksforskning, informerer vi
tidligere om skatteinntekter for november 2019. Økningen i skatteinntekt for HP 2020-2023
på ti millioner over statsbudsjettets anslag, har også fått økt sannsynlighet for å stemme. Det
er fremdeles usikkerhet knyttet til skatteinntektene fremover.

Prognose årsresultat 2019

Resultat
2018

prognose pr
ut november

-11 058
18 181
-2 145
11 196
13 581
29 755
20 544
50 299
2,7 %

-10 000
17 000
2 000
7 000

T all i 1000 kr.

Virksomhetene totalt
Skatt og rammetilskudd
Renter, avdrag, rentekomp og utbytte
Pensjon og lønnsoppgjør
Annet
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett
Budsjettert netto driftsresultat
Prognose netto driftsresultat
Prognose netto driftsresultat i prosent

16 000
15 133
31 133 *
1,7 % *

Negative røde tall over indikerer merforbruk, mindreinntekt og/eller underskudd
*Med hensyn til prognoser for netto driftsresultat ser vi bort fra avsettniger og bruk av fond

Skatteinngang 2019
I justert budsjett er skatteanslaget for 2019 økt med 10,8 millioner. Telemarksforskning har
utarbeidet en prognose for landet pr 6. desember 2019. Her fremkommer det at skatteveksten
for landet trolig vil lande et sted mellom 7,9 og 8,7 prosent over skatteinngangen i november
2018. Ifølge Telemarksforskning vil skatteinntektene med det bli høyere enn både statens og
våre anslag. Dette gjelder spesielt for november, men også samlet sett for 2019.

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet
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November er en av månedene med store skatteinntekter. Endringen svinger ofte mindre i
prosent i de store skattemånedene, men dette er ikke tilfelle nå i november. Veksten i
skatteinntekter er på hele 13 prosent fra november i 2018. Dette til tross for at november i
2018 også var en måned med høy skatteinngang. Akkumulert er skatteveksten i Lier på 5,1
prosent pr november før utjevning. Ettersom Telemarksforskning tror på lavere skattevekst i
gjennomsnittet av landets kommuner enn i Lier, vil utjevningen bli noe høyere enn vanlig.
Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen
Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 prosent av
skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under
landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon.
Skatteinngang Lier kommune

Pr. Desember

3,2 %

4,5 %

Pr. November

Pr. April

3,7 %

5,1 %

Pr. Oktober

Pr. Mars

4,7 %

5,0 %

Pr. August

Pr. Februar

4,8 %

1,2 %

Pr. Juli

Pr. Januar

2,4 %

0,4 %

Pr. Juni

Rev nasjonal
bud

1,9 %

Pr. Mai

Budsjett 2019
Kommunen
Landet

Pr. September

Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år

