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Forord

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap

Vi har utarbeidet årsregnskapet for 2017 i henhold til kommunelovens
økonomibestemmelser, regnskapsforskriften og gjeldende standarder (god
fylkeskommunal regnskapsskikk). I tillegg har vi lagt bokføringslovens krav til
dokumentasjon og spesifikasjoner til grunn.
Vi skiller mellom drifts-, investerings- og balanseregnskap. Dette er i henhold til
gjeldende regler. Vi har omtalt metodikk og prinsipper nærmere i innledning til
noter i dette dokumentet.
Vi avgir årsregnskapet på et detaljeringsnivå på linje med hovedoversiktene i
budsjettet for året. I tillegg til obligatoriske regnskapsoversikter og noter til
regnskapet (kapittel 2 og 6), har vi gitt en del kommentarer til hoveddelene i
regnskapet; drift, investering og balanse (kapittel 3-5). Vi har tatt med noen
utvalgte detaljerte regnskapsoversikter og tabeller i kapittel 7.
Vi utdyper fylkeskommunens regnskaps- og økonomiutvikling i årsberetningen.
Årsberetningen er et pliktig dokument. Den vil bli trykket sammen med
årsmeldingen i et felles dokument, som kommer en tid etter
regnskapsavleggelsen. I årsberetningen vil vi ta inn bl.a. rapportering til
fylkestinget i henhold til finansreglementet, samt en del KOSTRA-nøkkeltall
(Kommune-Stat-Rapportering).
Årsregnskapet 2017 og dokumentet Årsberetning og årsmelding 2017 vil inngå
i den samlede årsregnskapssaken til fylkestinget.
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1. Innledning med økonomisk sammendrag
Tilgang til og bruk av midler - fylkeskommunens totale forvaltning
Anskaffelse eller tilgang på eksterne midler i 2017 var samlet for drift og
investering (bevilgningsregnskapet) på 3 513,5 mill. kr. Dette var en økning på
249,3 mill. kr eller 7,6 % fra 2017. Tilgang på midler i drift og investering var i
hovedsak frie inntekter som skatt og rammetilskudd, renteinntekter samt bruk
av lånemidler.
Anvendelse eller bruk av midler i 2017 innenfor drift og investering var samlet
på 3 777,2 mill. kr, som er 579,7 mill. kr eller 18 % høyere enn i 2016.
Anvendelse av midler eksternt, fordelte seg slik: 74 % drift, 21,4 % investering
og 4,6 % finans.
Ved utgangen av 2017 var det anvendt 263,7 mill. kr mere enn anskaffet i året.
Anvendelse av midler i 2017 er høyere enn anskaffelse av midler og fører til en
negativ endring av arbeidskapital. Innregner vi ubrukte lånemidler fra 2016
overført 2017, utgjør endringen 277,2 mill. kr.
Rapporten Anskaffelse og anvendelse av midler under kapittel 2, samt note 1,
Avstemming av arbeidskapitalen, under kapittel 6, gir nærmere informasjon.
Drift og resultatutvikling
Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk (overskudd) på 21 mill. kr, mot
101,2 mill. kr i 2016. Iht. vedtak i FT-sak 41/17 har vi avsatt mindreforbruk på
virksomheter med 74,1 mill. kr. Når vi korrigerer for denne avsetning blir
mindreforbruket på sektorene 68,8 mill. kr. Nedenfor oppsummerer vi
hovedårsakene til resultatet. Tallene viser avvik mellom revidert budsjett og
regnskap. Tall uten fortegn bidrar til positivt resultat, men tallene med minus
bidrar til å trekke resultatet ned.
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Regnskapsmessig mindreforbruk
Avvik
2017

Avvik
2016

15,8
0,1
-4,0
4,6
1,4
0,0
1,3
-4,3
11,3
0,0

21,4
5,2
-0,2
4,2
-6,9
0,0
2,9
-1,0
7,7
0,0

0,0

0,0

Sum avvik sentral økonomi (Fylkestingets
budsj.område)

26,3

33,4

Avvik netto driftsutgifter sektorene 1)

-5,3

67,8

Sum avvik / mindreforbruk

21,0

101,2

i Mill. kroner
Skatt på inntekt og formue 1)
Rammetilskudd og inntektsutjevning
Andre generelle statstilskudd
Andre fellesinntekter/-utgifter
Pensjonsjustering sentralt økonomi
Motpost avskrivninger
Renteinntekter og garantiprovisjon
Utbytte
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Overført til investeringsregnskapet (vedtatt av
fylkestinget)

1) I 2017 har vi iht. FT-sak 41/17 avsatt mindreforbruk på virksomheter med 74,1 mill. kr til
disposisjonsfond, jf. foran

Sammendrag investering
Investeringsregnskapet består i hovedsak av investering i anleggsmidler, som i
2017 var på 809,6 mill. kr og et merforbruk 9,2 mill. kr. Til sammenligning var
anleggsmidler i 2016 på 341,2 mill. kr.
Regnskapsført investering i anleggsmidler i 2017 fordelte seg slik (mill. kr):
 Skolebygg og anlegg 153,5


Veginvesteringer 618,2



Administrative system 3,4



Tannhelse og Folkehelse (utstyr tannklinikker) 14,5



Utdanning utstyr 19,8

Dokumentnr.: 201835911-1

side 7 av 82

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Vi har finansiert anleggsmidlene i 2017 iht. vedtak i fylkestinget, ved bruk av
lån, overføring fra drift, bruk av fonds samt noe refusjoner. Av korrigert
lånevedtak i desember 456,6 mill. kr er tatt opp lån med 300 mill. kr i
regnskapsåret. Som følge av merforbruk i investeringsregnskapet og at rest
låneopptak 156,6 mill. kr er forskjøvet til 2018 er udekket finansiering i
investeringsregnskapet 172,4 mill. kr. God likviditet er årsaken til at
låneopptaket er forskjøvet til 2018.
Andel lånefinansiering var på 39 %. Regnskapsskjema 2A og 2B under kapittel
2 og kommentarer under kapittel 4 gir nærmere informasjon.
Sammendrag balanse
Balansen består av eiendeler, gjeld og egenkapital.
Sum eiendeler pr. 31.12.2017 var på 7 501,4 mill. kr. Nedgangen fra 2016 var
på 1 376,1 mill. kr eller 15,5 %. Den store nedgangen i eiendeler er relatert til
aksjeposten i NTE Holding AS som i 2017 er overdratt til kommuner i NordTrøndelag, balanseført verdi 1823,7 mill. kr. Dette iht. FT-sak 9/16 og 10/17.
Eiendelene er finansiert av langsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser, kortsiktig
gjeld og egenkapital (fonds og årets mindreforbruk). Egenkapitalandelen var
pr. 31.12.2017 på 28 % av sum egenkapital og gjeld, og har gått ned med 15
% fra 2016.
Likviditeten i form av arbeidskapitalen (evne til å betjene løpende forpliktelser)
har vært god gjennom året. Likviditetsgrad 1 som er forholdet mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12.2017 på 1,3.
Udekket finansiering i investeringsregnskapet er 172,4 mill. kr og inngår som
negativ egenkapital. Balansen er for øvrig kommentert under kapittel 5.
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Diverse nøkkeltall innenfor drift, investering og balanse
Regnskap
Beskrivelse i mill. kroner
2017

Regnskap
2016

Netto driftsresultat (resultat før interne
finansieringsposter)

(15,4)

198,4

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

-0,5 %

6,9 %

Regnskapsmessig mindreforbruk (årets
overskudd)

21,0

101,2

809,6

341,2

Investering i anleggsmidler
Andel lånefinansiering av anleggsmidler

39 %

38 %

Arbeidskapitalen (omløpsmidler
fratrukket kortsiktig gjeld)

190,2

467,5

1,3

1,8

Likviditetsgrad (omløpsmidler i forhold til
kortsiktig gjeld)
Arbeidskapitalen i % av driftsinntekter
Egenkapitalandel i % (av sum
egenkapital og gjeld)

6,6 %

16,3 %

28%

43%

Vi viser til de etterfølgende regnskapsrapporter, kommentarer, noter til
regnskapet samt vedlagte spesifikasjoner.
Vi avgir årsberetningen i eget dokument sammen med årsmeldingen.
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2. Forskriftsregnskapet - obligatoriske
oversikter

I dette punktet er det tatt inn fylkeskommunens regnskapsrapporter strukturert i
henhold til reglene i regnskapsforskriftens §§ 3 og 4 (forskriftsregnskapet).
Følgende rapporter og oversikter er tatt med:
 Anskaffelse og anvendelse av midler.
 Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1 A)
 Sum fordelt til drift (regnskapsskjema 1 B)
 Økonomisk oversikt drift (spesifisert på hovedposter)
 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2 A)
 Fordelt investering i anleggsmidler på sektorer (regnskapsskjema 2 B)
 Økonomisk oversikt investering (spesifisert på hovedposter)
 Økonomisk oversikt balanse (spesifisert på hovedposter/kontogrupper).
Til venstre i tabellene/oversiktene er det henvist til aktuelle noter, jfr. kapittel 6.
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Anskaffelse og anvendelse av midler
noter

Regnskap 2017
i 1.000 kr.
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

2 898 056
156 100
459 383

Sum anskaffelse av midler

3 513 538

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

2 793 116
809 140
175 000

Sum anvendelse av midler

3 777 256

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
1

Endring i arbeidskapital

-263 718
-13 559
-277 276

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk drift
Regnskapsmessig merforbruk investering

202 413
-314 714
20 979
-172 395

Netto avsetninger (netto interne fin.trans)

263 718

* Anvendelse av midler er her større enn anskaffelse med 263,7 mill.
kr. Det gir en nedgang i arbeidskapital på 277,2 mill. kr, når vi
korrigerer for 13,5 mill. kr. i ubrukte lånemidler fra 2016.

Anskaffelse minus anvendelse av midler, tatt hensyn til endring i ubrukte
lånemidler, skal stemme med endring i fonds og endring i arbeidskapitalen.
Avstemming av arbeidskapitalen vises under note 1 i kapittel 6.
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Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet
Regnsk 2017

Budsj 2017

Rev.bud
2017

-667 582
-1 578 356
-5 560
-9 700
-2 261 197

-657 300
-1 575 100

-657 300
-1 578 218

-13 677
-2 246 077

-13 677
-2 249 195

7 Renteinntekter og utbytte
8 Gevinst finansielle instrumenter (OM)
9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
11 Avdrag på lån

-42 771
-51
56 317
109 800

-45 828

-45 828

67 710
109 800

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L11)

123 295
34 067
-101 175
-48 147
-115 256

noter

Avvik
2017 Regnsk 2016

i 1.000 kr
Frie disponible inntekter
1
2
4
5
6

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter Sum (L1:L5)

10 282
138
5 560
-3 977
12 002

-647 901
-1 541 918

67 710
109 800

-3 057
51
11 393
0

-179 562
-605
61 982
106 300

131 682

131 682

8 387

-11 885

652
-22 304
-21 652

34 067
-101 174
-48 147
-115 255

32 274

32 274

32 274

-2 220 884

-2 103 773

-2 200 494

20 390

-2 170 833

2 199 905

2 103 773

2 200 494

589

2 069 657

-20 979

0

0

20 979

-101 175

Regnsk 2017

Budsj 2017

Rev. bud
2017

19 473
159 529
1 097 397
106 480
27 021
781 920
5 623
50 519
99 106
-147 164
2 199 905

19 671
149 873
1 054 380
100 101
25 166
749 163
5 624
49 524
83 448
-133 177
2 103 773

19 474
159 532
1 097 402
101 147
27 023
781 920
5 624
50 519
99 107
-141 254
2 200 494

-11 668
-2 201 486

Netto finansinntekter/-utgifter

9

Netto avsetninger
14 Til ubundne avsetninger
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
17 Bruk av ubundne avsetninger
19 Netto avsetninger Sum (L13:L18)
20 Overført til investeringsregnskapet
21 Til fordeling drift L6 + L12 - L19 - L20
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (L22-L21)

1
1

80 309
-110 656
-51 615
-81 962
124 500

Regnskapsskjema 1B
Avvik
2017 Regnsk 2016

i 1.000 kr

20

Fordelt slik
Fylkesordfører og fylkesting
Fylkesrådet, ledelse og stab
Utdanning
Tannhelse og folkehelse
Fagskolene
Samferdsel
Kontroll og tilsyn
Regional utvikling
Kultur
Fylkestingets enekompetanse, finans
Sum netto drift

1
3
5
-5 334
2
1
1
1
0
5 910
589

Fra og med 2014 har vi justert innholdet i regnskapsskjema 1 A, ved at noen
utgifter er ført på området Fylkestingets enekompetanse, finans, i skjema 1B.
Dette er i henhold til regnskapsregler. Dette er også omtalt under kap. 3.2
lengre bak i dokumentet.
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18 506
144 917
1 042 652
101 321
27 083
723 978
5 509
49 287
85 871
-129 467
2 069 657

Trøndelag fylkeskommune
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Økonomisk oversikt - drift
Regnskap 2017

noter

Rev. budsj
2017 Regnskap 2016

i 1.000 k r.

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige tilskudd
Andre overføringer
Inntekts- og formueskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

-27 234
-75 222
-457 196
-1 578 356
-86 558
-348
-667 582
-5 560
-2 898 056

-31 189
-63 938
-371 764
-1 578 218
-83 059
-450
-657 300

-27 025
-77 677
-470 005
-1 571 918
-71 796
-961
-647 901

-2 785 918

-2 867 284

886 935
238 578
727 867
568 367
445 476
141 254
-74 106

860 424
232 316
654 814
578 495
436 423
141 254
-52 344

862 620
227 602
721 148
554 726
392 392
133 166
-74 470

2 934 370

2 851 381

2 817 183

36 314

65 463

-50 101

Finansinntekter
Renteinntekter og garantiprovisjon
Utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Sum eksterne finansinntekter

-26 636
-19 137
-51
-45 824

-25 868
-23 400
-49 268

-163 986
-18 974
-605
-183 565

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

56 333
109 800
166 133

67 713
109 800
177 513

62 145
106 300
168 445

Resultat ekst. finanstransaksjoner

120 309

128 245

-15 120

Motpost avskrivninger

-141 254

-141 254

-133 166

15 370

52 454

-198 386

Bruk av avsetninger
Bruk av udisponert fra tidligere år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-101 175
-88 087
-110 326
-299 589

-101 174
-88 087
-92 901
-282 162

-110 656
-58 269
-77 785
-246 710

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

63 123
126 351
73 766
263 240

65 148
126 351
38 209
229 709

133 539
102 894
107 488
343 921

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Eksterne finansieringstransaksjoner

9

Netto driftsresultat
Interne finansieringstransaksjoner

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)
Til inndekning senere år (underskudd)
Resultat
etter int. finanstransaksjoner
Dokumentnr.:
201835911-1
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Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet
Regnsk
2017

noter

Budsj
2017

Rev.bud
2017

Avvik 2017

Regnsk
2016

i 1.000 kr
Årets finansieringsbehov
1
3
5
6
7

Investeringer i anleggsmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov SUM (L1:L6)

8 Finansiert slik:
9 Bruk av lånemidler
10 Inntekter fra salg av anleggsmidler
12 Kompensasjon for merverdiavgift
13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
14 Andre inntekter
15 Sum ekstern finansiering SUM
(L9:L14)
16 Overført fra driftsregnskapet
18 Bruk av avsetninger
19 Sum finansiering SUM (L15:L18)

20 Udekket/udisponert L7 - L19

809 636
8 370

712 500
11 440

800 380
8 370

-9 257
0

341 218
3 873
402
8 111
353 604

2 296
820 302

723 940

2 984
811 733

688
-8 569

-156 650
-17 470
12 008
234

-129 820
-7 787
-61 080
-14 405
-277

-313 559
-175
-122 370
-133 321
-234

-443 120
-126 506
-110 600

-470 209
-175
-139 840
-121 313

-569 659

-680 226

-731 537

-161 878

-213 369

-63 123
-15 126

-32 274
-11 440

-63 739
-16 458

-617
-1 332

-133 539
-6 695

-647 907

-723 940

-811 733

-163 827

-353 604

172 395

-172 395

Regnskapsskjema 2B
Regnsk
2017

Budsj
2017

Rev. bud
2017

Avvik2017

186 243
16 492
13 825
700
583 120
800 380

29 258
-3 329
-723
700
-35 162
-9 257

Regnsk
2016

i 1.000 kr
11
11
11

Fordelt slik
Fylkesrådet, ledelse og stab
Utdanning
Tannhelse og folkehelse
Fagskolene
Samferdsel
Sum investering i anleggsmidler
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184 139
11 170
6 847
139 062
341 218
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Økonomisk oversikt - investering
Regnskap 2017

noter

Budsjett 2017

Rev. bud 2017

Regnskap 2016

-175

-7 753
-277
-14 405
-61 080
-83 516

i 1.000 k r.

Inntekter
10

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Sum inntekter

-175
-234
-33 321
-122 370
-156 100

-13 100
-126 506
-139 606

-23 813
-139 840
-163 828

712 500

800 380

279 212
500
61 108
397

Utgifter

11

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.
Overføringer
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

48
7
686 008
660
122 418
497

Sum utgifter

809 636

712 500

800 380

341 218

8 370

11 440

8 370

2 296
10 666

11 440

2 984
11 354

3 873
402
7 496
616
12 386

664 202

584 334

647 906

270 088

-313 559

-443 120

-470 209

-129 820
-34

-100 000
-63 123
-8 902
-5 370
-854
-172 395
-664 202

-97 500
-32 274
-3 000
-8 440

-97 500
-63 739
-8 902
-5 370
-2 186

-133 539
-402
-6 082
-212

-584 334

-647 906

-270 088

Finansieringstransaksjoner
5

Kjøp av aksjer og andeler
Inndekning av tidl. års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne fond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Finansiering

19

Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Udekket i investeringsregnskapet
Sum finansiering
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3. Driftsregnskapet - kommentarer
3.1 Hovedtall og kommentarer

Fylkeskommunens driftsregnskap i 2017 viste et mindreforbruk (overskudd) på
20,9 mill. kr. Iht Ft-sak 41/17 er mindreforbruket på virksomheter 74,1 mill. kr
avsatt til disposisjonsfond. Korrigert for dette er årets reelle mindreforbruk 95
mill. kr. I driftsrapport 2/2017 til fylkestinget FT-sak 41/17 var rapportert 68,3
mill. kr i mindreforbruk. Innenfor regnskapsskjema 1A sentralt område var den
vesentligste årsaken til avviket høyere statlige overføringer innen frie midler
som bare delvis ble budsjettjustert i året. Netto finanstransaksjoner ble lavere
enn budsjettert, bl.a som følge av lavere renteutgifter.
Innen regnskapsskjema 1B sektorene fikk vi et samlet mindreforbruk på 0,5
mill. kr (etter avsetning resultat til disposisjonsfond) og sammenlignet med
revidert budsjett for året. I dette inngår Fylkestingets enekompetanse hvor
pensjonsavstemminger føres og netto merinntekt her var 5,9 mill. kr. Sektor
for Tannhelse og folkehelse hadde merforbruk med 5,3 mill. kr. mens de øvrige
sektorer er avsluttet i balanse etter avsetning resultat til disposisjonsfond med
74,1 mill. kr. Vi har nærmere omtale av avvikene i kapittel 3.2.
Frie disponible inntekter økte med 19,1 mill. kr slik:
Sum

mill. kroner
Økt lærlingtilskudd
Økt tapskompensasjon
Avgift CO2 ferger og båter
Uttrekk fornying fylkesveger
Rammetilskudd skatteopplegg
Skatt
Inntektsutjevning
Sum endring

Vedtatt
statsbudsjett
1,6
5,5
0,4
-2,6
-0,2
-1,7
3,2
6,2

Revidert
statsbudsjett
0,3

0,8
-3,2
-0,8
-2,9

Økt
endring ift
skatteanslag/- opprinnelig
budsjett
inngang
1,9
5,5
0,4
-2,6
0,6
20,7
15,8
-4,9
-2,5
15,8
19,1

Skatt på inntekt og formue
Sum skatt og inntektsutjevning i 2017 er på 822,8 mill. kr. Det er 13,3 mill. kr
mer enn budsjettert. Inkludert er naturressursskatt med 5,5 mill. kr. Denne
tabellen viser skattetall og inntektsutjevning over flere år
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Skatteinngangen ble 15,8 mill. kr. mer enn budsjettert. Vårt skatteanslag bygde
på statens anslag i nasjonalbudsjettet for 2017 (oktober 2016). Vi har i ettertid
ikke endret dette anslaget, selv om staten i to omganger endret
kommunesektorens skatteanslag. Først nedjusterte staten sitt anslag i
kommuneproposisjonen (mai måned), til 0,4 % lavere vekst. Senere, i
forbindelse med statsbudsjettframleggelsen, oppjusterte staten med 1,9 %
høyere vekst.
Inntektsutjevningen ble 2,5 mill. kr. lavere enn budsjettert. Alle
inntektsutjevningstall beregnes pr. innbygger.
For fylkeskommunene samlet ble skatteinngangen 32 347 mill. kr. (vekst 3,1
%). I oktober 2016 var prognosen fra staten 31 900 mill. kr., i mai 2017 31 765
mill. kr og i oktober 2017 32 400 mill. kr. Skatteveksten fra 2016 til 2017 i NordTrøndelag var på 3,9 %. Målt pr. innbygger i Nord-Trøndelag ble skatteveksten
3,3 %. Innbyggertallet økte med 0,6 %.
I Sør-Trøndelag fylkeskommune ble skatteveksten 21,3 mill. kr. høyere enn
budsjettert, mens inntektsutjevningen ble 21,4 mill. kr. lavere enn budsjettert.

Ordinært rammetilskudd
Rammetilskuddet for 2017 er 1428,7 mill. kr, noe som er 5,8 mill. kr mer enn
budsjettert. Totalt rammetilskudd ble1428,67 mill. kr. I fylkeskommunen ble 1,6
mill. kr justert i driftsrapport I og 1,5 mill. kr i driftsrapport II.
Andre generelle statstilskudd
Rentekompensasjon for veg og bygg er 9,7 mill. kr som er 3,9 mill. kr mindre
enn budsjettert.
Renteinntekter, utbytte og garantiprovisjon, verdiregulering
Vi har inntektsført til sammen 45,8 mill. kr i renteinntekter, utbytte,
verdijustering av finansielle omløpsmidler og garantiprovisjon. Det er 3,4 mill.
kr mindre enn revidert budsjett. I 2016 var det samme på 183,5 mill. kr hvorav
størstedelen av inntektene, 174,3 mill. kr, var renter, utbytte og
Dokumentnr.: 201835911-1
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garantiprovisjon fra NTE. Iht. avtale om overføring av eierskapet til kommuner
er mottatt fra NTE i 2017 32,4 mill. kr. Utbytte fra NTE var budsjettert med 23,4
mill. kr, men ble 17,1 mill. kr.
Renteutgifter og avdrag innlån
Renteutgifter for våre lån og låneomkostninger var på 56,3 mill. kr. Det er 11,4
mill. kr lavere enn budsjettet.
Avdrag er betalt med 109,8 mill. kr, i samsvar med budsjettet. Det er 41,1 mill.
kr over kommunelovens minstekrav. Avdragsbetalingen i 2017 var 106,3 mill.
kr.
Vi viser for øvrig til note 9.
Netto bruk av og avsetning til sentrale fonds, overføring fra drift til investering
Interne finansieringstransaksjoner er bevegelser til og fra fonds, hovedsakelig
innenfor sentral økonomi. Regnskapsføring er iht. revidert budsjett. Vi viser til
kapittel 2, regnskapsskjema 1A under netto avsetninger.
I samme skjema framgår overføring fra drift til investering, til bruk som
delfinansiering av investeringsprosjekt, og da spesielt innenfor fylkesveg.
Regnskapsføring er iht. revidert budsjett.

3.1.1 Sluttresultat for fylkeskommunen samlet
Sentrale tall og resultat i fylkeskommunen skal presenteres iht. Budsjett og
Regnskapsforskrift jf. rapportskjemaet Økonomisk oversikt - drift.
Resultat begrep drift*
Driftsresultat brutto

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat
2017
2016
2015
2014
2013
Kommentar/forklaring
Driftsinntekter minus
36,3
-50,1
-56,7 -109,7
41,5 driftsutgifter

Netto driftsresultat
Netto driftsres. i % av
driftsinntekt

Regnskapsmessig
resultat/mindreforbruk

-15,3

198,4

201,4

25,8

-0,5

6,9

7,3

1,0

-20,9

-101,2

-110,7

29,9

Brutto driftsresultat pluss
eksterne finansinntekter
186,7 minus finansutgifter
7,0 Netto driftsresultat pluss
netto interne finansposter,
pluss for bruk av og minus
for avsetning til fonds, samt
62,0 overføring til

* Se Økonomisk oversikt drift under punkt 2.
Netto driftsresultat er et sentralt begrep i kommunal- og fylkeskommunal
økonomi. Det viser resultat fra ordinær drift.
KS anbefaler at netto driftsresultat målt i forhold til sum driftsinntekter er på
minst 4 %. KS sin anbefaling bygger på utredninger i Teknisk beregningsutvalg
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).
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Våre tall for netto driftsresultat i % de tre siste år er: -0,5 % i 2017, 6,9 i 2016,
7,3 i 2015 i 2014. Nedgang fra 2016 til 2017 har sammenheng med at
renteinntekter og utbytte fra NTE under eksterne finansinntekter har gått ned
mens driftsinntekter og eksterne finansutgifter er på samme nivå som i 2016.
KS sin anbefaling gjelder først og fremst i makro - alle fylkeskommuner sett
under ett – og ikke den enkelte fylkeskommune. Anbefalingen bygger på en
tenkning om “absolutt kommunal formuesbevaring”. Det er en teoretisk
størrelse som bl.a. inkluderer kapitalslit/avskrivninger (istedenfor avdrag),
deflatering av gjeld og bompengeinntekter og andre inntekter i
kapitalregnskapet.
TBU påpekte i sin tid at det anbefalte nivået for fylkeskommunene er særlig
usikkert.
Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 er på 20,9 mill. kr, og er samlet avvik
fra revidert budsjett for året. På virksomheter er avsatt mindreforbruk med 74,1
mill. kr til disposisjonsfond i regnskapsavslutningen.
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3.2 Driftsregnskapet og sektorene - kommentar

Til hver sektorkommentar nedenfor viser vi sektorens samlede regnskapsbilde
i forhold til netto driftsramme, og sum netto driftsutgift pr. virksomhet, med
avvik fra revidert budsjett. Sum netto driftsutgift i alle sektorene svarer til ”sum
fordelt til drift” ifølge regnskapsskjema 1A. Spesifikasjon pr sektor går fram av
skjema 1B. Se rapportene under kapittel 2.
Sektorenes netto driftsutgifter i 2017:
Regnsk 2017

Budsj 2017

Rev. bud
2017

19 473
159 529
1 097 397
106 480
27 021
781 920
5 623
50 519
99 106
-147 164
2 199 905

19 671
149 873
1 054 380
100 101
25 166
749 163
5 624
49 524
83 448
-133 177
2 103 773

19 474
159 532
1 097 402
101 147
27 023
781 920
5 624
50 519
99 107
-141 254
2 200 494

Avvik
2017 Regnsk 2016

i 1.000 kr
Fordelt slik
Fylkesordfører og fylkesting
Fylkesrådet, ledelse og stab
Utdanning
Tannhelse og folkehelse
Fagskolene
Samferdsel
Kontroll og tilsyn
Regional utvikling
Kultur
Fylkestingets enekompetanse, finans
Sum netto drift

1
3
5
-5 334
2
1
1
1
0
5 910
589

18 506
144 917
1 042 652
101 321
27 083
723 978
5 509
49 287
85 871
-129 467
2 069 657

Sektorene hadde en samlet netto driftsutgift i 2016 på 2 199,9 mill. kr. I 2016
var dette 2 069,7 mill. kr. I forhold til revidert budsjett for 2017, var det et
samlet mindreforbruk på 0,5 mill. kr inkl. Fylkestingets enekompetanse, finans
på fellesområde. Her er ført fellesutgifter/-inntekter som ikke kan føres i
regnskapsskjema 1A, iht. regnskapsregler. Dette gjelder bl.a.
pensjonsjusteringer og motpost avskrivninger. På virksomheter er avsatt
resultatet 74,1 mill. kr til disposisjonsfond.
Avvikene og den enkelte sektor er nærmere kommentert nedenfor.
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3.2.1 Fylkesordfører, fylkesting

Sammendrag/konklusjon
Sektoren har et mindreforbruk i 2017 på 0,5 mill kr som er avsatt
disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen.
Budsjettkontroll drift
Fylkesordfører har et mindreforbruk på 0,1 mill. kr. som skyldes mindre
reisevirksomhet enn budsjettert. Fylkestinget har et mindreforbruk på kr 0,4
mill. kr som i hovedsak skylles god kontroll på kostnader og at to planlagte
fylkesting ble avlyst.
Tiltak og virkningen av tiltakene
2 planlagte fylkesting ble avlyst.
Aktivitet/produksjon
Det har vært mye aktivitet i tilknytning til sammenslåing av Sør- og NordTrøndelag. Trøndelag fylkesting ble konstituert i 2017.
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3.2.2. Fylkesrådet, ledelse og stab

Sammendrag/konklusjon
Sektor 1 har et mindreforbruk på 11,8 mill kr. som er avsatt disposisjonsfond
ved regnskapsavslutningen. Kommentarene under på de enkelte virksomheter
er før avsetning av mindreforbruket.
Budsjettkontroll drift
Fylkesrådet
har et mindreforbruk på 0,8 mill kr som i hovedsak skyldes at man ikke har
kjøpt andre tjenester samt et romslig budsjett på reising.
Administrasjonssjefen
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har et mindreforbruk på 0,3 mill kr som skyldes at det ikke er kjøpt andre
tjenester samt at det har vært mindre reisevirksomhet.
Administrasjonsavdelingen (ADA)
har et mindreforbruk på 10,4 mill. kr inklusiv gjenbevilgning på 6,2 mill kr.
Mindreforbruket skyldes at det har vært mindre aktivitet enn budsjettert pga at
man har jobbet med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Mindre forbruk
av personalmidler enn forutsatt i budsjettet og sykepengerefusjoner uten
innsetting av vikar forklarer i hovedsak resten av mindreforbruket.
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef har et mindreforbruk på 0,3 mill kr som skyldes mindre
kjøp av fagpersonell, lisenser og en gjenbevilgning fra Trøndelagsmøtet 2016.
Tiltak og virkningen av tiltakene
ADA jobber aktivt med å prøve å redusere utgiftene med tanke på at ramma
skal ned i årene fremover.
Aktivitet/produksjon
2017 har vært preget av arbeidet med sammenslåingen med Sør-Trøndelag og
det har vært lite tid til å jobbe med andre ting enn sammenslåingsoppgaver.
Det har vært mange prosjektgrupper som har jobbet med å utarbeide
standarden for Trøndelag fylkeskommune, og IT har hatt en stor jobb med å få
felles plattform etc på plass til 1.1.18.
Mye av kommunikasjonsavdelingens ressurser har blitt brukt i arbeidet med
sammenslåingen. Avdelingen har i hele 2017 avgitt en stilling til
Trøndelagsprosjektet. I tillegg er det utarbeidet ny grafisk profil, hjemmeside og
intranett for Trøndelag fylkeskommune.
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3.2.3 Utdanning

Sammendrag/konklusjon
Sektor 2 Utdanning hadde i 2017 et samlet mindreforbruk på 35,4 mill. kr som
ved regnskapsavslutningen er avsatt disposisjonsfond. For de videregående
skolene er det et mindreforbruk på 20,9 mill. kr, mens Avdeling for
videregående opplæring (AVGO) hadde et mindreforbruk på 14,5 mill. kr.
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Kommentarene under på de enkelte virksomheter er før avsetning av
mindreforbruket.
Mindreforbruket for skolene kommer av bevilgede utstyrsmidler som ikke ble
brukt som følge av bl.a. utsatte bygningsmessige arbeider hvor utstyr skal
plasseres. I tillegg er midler tildelt med helårsvirkning og skal brukes våren
2018.
Avdeling for videregående utdanning (AVGO)

Avdeling for videregående opplæring, AVGO rapporterer et mindreforbruk på
14,5 mill. kr ved utgangen av 2017.
De forhold som i vesentlig grad bidrar til dette resultatet i 2017 er:
1. Merinntekter for gjesteelever og landslinjer, 6,1 mill.kr
2. Mindreforbruk språkopplæring, voksenopplæring og fellesutgifter 5,2
mill. kr
3. Tidsforskyvning i utvikling og leveranse i VFS-prosjektene,
mindreforbruk 3 mill. kr
4. Mindreforbruk samlet ved diverse besparelser/ redusert aktivitet, 5,2
mill. kr
5. Merforbruk fagopplæring 5 mill. kr
Økende aktivitet på lærlingeområdet medfører merforbruk i 2017 og vil få
virkning inn i 2018.
22 Meråker videregående skole
i 2017, for første gang på mange år, et mindreforbruk på 0,87 mill. kr.
I dette tallet inngår 0,48 mill. kr i utstyrsmidler og to budsjettendringer etter
forrige rapport på til sammen 0,342 mill. kr som ikke var tatt høyde for.
Utfordringen for skolen ligger i høy leiepris i forhold til inntektene.
Skolen må også i årene fremover, i samarbeid med inntak, ha fokus på
minimumskapasitet i elevtall og gruppedeling for å ivareta en sunn
skoleøkonomi.
23 Ole Vig videregående skole
Skolens netto resultat viser et regnskapsmessig mindreforbruk på ca 2,2 mill,
kr hvorav ca. 1,2 mill. kr er ubrukte øremerka prosjektmidler.
Mindreforbruk i forhold til budsjett 2017 er i hovedsak knyttet til følgende
forhold:
Ubrukte øremerkede midler til faglige nettverk og prosjekt på til sammen ca.
1,2 mill. kr som forutsettes gjenbevilget til 2018.
Øvrig skoledrift har et mindreforbruk på ca 1,0 mill. kr
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24 Levanger videregående skole
Skolens regnskapsmessige resultat er et mindreforbruk på 3.3 mill kr.
Av skolens regnskapsførte mindreforbruk i 2016 (3.9 mill kr) ble i
desember 2017 2.5 mill kr avsatt på disp.fond.
Skolens reelle resultat kan beregnes slik:

Skolen hadde høsten 2017 en elevtallsøkning på 50 elever i forhold til forrige
skoleår. Dette ga en budsjettøkning på 1.6 mill.kr.
Utstyrsanskaffelse til teknologi og industriell produksjon, 0,3 mill. kr er belastet
investeringsregnskapet. Finansieringen ble overført fra driftsregnskapet.
26 Verdal videregående skole
Skolen viser et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 1,1 mill. kr.
Når det er tatt hensyn til interne gjenbevilgninger på seksjonene, utstyrsmidler,
prosjekter, nettverksmidler, samt tildelte midler som tilhører våren 2018 har vi
et reelt merforbruk på knapt 0,14 mill. kr.
Det er satt på bundne driftsfond øremerka prosjektmidler, ca 3,5 mill. kr.
Skolens overskudd fra 2016 er også satt av på fond.
I tillegg har vi brukt 2,06 mill. kr i drift til div utstyrs- og møbelkjøp. Dette er
etterslep av tildelte midler fra 2016 samt midler fra 2017-tildelingen.
Resterende av bevilgede utstyrsmidler blir gjenbevilget i 2018.
27 Leksvik videregående skole
Skolen gikk ved årsavslutning i balanse etter å ha tatt hensyn til midler fått i
2017 som gjelder for 2018.
Ved regnskapsavslutning for 2017 viser regnskapet et mindreforbruk på 2,1
mill. kr. Dette skyldes i hovedsak midler mottatt i 2017 som gjelder for våren
2018.
Tildelte utstyrsmidler etter søknad er delvis brukt til oppgradering av
utstyrsparken; multifunksjons-skrivere og møbler som stoler, arbeidsbord o.l.
Det gjenstår noe innkjøp som skal tas i 2018.
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28 Inderøy videregående skole
Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 1,8 mill. kr. 0,8 mill. kr er poster som
skal videreføres i 2018. I driftsrapport 2/2017 rapporterte vi et merforbruk på
0,8 mill. kr.
29 Mære landbruksskole
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,3 mill. kr for 2017. Det er omtrentlig
som varslet i siste driftsrapport (1 mill. kr).
Skolen har imidlertid gjennomført innkjøp der utgiftene på til sammen 0,9 mill.
kr kommer i 2018. Vi har 1,1 mill. kr på fond fra tidligere år.
Aktiviteten innenfor næringsutvikling med seminarer, kurs og
utviklingsprosjekter er stabilt høyt. Omsetning på 11,7 mill. kr. Det er en økning
på 1 mill. kr i forhold til 2016.
Skolen har brukt 2,7 mill. kr til diverse investeringer i utstyrsmidler. Finansiert
av tildelte utstyrsmidler, salg av utstyr og oppsparte midler.
Det gamle melkefjøset er ombygd til ammekuproduksjon. Det nye hybelhuset
er under oppføring, og blir klart til innflytting til skolestart 2018.

32 Olav Duun videregående skole
Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på ca. 1,6 mill. kr.
Halvparten gjelder øremerkede midler til prosjekter og satsinger i
utdanningssektoren, tildelt for 2017/2018 og skal brukes i 2018.
Mindreforbruk kommer av tildelte midler som gjelder faglige nettverk, OT i
2017/2018, gjennomføringsmidler, FYR-midler og VO. Samt kr 0,25 mill. kr til
planlagt anskaffelse av utstyr i januar 2018.
Korrigert for øremerkede midler er skolens driftsresultat for 2017 i tilnærmet
balanse med et beregnet mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kr. Målsettingen om
balanse ved årets slutt er innfridd.
33 Steinkjer videregående skole
Skolens ordinære drift er i økonomisk balanse, som signalisert i skolens
driftsrapport pr. 30.09.17.
Det bokførte regnskapsresultatet viser et samlet netto mindreforbruk på 3,7
mill. kr. Korrigert for tildelte prosjektmidler/fylkeskommunale øremerkede
midler, tiltenkt nettverk, VO og andre spesifikke prosjekt for hele skoleåret
2017/2018, fremkommer et reelt resultat på tilnærmet +1 mill.kr, 99,3% forbruk
i forhold til budsjettet.
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Overføring fra drift til investering er 1,3 mill kr som har gått til
undervisningsutstyr, oppgradering av skolelokaler (praksisrom HO/VO
velferdsteknologi) og anskaffelse av buss. Dette er finansiert med tildelte
utstyrsmidler og bruk av bundne fondsmidler.
34 Grong videregående skole
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,3 mill kr. Av dette er 1,25 mill. kr.
utstyrsmidler til nytt realfagsrom. Øvrige ubrukte midler er til Skogprosjekt
Namdal, spesial-pedagogikk våren 2018, skolering motorsykkellærer,
motorsykkel og OT-midler.
35 Ytre Namdal videregående skole
Regnskapsført resultat endte med et mindreforbruk på ca. 1.3 mill kr mens
reelt driftsresultat kan beregnes til et merforbruk på ca 0,8 mill. kr.
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3.2.4 Tannhelse og Folkehelse

Sammendrag/konklusjon
Sektoren hadde i 2017 en samlet netto driftsutgift på 106,4 mill. kr og et
regnskapsmessig merforbruk på 5,3 mill. kr.
Tannhelse:
I 2017 hadde tannhelsetjenesten et netto driftsunderskudd på 6,5 mill. kr.
Resultatet viser et underskudd som er 1,9 mill. kr større enn årsprognosen i
driftsrapporten pr. 30. september. Hovedforklaringen på denne feilvurderingen
er at en meget positiv utvikling i honorarinntektene fra andre til tredje kvartal,
ikke fortsatte i fjerde kvartal.
Budsjettet for 2017 er som foregående år saldert gjennom en kombinasjon av
effektivisering av driftsopplegget for prioriterte pasienter og økning av
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pasientinntekter. Pasientinntektene ble på nivå med 2016, men 5,2 mill.kr
lavere enn budsjettert.
Mange ansatte har vært ute i permisjon også i 2017. I tillegg til at det har vært
mange fødselspermisjoner, har vi leid ut personell for å gjennomføre
tannhelseundersøkelser i HUNT4. Det forklarer i stor grad lavere inntekter enn
forventet, fordi nyutdannede vikarer er mindre produktive enn mer erfarne fast
ansatte. Vi har også som en følge av de mange permisjonene hatt høyere
lønnsutgifter til vikarer, men samtidig også tilsvarende høyere inntekter fra
refusjoner enn budsjettert.
Svikten i honorarinntektene forklarer mesteparten av driftsunderskuddet, men
det er mindre avvik i forhold til budsjett på flere poster.
Regnskapet viser en liten nedgang fra 2016 i kjøp av tjenester fra private, men
likevel litt høyere enn budsjettert. Utgifter til kjøp og vedlikehold av utstyr er
betydelig lavere enn budsjettert, mens utgifter til forbruksmateriell er noe
høyere.
I 2016 hadde vi ekstraordinære utgifter pga. flyktningetilstrømningen. Utgiftene
til tolketjenester har fortsatt å øke.
Utgifter til kurs og etterutdanning er mindre enn budsjettert, mens reiseutgifter
m.m. i forbindelse med møter er økt med ca. 0,5 mill.kr som følge av stor
møteaktivitet i forbindelse med sammenslåingsprosjektet. I tillegg anslår vi at
ca. 1,2 mill. kr av inntektstapet kan tilskrives økt møteaktivitet.
Fra 1.1.2015 gjelder ny forskrift om krav til føring av atskilte regnskaper for
tannhelsetjenesten. Formålet er å dokumentere at det ikke forekommer ulovlig
kryssubsidiering. Vi viser til resultatoppstillinger som presenteres i note 20 til
regnskapet, slik forskriften krever.
Folkehelse:
hadde i 2017 netto driftsutgifter på 10,5 mill. kr og et mindreforbruk på 1,2 mill.
kr.
Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at kommunene i 2017 ikke fikk utbetalt
de årlige aktivitetsmidlene til folkehelsetiltak. Disse midlene ble besluttet flyttet
over til den nye programsatsingen på folkehelsearbeid som en del av den
fylkeskommunale andelen i finansieringen av satsingen. På grunn av at
fylkeskommunen ikke fikk tilslag på sin søknad om statlig hovedfinansiering av
programsatsingen i 2017, ble også store deler av utbetalingene til kommunene
utsatt. Vi forventer at Trøndelag fylkeskommune får statlig finansiering til
programmet i 2018 og at overskuddet da går inn som fylkeskommunal andel av
finansieringen.
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3.2.5 Fagskolene

Sammendrag/konklusjon
Sektor fagskole har et mindreforbruk på 1,4 mill. kr som ved
regnskapsavslutningen er avsatt disposisjonsfond. I hovedsak er dette
mindreforbruk ved Ytre Namdal fagskole. Ytre Namdal fagskole fikk styrket sitt
budsjett i 2017 grunnet oppstart av maskinoffiserutdanning.
Budsjettkontroll drift og aktivitet
Fagskolen felles
Ansvarsområdet omfatter administrasjon av fagskolesektoren og
fagskolestyret. Fagskolen felles har et merforbruk på 0,03 mill. ved årets slutt.
Et tidligere antatt mindreforbruk har vi brukt til en generell styrking av
budsjettet til fagskolene. Og vi har spesielt styrket Ytre Namdal fagskole i
forbindelse med oppstart av maskinoffiserutdanningen høsten 2017.
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Stjørdal fagskole
har et regnskap i balanse ved årets slutt. Fagskolen har inntektsført 1,4 mill. kr
fra et tidligere avsatt driftsfond.
Skolen har siden 2012 hatt et samarbeid med Fauske vgs. om studietilbud i
bergteknikk og i 2016 startet fagskolen et studietilbud i Midtre Namdal ved
Olav Dunn vgs. Disse to eksterne studietilbudene har gitt ekstra reise- og
oppholdsutgifter.
Levanger fagskole
har et regnskap i balanse etter at 0,1 mill.kr er avsatt til bundet fond. Levanger
fagskole har kun studenter på helsefag.
Steinkjer fagskole
er i tilnærmet balanse ved årets slutt. Fagskolen har tidligere i 2017 rapport om
økonomiske utfordringer. Men ubesatte stillinger i en periode har gitt lavere
lønnskostnader og balanse. Fagskolen har planer for bruk av utstyrsmidler til
faget velferdsteknologi. Men i påvente av bygningsmessige tilpasninger er
skolen ennå ikke kommet i gang med dette. De bygningsmessige tilpasningene
er nå påbegynt.
Ytre Namdal fagskole
har et mindreforbruk på om lag 1,4 mill. i 2017. På grunn av oppstart av
maskinoffiserutdanningen høsten 2017 fikk fagskolen styrket budsjettet med
1,8 mill. kr. Hvorav 0,5 mill. kr ble finansiert av antatt mindreforbruk fagskolen
felles og 1,3 mill. kr fra fagskolefondet. Budsjettøkningen ble vedtatt av
fagskolestyret etter søknad fra Ytre Namdal fagskole.
0,7 mill. kr av mindreforbruket er ikke anvendte investeringsmidler som vil bli
brukt i 2018.
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3.2.6 Samferdsel

Sammendrag/ konklusjon
Sektoren hadde en netto utgift på 781,9 mill. kr i 2017. 15 mill. kr av
mindreforbruket i 2016, er benyttet til å finansiere økt satsing på strekningsvise
investeringstiltak. Mindreforbruket i 2017 er 17,5 mill. kr som
ved regnskapsavslutningen er avsatt disposisjonsfond.
Budsjettkontroll drift
På fylkesveg drift/vedlikehold, miljø og trafikksikkerhetstiltak var det et
merforbruk på 6,5 mill. kr. Vi har iht. anordningsprinsippet periodisert en utgift
på 1,03 mill. kr i driftsregnskapet. Dette gjelder påløpte utgifter, men faktura
med nødvendig dokumentasjon er ikke mottatt av SVV innen fristen for
regnskapsavleggelse.
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Sluttoppgjør etter slitasjeskader påført våre fylkesveger under militærøvelsen
Cold Response 2016, er refundert med kr 3,5 mill. kr.
Tilrettelagt transport for funksjonshemmede har et mindreforbruk på 6,2 mill. kr
i 2017. I tillegg til egne midler (11,6 mill.kr) fikk fylkeskommunen tilført 15,8
mill. kr i prosjektmidler fra staten. Ubrukte statlige midler er avsatt på bundet
fond.
Administrasjon, bilruter, båt/ ferje og har et mindreforbruk på 17,8 mill. kr i
2017. Mindreforbruket på kollektivtransportsiden skyldes gunstig
kostnadsutvikling i 2016 som var grunnlag for avtalereguleringene i 2017.

3.2.7 Regional utvikling

Sammendrag/ konklusjon
Sektoren hadde en netto utgift på 50,5 mill. kr i 2017. Mindreforbruk ble omlag
5 mill. kr som ved regnskapsavslutningen er avsatt disposisjonsfond.
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Kommentarene under på de enkelte virksomheter er før avsetning av
mindreforbruket.
Dette fordelte seg slik:
Ansvar
Beløp
701000 Regional utvikling
1 452
701200 Plan
1 087
701300 Næring
2 487
721000 Regionalt utv.fond
0
Sum
5 026
Budsjettkontroll drift
Sektoren har et mindreforbruk som følge av reduserte stillingsandeler,
refusjoner på grunn av sykdom og mindreforbruk på enkeltposter, bl.a. interne
utviklingsmidler. Dette utgjør om lag 3 mill. kr.
Sektoren har ansvar for en del prosjekt som er finansiert med
fylkeskommunens egne midler og blir derfor en del av resultatet, dette utgjør
om lag 2 mill. kr. Dette har bl.a. sammenheng med utsatt aktivitet på
utviklingsoppgaver som følge av trøndelagsprosjektet.
Årsregnskapet for regionalt utviklingsfond viser et resultat i balanse. Det har
vært et merforbruk på rammen på egne midler, og har blitt finansiert med
midler fra sektorens disposisjonsfond. Dette utgjorde 2,9 mill. kr inkl. inndratte
midler. Regnskapet for statsmidlene fra KMD hadde et merforbruk på om lag
0,8 mill. kr som er finansiert med inndratte midler. Opptjente renter ble om lag
2 mill. kr.
Opptjente rentemidler i 2017 disponeres i 2018.
Aktivitet/ produksjon
Sektoren har ansvar for mange prosjekt, både i partnerskap med andre
finansieringsaktører og prosjekt finansiert med egne midler. Mye av
arbeidsinnsatsen i 2017 har vært knyttet til sammenslåingsprosjektet
Trøndelag, i tillegg til virkemiddelforvaltning gjennom Regionalt
utviklingsprogram, fylkesplanarbeid og samordnings- og veiledningsansvar i
forhold til plan- og bygningsloven.
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3.2.8 Kultur

Sammendrag
Sektoren hadde en netto utgift på 99,1 mill. kr i 2017. Mindreforbruk ble på 2,2
mill. kr som ved regnskapsavslutningen er avsatt disposisjonsfond.
Kommentarene under er før avsetning av mindreforbruket.
Dette fordeler seg slik:
Ansvar
801100 Folk og samfunn
801200 Kulturminnevern
801400 Kulturproduksjon
801410 Bibliotek
Sum
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Budsjettkontroll drift
Mindreforbruket på sektoren skyldes mindreforbruk på lønnsposter og
sykelønnsrefusjon på til sammen om lag 1,4 mill. kr. I tillegg mindreforbruk på
innvandrerråd, rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet på om
lag 0,35 mill. kr, samt utsatt aktivitet på enkelte prosjekt.
Aktivitet/ produksjon
Kulturminnevern:
Funksjonsområdet har ulike ansvarsområder innenfor kulturminnevern for eldre
og nyere tid, bl. a forvaltning av tilskuddsmidler, ivaretakelse av kulturminner i
plan- og byggesaker og arkeologisk registreringer. Inngående
oppdragsmengde på arkeologiske undersøkelser har ført til at budsjetterte
inntekter er i balanse.
Folk og samfunn.
Funksjonsområdet består av tjenesteområdet museum, idrett, barne- og
ungdomsarbeid, kulturbygg og idrettsanlegg, rådene for likestilling av
funksjonshemmede, eldre og innvandringsorganisasjoner. Området består
hovedsakelig av lønnsutgifter og tilskudd til andre. Nord-Trøndelag fikk 58,5
mill. kr i spillemidler til fordeling.
Kulturproduksjon.
Det er et stort aktivietsnivå på virksomheten, med bl.a. Vrimmelfestivalen i Ytre
Namdal, 46 skolekonserter på «Æ sa at du sa» over hele Nord-Trøndelag,
produksjoner for Den kulturelle skolesekken og Ungdommens
Kulturmønstring. UKM er del av et regionalt samarbeid med Kulturskolerådet
og DKS.
Bibliotek.
Fylkesbibliotekets virksomhet har gått etter planen, og satsingen NordTrøndelag leser er nå avsluttet.
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3.2.9 Kontroll og tilsyn

Dette er kontrollutvalgets budsjettområde og omfatter kontrollutvalgets egen
drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester.
Netto driftsutgift for sektoren i 2017 var på 5,6 mill. kr. Dette ga et
mindreforbruk på i underkant av 0,2 mill. kr. Som ved regnskapsavslutningen
er avsatt disposisjonsfond.
Hovedpostene på utgiftssiden var overføringer til KomRev Trøndelag IKS og
KomSek Trøndelag IKS med til sammen 4,9 mill. kr.
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3.2.10 Fylkestingets enekompetanse, finans

Sammendrag/Konklusjon
Innen sektor 9 Fylkestingets enekompetanse, finans føres fellesutgifter/inntekter som ikke kan føres i regnskapsskjema 1A iht. regnskapsregler. Dette
gjelder pensjonsavregninger, motpost avskrivninger og utgifter i forbindelse
med finansbistand på låneportefølje og utgifter bank. Totalt merinntekt er 5,9
mill. kr.
Budsjettkontroll drift
Under sosiale utgifter inngår pensjon. Pensjon budsjetteres og avsettes på de
enkelte sektorer mens selve avregningen ved årets slutt gjøres på sektor 9.
Merinntekt i 2017 var 1,4 mill. kr. SPK utgjorde ved avregningen en inntekt på
0,1 mill. kr, KLP en inntekt på 1,4. kr og arbeidsgiveravgift på pensjon en
merutgift på 0,1 mill. kr. I avregningene inngår føring av årets og tidligere års
premieavvik. Premieavvik framkommer som forskjell mellom betalte
pensjonsfakturaer og beregnede pensjonskostnader.
Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på 1,1 mill. kr og er i hovedsak
underbudsjetterte bank-/finansgebyrer samt kjøp av finanstjenester.
Overføringer og refusjoner er motposter og gjelder betalt merverdiavgift og
momskompensasjon på samme og som føres på sektor 9.
Under salgsinntekter er ført konsesjonsinntekter fra NTE med 5,6 mill. kr. I
januar 2018 er mottatt avregning på konsesjonskraftrettighet for 2017 med 2,1
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mill. kr. På Regional utvikling er inntekten ført iht. budsjett. Overskytende er
ført på fellesområdet og det er ikke budsjettert i 2017 selv om det i driftsrapport
2/17 var signal om noe høyere inntekter.
Under finansinntekter føres motpost avskrivninger iht. budsjett.

3.3 Driftsregnskapet og sektorene - tabeller
Driftsregnskapet i hovedtall pr. virksomhet og sektor er spesifisert i tabellene
nedenfor. Sum netto utgift ifølge disse, kan sammenholdes med totalene for
tilsvarende under regnskapsskjema 1A og 1B under punkt 2.
Dette er en oppsummering av regnskapstall på sektornivå, som er benyttet i
innledende tabeller til kommentarene under kapittel 3.2. I kolonne til venstre
vises resultat som er avsatt på disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen.
Jfr. FT-sak 47/17.

Sektor 0 Fylkesordfører og fylkesting
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
09

Fylkesordfører og fylkesting

Sum Fylkesordfører og fylkesting

Regnskap
Driftsutg

Budsjett

Dr.innt.

Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

19 541

68

19 473

19 474

1

0,0 %

19 671

521

19 541

68

19 473

19 474

1

0,0 %

19 671

521

Sektor 1 Fylkesrådet, ledelse og stab
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
08
11
13
14

Fylkesrådet
Administrasjonssjef
Administrasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen

Sum Fylkesrådet, ledelse og stab
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Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

7 551
2 096
185 513
7 986

6
1
40 989
2 622

7 545
2 095
144 524
5 364

7 546
2 096
144 525
5 365

1
1
1
1

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

9 090
2 096
133 675
5 012

801
335
10 394
285

203 146

43 617

159 529

159 532

3

0,0 %

149 873

11 815
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Sektor 2 Utdanning
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet

Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

20

Avdeling videregående opplæring

294 651

98 907

195 744

195 744

0

0,0 %

217 411

22

Meråker videregående skole

37 858

8 735

29 123

29 124

1

0,0 %

26 758

854

23

Ole Vig videregående skole

188 719

33 107

155 613

155 613

1

0,0 %

145 162

2 251

24

Levanger videregående skole

135 180

11 829

123 351

123 352

0

0,0 %

112 100

3 297

26

Verdal videregående skole

109 968

18 078

91 890

91 890

0

0,0 %

86 368

1 142

27

Leksvik videregående skole

27 743

2 219

25 524

25 524

0

0,0 %

23 062

2 158

28

Inderøy videregående skole

50 489

8 895

41 594

41 594

0

0,0 %

36 113

1 838

29

Mære landbruksskole

83 127

34 608

48 518

48 519

0

0,0 %

41 416

1 325

32

Olav Duun videregående skole

143 090

17 527

125 563

125 564

0

0,0 %

119 068

1 608

33

Steinkjer videregående skole

189 412

26 689

162 723

162 723

0

0,0 %

155 876

3 776

34

Grong videregående skole

61 282

12 918

48 365

48 366

1

0,0 %

44 770

1 347

35

Ytre Namdal videregående skole

61 697

12 307

49 390

49 391

1

0,0 %

46 276

1 326

285 818 1 097 397 1 097 402

5

0,0 %

1 054 380

35 378

Sum Utdanning

1 383 216

14 456

Sektor 3 Tannhelse og folkehelse
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
37
39

Folkehelse
Tannhelse

Sum Tannhelse og folkehelse

Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

11 915
130 075

1 416
34 094

10 499
95 981

11 720
89 427

1 221
-6 554

10,4 %
-7,3 %

10 941
89 160

141 990

35 510

106 480

101 147

-5 334

-5,3 %

100 101

Sektor 4 Fagskolene
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
40
41
42
43
44

Fagskolen felles
Stjørdal fagskole
Levanger fagskole
Steinkjer fagskole
Ytre Namdal Maritime fagskole

Sum Fagskolene

Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

6 278
17 639
2 243
4 885
9 308

5 361
2 654
2 152
44
3 121

917
14 985
91
4 841
6 187

887
14 985
91
4 872
6 188

-30
0
0
31
1

-3,3 %
0,0 %
0,0 %
0,6 %
0,0 %

1 312
14 518
4 409
4 927

8
1 361

40 353

13 331

27 021

27 023

2

0,0 %

25 166

1 369

Sektor 5 Samferdsel
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
50

Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

Samferdsel

869 636

87 717

781 920

781 920

1

0,0 %

749 163

17 449

Sum Samferdsel

869 636

87 717

781 920

781 920

1

0,0 %

749 163

17 449

Sektor 7 Regional utvikling
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
70
72

Regional utvikling
Regionalt utviklingsfond

Sum Regional utvikling
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Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

95 188
107 537

68 366
83 840

26 822
23 697

26 822
23 697

1

0,0 %

30 140
19 384

5 025

202 724

152 206

50 519

50 519

1

0,0 %

49 524

5 025
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Sektor 8 Kultur
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
80

Regnskap
Driftsutg

Kultur

Sum Kultur

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

202 079

102 973

99 106

99 107

0

0,0 %

83 448

2 232

202 079

102 973

99 106

99 107

0

0,0 %

83 448

2 232

Sektor 6 Kontroll og tilsyn
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet
10

Regnskap
Driftsutg

Kontroll og tilsyn

Sum Kontroll og tilsyn

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

5 623

5 623

5 624

1

0,0 %

5 624

289

5 623

5 623

5 624

1

0,0 %

5 624

289

Sektor 9 Fylkestingets enekompetanse, finans
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Virksomhet

Regnskap
Driftsutg

19 Fylkestingets fellesinntekter
Sum Fylkestingets enekompetanse, finans

Dr.innt.

137 083
137 083

Budsjett
Netto

Netto

284 247 -147 164 -141 254
284 247 -147 164 -141 254

Avvik
Beløp

i%

5 910
5 910

-4,2 %
-4,2 %

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

-133 177
-133 177

Alle sektorene - sumbilde
(netto regnskap og budsjett)
Beløp i 1.000 kr.
Sektor
0
1
2
3
4
5
7
8
6
9

Regnskap
Driftsutg

Dr.innt.

Budsjett
Netto

Netto

Avvik
Beløp

i%

Budsjett

Resultat avsatt

oppr.

disp.fond

Fylkesordfører og fylkesting
Fylkesrådet, ledelse og stab
Utdanning
Tannhelse og folkehelse
Fagskolene
Samferdsel
Regional utvikling
Kultur
Kontroll og tilsyn
Fylkestingets enekompetanse, finans

19 541
203 146
1 383 216
141 990
40 353
869 636
202 724
202 079
5 623
137 083

68
19 473
19 474
43 617 159 529 159 532
285 818 1 097 397 1 097 402
35 510 106 480 101 147
13 331
27 021
27 023
87 717 781 920 781 920
152 206
50 519
50 519
102 973
99 106
99 107
5 623
5 624
284 247 -147 164 -141 254

1
3
5
-5 334
2
1
1
0
1
5 910

0,0 %
0,0 %
0,0 %
-5,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-4,2 %

19 671
149 873
1 054 380
100 101
25 166
749 163
49 524
83 448
5 624
-133 177

521
11 815
35 378

SUM

3 205 392 1 005 487 2 199 905 2 200 494

589

0,0 %

2 103 773

74 078
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4. Investeringsregnskapet - kommentarer
4.1 Investeringsregnskapet – prinsipper
Investeringsregnskapet består av enkeltprosjekt med prosjektkoder, strukturert
etter aksjer, virksomhetens utstyrsprosjekter og prosjekter for bygg og anlegg.
Det er felles finansiering med unntak av det som finansieres av virksomhetene
direkte av bundne midler eller ved overføring fra driftsregnskapet.
Kravet til realistiske årlige rammer for investering og rapportering iht. dette, er
innskjerpet fra sentrale myndigheter. Nord-Trøndelag fylkeskommune har
justert sin praksis iht. til dette.
4.2 Hovedtall investeringsregnskapet
Investeringer i 2017 omfattet bygg og anlegg, veginvesteringer og noe utstyr.
Det siste var alt fra inventar, maskiner, transportmidler og utstyr innenfor
tannhelse. Se spesifikasjon under kapittel 7.
Sum investering i anleggsmidler i 2017 var 809,6 mill. kr og var 9,2 mill. kr
mere enn revidert budsjett.
Aksjer og andeler ble kjøpt for 8,37 mill. kr hvorav egenkapitalinnskudd KLP
2,87 mill. kr, Turneteatret i Trøndelag AS 3 mill. kr og Tidligfasefondet 2,5 mill.
kr.
4.2.1 Salg av anleggsmidler
Mære lbs har solgt maskin Timberjack lassbærer med 0,175 mill. kr som er
benyttet til kjøp av ny Valmet lassbærer 0,86 mill. kr.
4.3 Kommentarer til investeringsregnskapet
4.3.1 Investeringer i bygg og anlegg
416033 - Steinkjer vgs - Utvikling av bygningsmassen
Tiltaket omhandler oppgradering/ utvikling av klimaskjermen på bygg B.
Anbudsprosessen ble startet i desember 2017 og anskaffelsen videreføres inn
i 2018. Gjenbevilgning.
421000 - Utvikling av bygningsmassen
Prosjektnr benyttes som mottaker av rammebevilgningen som fordeles videre
ut på prosjekter på den enkelte skole. Tilskudd fra Enova rutes inn her og
fordeles ut på delprosjektene. Gjenbevilgning.
421006 - Mære lbs - Bærekraftig lavtemp varme
FOU-prosjekt med delfinansiering fra Enova. Prosjektet avsluttes i 2019.
Gjenbevilgning.
423100 - Ole Vig - Storhall
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Prosjektet er ferdigstilt.
423200 - Ole Vig - Verkstedbygg
Det er varslet et merforbruk i prosjektet for 2017 på ca 3 mill.kr. I tillegg er det
forpliktelser i kontrakten på 1,3 mill. kr som kommer i 2018. Egen rapport er
laget på prosjektet.
423300 - Ole Vig - Ombygging bygg B
Prosjektet pågår og avsluttes innen første halvår 2018. Gjenbevilgning.
628030 - Inderøy vgs - Oppvekst og kultursenter
Refusjonen fra Inderøy kommune handler om å utløse gevinster gjennom felles
anskaffelser. Det gjenstår arbeider i bygg A som ikke egnet seg å løse innenfor
den delte kontraktsløsningen med totalentreprenøren på AKSET. Dette
kommer til gjennomføring i 2018. Gjenbevilgning.

4.3.1.1 Skoleinvesteringer – virksomhetene
Totale investeringer innen utstyrsprosjekt skoler er 19,8 mill. kr. Skolene har
finansiert hele eller deler av utstyrsanskaffelsene i investeringsregnskapet
gjennom overføring av 14,8 mill. kr fra driftsregnskapet. Mye av dette er
innvilgede utstyrsmidler.

Dette fordeler seg slik på skolene (tall i hele kr):

Meråker vgs
Ole Vig vgs
Levanger vgs
Verdal vgs
Leksvik vgs
Inderøy vgs
Mære lbs
Olav Duun vgs
Steinkjer vgs

292 919
11 896 467
381 930
488 927
375 396
53 869
2 699 033
1 262 830
2 370 300

Prosjekt 520020 Visma Flyt Skole – forsinkelser i leveranse: 2 mill. kr i
investeringerer ikke benyttet i 2016 eller i 2017. Gjenbevilgning av disse
midlene ble tatt inn som sak i Driftsrapport 2 2017.
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4.3.2 Fylkesveginvesteringer
Disponible midler for investering var i opprinnelig budsjett 198,3 mill. kr. I tillegg
ble det gjenbevilget 19,7 mill. kr som skyldes mindreforbruk/forskjøvet aktivitet i
2016. I driftsrapport 1, ble budsjettet styrket med 51,9 mill. kr, og en ytterligere
styrking i driftsrapport 2 på 27,8 mill. kr, slik at disponibel ramme for
fylkesveginvesteringer ble 583,189 mill. kr.
Regnskapet i Statens Vegvesen (SVV) sitt regnskap viser et mindreforbruk på
18,2 mill. kr i forhold til revidert budsjettramme, og framkommer slik:

I fylkeskommunens regnskap framkommer et merforbruk på 31,4 mill. kr.
Avviket skyldes et mellomværende med Sør-Trøndelag fylkeskommune på
43,6 mill. kr, knyttet til Fosenvegene. I tillegg er det på grunn av forskjellige
regnskapsprinsipper mellom fylkeskommunens regnskap og SVV sitt
regnskap, anordnet 9,5 mill. kr i påløpte utgifter på FV 757 Holbergkrysset.
Hovedårsak til mindreforbruket på investeringer skyldes at på fv. 17/720
prosjektet var det budsjettert med aktivitet på fv. 17 Beitstadsundbrua i 2017,
men kun forskuddet ble belastet.
Merforbruk for «strekningsvis omlegging» skyldes hovedsakelig merbehov og
forsering i fornyingsprosjektene. Flere stikkrenner enn forventet må skiftes ut
for i større grad å ta høyde for økt nedbørsintensitet som er forventet framover.
Det har også blitt brukt mer midler til asfaltering da kravene til trafikksikkerhet i
utleggingsperioden har økt og medfører økte kostnader.
Forsterkning 10 t asfalt har et mindreforbruk på 5,4 mill. kr.. Det gjenstår
grunnerverv på flere prosjekter utført i perioden 2014-2016.
Bruprosjekter har et mindreforbruk på 3,2 mill. kr som følge av forsinket
fremdrift/ferdigstillelse i forhold til budsjettert fremdriftsplan.
Planlegging viser et merforbruk på 2,5 mill. kr, som i hovedsak knyttes til
planlegging av 4 nye gang- og sykkelvegprosjekter. Disse er avklart med
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fylkesråden men det er ikke vedtatt endring i budsjettet med reduksjon i andre
investeringstiltak.
4.3.3 Investering i administrative system og infrastruktur
513000 Oppgradering Public
Prosjektet utgår og videre arbeid med Public fortsetter i Trøndelag.
513050 Ny telefoniløsning
Prosjektet er ferdigstilt.
513400 ADA – IT infrastruktur
Prosjektet er ferdigstilt.

4.3.4 Investering innenfor tannhelse
539001 Utstyr tannklinikker
Det er investert for 3,7 mill. kr. til utstyr og inventar, det aller meste til den nye
tannklinikken på Grong. Opprinnelig budsjett var på 5,7 mill. kr, revidert på 4,0
mill. kr.
539010 Ombygging tannklinikker
Det er investert for nesten 9,9 mill. kr. til ombygging av lokaler til ny tannklinikk
i Grong. Opprinnelig budsjett var på 5,5 mill. kr, revidert på 9,8 mill. kr
Klinikken åpnet i mai 2017.
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5. Balanseregnskapet - kommentarer
5.1 Hovedtall balansen
Hovedtall for fylkeskommunens balanse pr. 31.12.2017 (mill. kroner):
Beskrivelse
Regnskap
Regnskap
2016
2017
Eiendeler

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler

Egenkapital
og gjeld

Endring fra
2016 til 2017

6 602,5
898,9
7 501,4

7 822,6
1 054,9
8 877,5

-1 220,1
-156,0
-1 376,1

Egenkapitalen (før resultatet)
Årets resultat
Sum egenkapital
Pensjonsforpliktelser
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

-2 076,1
-21,0
-2 097,0
-2 166,0
-2 529,7
-708,7

-3 737,7
-101,2
-3 838,8
-2 111,7
-2 339,5
-587,4

Sum egenkapital og gjeld

-7 501,4

-8 877,5

1 661,6
80,2
1 741,8
-54,2
-190,2
-121,3
1 376,1

190,2

467,5

6,6 %
1,3
28%

16,3 %
1,8
43%

Arbeidskapital Omløpsmidler (OM) – kortsiktig gjeld
(KG)
Arbeidskapitalen i % av driftsinnt.
Likviditetsgrad 1 (OM / KG)
Egenkapital- Egenkapitalen i % av sum egenkapital og
andel
gjeld

-277,3

For nærmere spesifiserte balansetall vises til følgende:
 Økonomisk oversikt – balanse under kapittel 2
 Spesifikasjoner under kapittel 7.
 Om endring i arbeidskapital og likviditet: Se note 1.
 Egenkapitalen er nærmere omtalt i note 6.
5.2 Kommentarer til hovedpostene i balanseregnskapet
Fylkeskommunens finansielle status og likviditet var tilfredsstillende pr.
31.12.2017.
Anleggsmidler
Anleggsmidlene var pr. 31.12.2017 samlet på 6 602,5 mill. kr. Dette var en
netto nedgang fra 2016 på 1 220,1 mill. kr eller 15,6 %.
Anleggsmidlene besto av eiendommer, bygg og anlegg, utstyr, utlån, aksjer og
andeler samt pensjonsmidler (KLP og SPK). Pensjonsmidlene er ført iht.
aktuarberegninger fra pensjonsselskapene. Oppgang i verdien av
pensjonsmidler fra 2016 til 2017 for KLP og SPK var samlet på 58,1 mill. kr
med hhv. 56,4 mill. kr i oppgang for KLP og 1,7 mill. kr i oppgang for SPK.
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Den store nedgangen i anleggsmidler er relatert til aksjeposten i NTE Holding
AS som i 2017 er overdratt til kommuner i Nord-Trøndelag, balanseført verdi
1823,7 mill. kr. Dette iht. FT-sak 9/16 og 10/17.
Faste eiendommer og anlegg er ført i regnskapets balanse til opprinnelige
anskaffelsesverdier (historisk kost). Investeringer i faste anlegg er aktivert
med utgiftsført beløp med fradrag av eventuelle eksterne tilskudd. Påbegynte
byggeprosjekt som kommer til uttrykk i investerings-regnskapet, er også
aktivert. Disse er grunnlag for avskrivning først når prosjektet er sluttmeldt.
Omløpsmidler
Omløpsmidlene pr. 31.12.2017 var totalt på 898,9 mill. kr og en nedgang fra
2016 på 156 mill. kr. De største postene her var:
 Kontanter og bankinnskudd med til sammen 581,1 mill. kr
 Kortsiktige fordringer med 166,6 mill. kr
 Premieavvik pensjon med 147,3 mill. kr
 KLP pengemarkedinnskudd på 3,7 mill. kr
KLP-fondet er et eneste markedsbaserte omløpsmidler i fylkeskommunen pr
31.12.2017 og hadde i 2017 en verdiøkning på 0,05 mill. kr.
Arbeidskapital
Likviditeten i form av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) var
pr 31.12.2017 190,2 mill. kr og utgjorde 6,6 % av drifts-inntektene.
Likviditetsgrad 1 var på 1,3 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) mot 1,8 i
2016. Nedgangen skyldes i hovedsak at det bare ble tatt opp lån i 2017 på 300
mill. kr av lånevedtaket på 456,6 mill. kr. Likviditeten har allikevel vært god i
året.
Egenkapital
Egenkapitalen viser egenfinansieringen av aktiva (anleggsmidler og
omløpsmidler) og er differansen mellom sum eiendeler og sum gjeld. Denne
var 2 097 mill. kr pr. 31.12.2017 eller 28 % av sum gjeld og egenkapital.
Samme forholdstall pr 31.12.2016 var 43 %. Nedgangen skyldes overdragelse
av aksjeposten NTE Holding AS som nevnt under anleggsmidler.
For øvrig besto egenkapitalen av bundne og ubundne fonds, regnskapsmessig
mindreforbruk og kapitalkontoen. Kapitalkontoen er et uttrykk for
egenfinansieringen av bokførte anleggsmidler.
Langsiktig gjeld
Lånegjelden økte fra 2016 til 2017 med 190,2 mill. kr. Sum langsiktig lånegjeld
pr. 31.12.2017 var 2 529,7 mill. kr.
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Annen langsiktig gjeld var pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelsen i KLP
økte med 29,3 mill. kr og SPK med 25,5 mill. kr. Til sammen en økning før
arbeidsgiveravgift på 54,8 mill. kr. Total pensjonsforpliktelse eks
arbeidsgiveravgift pr. 31.12.2017 var på 2 113,7 mill. kr.
Av korrigert lånevedtak i desember 2017 på 456,6 mill. kr er tatt opp 300 mill.
kr. God likviditet har gjort at opptak av restlån er forskjøvet til 2018.
Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.2017 var på 4 695,6 mill. kr.
Kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld pr. 31.12.2017 var på 708,7 mill. kr og var en økning på
121,3 mill. kr fra 2016. De største poster innen kortsiktig gjeld er;
leverandørgjeld på faktura som er utgiftsført, men ikke forfallt, periodiserte
utgifter og gjeld innenfor skatteinnkreving, opparbeidede feriepenger og
innvilgede ikke utbetalte tilskudd.
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i løpet av regnskapsåret ikke trekk på
tilgjengelig kassakreditt.

6. Noter til regnskapet
Notene henviser til regnskapsrapportene under kapittel 2.
Notene til årsregnskapet er gitt i henhold til regnskapsforskriften §§ 5 og 13
samt gjeldende standard for god kommunal regnskapsskikk, KRS 6. Notene gir
tilleggsopplysninger for regnskapet 2015 og informasjon om sammenhengene
mellom de ulike regnskapsdelene.
Fylkeskommunens forvaltningsområder
Årsregnskapet for Nord-Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet iht.
kommunelovens § 48 og tilhørende regnskapsforskrift, jfr. §§ 3 - 5.
Fylkeskommunens årsberetning utarbeides iht. til kommunelovens § 48 punkt
5 og KRS 6. Årsberetningen og administrasjonens årsmelding legges fram for
fylkestinget som et selvstendig dokument. Årsregnskapet legges fram som
eget dokument. Til sammen utgjør dette fylkeskommunens årsrapport.
Fylkeskommunens årsregnskap viser økonomisk resultat og utvikling for
fylkeskommunens primærvirksomheter med spesifikasjon på sektor- og
virksomhetsnivå.
Organisering av rapporten
Årsregnskapet omfatter rapportering av drift, investering og balanse og delene
kommenteres hver for seg. I kapittel 7 er det gjengitt noen utvalgte og mer
detaljerte regnskapsspesifikasjoner.
Foranstående kommentarer, regnskapsoppstillinger og noter skal gi et samlet
bilde av fylkeskommunens regnskap.
Dokumenter som inngår i årsregnskapet:

Drifts-, investerings-, og balanseregnskap iht. til regnskapsforskriften § 3
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Økonomiske oversikter og noteopplysninger, regnskapsforskriften §§ 3,
5 og 13



Sektorregnskap m/kommentarer (bygger på internregnskapet)



Utvalgte detaljerte regnskapsspesifikasjoner for drift, investering og
balanse (bygger på internregnskapet).

Rapporter for intern, administrativ drift –” Gulbok” 1-3:
Del 1 Spesifisert årsregnskap, som dekker drift, investering, balanse og
låneoversikt.
Del 2 Tjenesteoversikter, i sammendrag pr. tjeneste og pr. ansvar. Leveres kun
elektronisk.
Del 3 Budsjettendringer detaljert (sak/konto). Leveres kun elektronisk.
Både de eksterne og interne regnskapsrapportene tar hensyn til strukturen i
KOSTRA- rapporteringen. Internregnskapet skal i tillegg tilfredsstille det
interne styrings- og rapporteringsbehovet på økonomiområdet.
Årsberetningen utgjør årsmeldingens regnskapsdel. Denne er ytterligere
analyseorientert og er i hovedsak utarbeidet i henhold til KRS 6. KOSTRA-tall
som er gjengitt i årsberetningen, er basert på foreløpige tall fra Statistisk
Sentralbyrå.
Prinsipper for regnskapsføringen
Regnskapet er ført etter gjeldende lover og regler, med følgende
hovedprinsipp:
 Anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter og inntekter i
regnskapsåret er tatt med
 Ubenyttede eksterne, øremerkede tilskudd og inntekter for øvrig, er
avsatt til bundne driftsfond og påvirker dermed ikke resultatet
 Skillet mellom drift og investering er basert på regnskapsforskriften og
KRS 4.
 Bruttoprinsippet
 Pensjonskostnader, pensjonsmidler og –forpliktelser er ført i henhold til
regnskapsforskriftens § 13 og KRS 6
 Utgiftsføring på virksomhetene er budsjettert og regnskapsført uten
merverdiavgift. Dette gjelder utgiftstyper som berettiger
momskompensasjon.
 Kompensasjon for investeringsmoms er i henhold til gjeldende regler fom
2014, ført direkte i investeringsregnskapet
 Prosjekter i investeringsregnskapet med øremerkede midler eller med
overføring fra driftsregnskapet er avsluttet i balanse. Andre prosjekter er
avsluttet mot felles budsjettert finansiering. Lånemidler er tatt opp med
300 mill. kr mens lånevedtak i desembertinget ble totalt 456,6 mill. kr.
God likviditet gjorde at fullt lånevedtak ikke ble gjort i regnskapsåret og
medfører at det ved regnskapsavslutningen er udekket 172,4 mill. kr i
investeringsregnskapet.
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Investeringsregnskapet er generelt avsluttet i henhold til
regnskapsforskriften. Strykningsbestemmelser i § 9, 4.ledd er ikke
kommet til anvendelse i 2017.

Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld.
Tilgang på og bruk av midler, slik det er spesifisert under kapittel 2 i denne
rapporten, påvirker arbeidskapitalen. En reduksjon i arbeidskapitalen betyr at
forbruket av midler er større enn anskaffelsen av midler, og motsatt.
Note 1 – Endring i arbeidskapital
Arbeidskapitalen er utgangspunktet for en nærmere vurdering av likviditeten
eller likviditetsgraden, og dermed fylkeskommunens evne til å møte løpende
forpliktelser. I kommunal økonomi og finansforvaltning generelt, bør
arbeidskapitalen være minst 4-5 % av driftsinntektene eller likviditetsgraden
bør være minimum 2. Pr. 31.12.2017 var arbeidskapitalen på 190,2 mill. kr
eller 6,6 % av sum driftsinntekter. Likviditetsgrad 1 i 2017 var på 1,3, mot 1,8 i
2016. Noe av årsaken til nedgangen skyldes at låneopptak 156,6 mill. kr er
forskjøvet til 2018.
Avstemming - Arbeidskapitalen
Kapittel
Balanseregnskapet
2.1
Omløpsmidler
2.3
Kortsiktig gjeld
Endring arbeidskapital i balanseregnskapet
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)

R år 2017
898 894 918,50
708 701 039,60
190 193 878,90

R år 2016
1 054 909 421,49
587 439 218,85
467 470 202,64

Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet
Driftsregnskapet år 2017
+ Sum inntekter
600 - 890
- Sum utgifter
010 – 590, 690
+ Avskrivninger
590
+ Ekst. finans- innt./-transer
900-905, 920
- Ekst. finans- utg./-transer
500, 510, 520
Sum/differanse

Beløp
2 898 055 817,23
2 934 370 146,29

-277 276 323,74
13 558 600,55
-263 717 723,19

Investeringsregnskapet år 2017

Art

Endring

Sum

Art

Beløp

+ Sum inntekter
600 - 905
- Sum utgifter
010 – 500, 690

156 099 907,60
809 636 355,99

141 253 890,62
45 824 068,35
166 133 295,26
-15 369 665,35

+ Eksterne finans. transer
910, 920, 929
- Eksterne finans. transer
510, 520, 529
Sum/differanse

413 558 600,55
8 370 210,00
-248 348 057,84

-263 717 723,19

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse
Sum 290/790
Sum 570/970
Sum kontoklasse 9
Sum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Note 2 – Pensjon, pensjonsforpliktelser,
pensjonsmidler
Fylkeskommunens pensjonsforhold regnskapsføres og rapporteres iht. reglene
i regnskapsforskriftens § 13 samt god kommunal regnskapsskikk. Vi viser
spesielt til standard (KRS) 6 om notene til årsregnskapet og om innholdet i
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årsberetningen. Det materielle innholdet i pensjonsføringen er regulert av
aktuarberegninger fra pensjonsselskapene. Det er i avslutningen av
regnskapet lagt til grunn endelige aktuarberegninger, mottatt i januar 2018.
Pensjonsselskapene er KLP Forsikring og SPK, Statens Pensjonskasse. Det
siste ivaretar pensjonsrettighetene til pedagogisk personale.
Med virkning fra og med 2011 er regnskapsforskriftens § 13 endret, slik at
estimatavvik i sin helhet skal balanseføres. I henhold til aktuarene var brutto
endring i forpliktelsene som følger: Pensjonsforpliktelsen i KLP økte med 29,3
mill. kr, og SPK med 25,5 mill. kr.
Balanseverdier for pensjon var pr. 31.12.2017:
Sum forpliktelser for KLP og SPK:
Sum pensjonsmidler for KLP og SPK:

2 113,8 mill. kr
1 743,3 mill. kr

Pensjonsselskapenes beregning og forvaltning av pensjonspremier, pensjonsforpliktelser og midler overvåkes av Kredittilsynet.
For Nord-Trøndelag fylkeskommune var driftsførte pensjonskostnader i 2017
innenfor KLP-området 56,5 mill. kr (budsjettert 55,6) og innenfor SPK-området
61,3 mill. kr (budsjettert 64,4). Dette var pensjonskostnader før
arbeidsgiveravgift og svarer til såkalt normalkost for pensjon.
Opparbeidet premieavvik pr 31.12.2017 eks arbeidsgiveravgift er KLP 73,8
mill. kr, SPK 53,3 mill. kr, til sammen 127,1 mill. kr. I 2017 er tidligere års
premieavvik nedbetalt med 24,1 mill. kr samtidig som nytt premieavvik for året
2017 er 8,2 mill. kr.
Vi har i 2017 overført innestående pr 31.12.16 på premiefond i KLP med 11,1
mill.kr til delvis dekning av pensjonspremien. Kontoutskrift for 2017 utsendes
ikke før mai 2018 slik at evt. beløp på premiefond pr 31.12.17 ikke blir
kjent/beregnet før da.
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Utviklingen i pensjonskostnadene, tall i mill. kr:
Tekst
Sum pensjonskostnader (regnskapsbelastning)

År
2017
2016
2015
2014
2013

Totalt
121,9
114,7
103,1
109,4
104,9

Pensjonsforpliktelse (ansattes pensjonsrettigheter)

2017
2016
2015
2014
2013

Pensjonsmidler (finansiering av fremtidige pensjonskrav)
2017
2016
2015
2014
2013
Netto pensjonsforpliktelse (forpliktelse - midler)
eks arbeidsgiveravgift

2017
2016
2015
2014
2013

KLP

SPK
56,5
53,4
52,5
47,6
42,8

65,4
61,3
50,6
61,8
62,1

2 113,8
2 059,0
2 013,9
2 024,8
1 947,4

1 134,7
1 105,4
1 065,1
979,4
902,9

979,1
953,6
948,8
1 045,4
1 044,5

1 743,3
1 685,2
1 783,8
1 705,6
1 584,9

1 008,7
952,3
902,0
850,1
758,4

734,6
732,9
881,8
855,5
826,5

370,5
373,8
230,1
319,2
362,5

126,0
153,1
163,1
129,3
144,5

244,5
220,7
67,0
189,9
218,0

Pensjonskostnader er her eksklusive arbeidsgiveravgift. Det gjelder også for
netto pensjonsforpliktelse, men er inklusive i balanseført langsiktig gjeld i
balansen.
Årets pensjonskostnad i sammendraget over er fylkeskommunens samlede
regnskapsførte pensjonskostnader, det vi internt kaller normalkost for pensjon
før arbeidsgiveravgiften. Denne beregnet som følger: Premie – 2 % ansattedel
+/- premieavvik og amortisert tidligere års premieavvik. Det er premien – 2 %
ansattedel som er grunnlag for betalbar arbeidsgiveravgift i denne
sammenhengen.
Forutsetningene for aktuarberegningene av kostnader, forpliktelser og midler i
2017:
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Regnskapsføringen av pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser, og -midler,
bygger på nevnte forutsetninger og informasjon iht. nedenstående
talloppstillinger. Disse samsvarer med mottatte aktuarberegninger fra
selskapene (beløp i hele kr.):

Pensjonsnote KLP 2017
1
2
3
4
5
6
5a

Hovedstørrelser fra aktuarberegningen
Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening)
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie)

43 718 152
44 507 701
43 339 617
3 350 487
52 976 377

Utbetalte pensjoner (utb etalinger)
Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 (fradratt 2 % lønnstrekk)

45 066 330
6 573 651

7
8
9

Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01. (faktisk forpliktelse)
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12., full amort.
Verdi av pensjonsmidler 01.01. (faktiske pensjonsmidler)

-1 105 386 248
-1 134 667 055
952 256 396

10

Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12., full amortisering

1 008 722 009

11

Netto pensjonsforpliktelse 01.01.(re-estimert/virkelig)

-153 129 852

12

Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.

-125 945 046

1
2
3

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene

13

Netto pensjonskostnad eks adm.

5-4
13

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)
Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader
Årets netto pensjonskostnad

49 625 890
-44 886 236

Premieavvik 2017(her positivt)
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb eidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)

4 739 654
14,1 %
668 291

14
14a

43 718 152
44 507 701
-43 339 617
44 886 236

Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e
Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15/10/7). Nye regler 2011/2014
15,10 og 7
15

Akkumulert premiavvik 31.12. forrige år

83 426 139

15a

Sum amortisert premieavvik

15b

Arb eidsgiveravgift av 15a

-2 022 887

Akkumulert premieavvik 31.12. i regnskapsåret

73 819 080

16

-14 346 713

Akkumulert estimatavvik §13-3 c og d / §13-4 d2 (tidligere grunnlag amort. estimatavvik)
17

Estimatavvik forpliktelse

18

Estimatavvik pensjonsmidler

19

Netto estimatavvik
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20
1
2
6
21

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c
Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalte pensjoner
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.

-1 105 386 248
-43 718 152
-44 507 701
45 066 330
13 878 716

22

Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12. = UB

-1 134 667 055

23
3
5-4
6
24

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 d
Verdi av pensjonsmidler 01.01.
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Estimatavvik midler 01.01.

25

Estimert pensjonsmidler 31.12. = UB

26
26a

Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift)
arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse
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Pensjonsnote Statens Pensjonskasse (SPK) 2017
1
2
3
4

Hovedstørrelser fra aktuarberegningen
Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening)
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader

56 539 170
35 482 549
28 255 021
1 716 406

5
6
5a

Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie)
Utbetalte pensjoner (utb etalinger) / Avregning fra tidligere år
Arb .avgift av arb eidsgivers andel av nr 5 - 2 % lønnstrekk

7
8
9
10
11
12

Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.(b rutto)
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12., full amort
Verdi av pensjonsmidler 01.01. (b rutto)
Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12., full amort
Netto pensjonsforpliktelse 01.01. (reestimert/virkelig)
Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12. (full amort)

-953 646 546
-979 085 447
732 935 010
734 614 042
-220 711 536
-244 471 405

1
2
3
13

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnad eks adm.

56 539 170
35 482 549
-28 255 021
63 766 698

14a

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)
Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader
Årets netto pensjonskostnad
Premieavvik i regnskapsåret
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb eidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)

67 240 846
-63 766 698
3 474 148
14,1 %
489 855

15
15a
15b

Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e
Antall år premiavvik skal dekkes inn på 1, 7 eller 15. Nye regler fom 2011/2014 15, 10 og 7
Akkumulert premiavvik forrige år
59 578 474
Sum amortisert premieavvik
-9 758 610
Arb eidsgiveravgift av 15a
-1 375 964

5-4
13
14

68 957 252
8 342 575

16

Akkumulert premieavvik 31.12. (linje 15+15a+14)

17
18
19

Akkumulert estimatavvik §13-3 c og d / §13-4 d2 (grunnlag amortisering est.avvik)
Estimatavvik forpliktelse
-66 582 819
Estimatavvik pensjonsmidler
93 816 835
Netto estimatavvik før årets amortisering. Gjelder fram tom 2010.
27 234 016
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20
1
2
6
21
22

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c
Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik - forpliktelse 1/15 av linje 17. Nye regler fom 2011
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12. = UB

23
3
5-4
6
24
25

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d
Verdi av pensjonsmidler 01.01.
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik - midler 1/15 av linje 18
Estimert pensjonsmidler 31.12. = UB

26
26a

Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift)
Arb eidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse

-953 646 546
-56 539 170
-35 482 549
66 582 819
-979 085 446

732 935 010
28 255 021
67 240 846
-93 816 835
734 614 042
-244 471 404
-34 470 468

Note 3 – Garantiforpliktelser
Fylkeskommunen har stilt diverse simple garantier overfor tredjeparts
långivere. Dette er dels 100 % og dels avgrensede garantistillelser, der
eksempelvis kommuner er garantist for det resterende. I FT-sak 86/15 er det
endret garanti for lån til Steinkjerhallen til selvskyldnergaranti. I FT-sak 66/14
er det gitt simpel garanti for 5,5 mill. kr i inntil 30 år på fremtidig husleie i
nybygg for Nord-Trøndelag Teater AS. Husleiegaranti er ikke med i oversikten
nedenfor.
Garantiene reguleres ned eller opp i takt med nedbetaling av lån, innfrielse av
samme eller at lånevolumet er økt innenfor gitte rammer. Bekreftelse på
fylkeskommunens garantiansvar pr. 31.12.17 er innhentet fra långiverne.
Endringer i garantiforpliktelsene pr 31.12.17 er ordinære reguleringer, samt at
garanti på lån til NTE 153,7 mill. kr utløp i 2017 iht. lånegaranti. Samlet
nedgang i garantiforpliktelsene fra 2016 til 2017 var på 223,4 mill. kr.
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Garantioversikt for Nord-Trøndelag fylkeskommune pr. 31.12.2017
Kreditorer / långivere
Den Norske Bank ASA
Kommunalbanken
Kommunalbanken

Lånenummer
74608076917
(20060304) nytt:
20090029
20160115

Garanti gitt til
Fylkets Hus AS
Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS
Steinkjerhallen AS

KLP Kommunekreditt

8317.51.10847

Steinkjerhallen AS

KLP Kommunekreditt

8317.52.95944

Idrettstunet AS

Nybygg hybelbygg
Meråker vgs

Sertifikatmarket

Utstedte
sertifikater/oblig
asjonslån
Utstedte
sertifikater
NO0010748833

Trøndelag
Bomveiselskap AS

E6 Stjør-Tr.heim
(25% av antatt
lånevolum/Gar.del.
Refinansiering
(DNBNor lån innfridd
2010)

Sertifikatmarket

Namdal
Bomvegselskap AS

Formål
Refinansiering
Museums-deponi

Andel
Rest garanti
Utløpsdato
100 %
19 964 000
28.08.2025
(FT09/11)
100 %
1 906 680
23.07.2021

Refinansiering og
nyinv
Refinansiering

49 %

76 000 000

06.06.2042

40 %

208 114

15.09.2018

100 %

6 684 780

22.04.2038

25 %

100 %

365 000 000 Selvsk.kau. maks
550 (FT 09/37)
40 000 000

31.12.2027/
selvsk.kausjon
inntil 200 Mkr
FT 09/74

SUM Garantier 31.12.2017

509 763 574

SUM forrige år inkl NTE

733 174 982

ENDRING 2017

223 411 408 Nedgang

Note 4 – Mellomværende - fylkeskommunale foretak,
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke fylkeskommunalt foretak.
Det ikke notert større mellomværender med IKS (Interkommunale selskaper)
eller andre virksomheter der fylkeskommunen har eierandel.
Mellomværende med Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Kortsiktig gjeld:
Fosenvegene
Refusjon prøvenemnd
Sum kortsiktig gjeld
Fordring:
Gjesteelever STFK rest 2017
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Note 5 – Aksjer og andeler ført som anleggsmidler,
obligasjoner
Fylkeskommunens aksjer og andeler pr. 31.12.2017
Org.nr

Selskapets navn

Diverse mindre andeler
Egenkapital KLP
Fosenvegene AS
Fylkets Hus AS
Innovasjon Norge
KomRev Trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS
T:Lab AS
Leiv Eiriksson Nyskaping
AS
987 794 453 Lierne nasjonalparksenter
IKS
988 488 402 Midtnorsk Filmsenter AS
917 091 579 Filminvest3
991 500 502 Museet Midt IKS
556 503-2322 Naboer AB
981 401 093 Namdal Bomvegselskap AS
994 933 787 Turneteateret i Trøndelag AS
938 708 606
988 669 342
946 282 596
986 399 445
987 123 842
987 672 196
985 706 093
984 777 779

988 067 075
975 856 828
929 101 898
956 298 660
812 822 012
995 442 345
935 162 718
989 229 389
961 245 117
998 528 011

22170001
22170918
22170601
22170057/801
22170921
22168001
22168002
22170601
22170601

Anskaffelseskost kr
128 262
30 004 118
150 000
10 450 000
505 263
204 000
40 000
500 000
875 000

EierBokført
andel i
aksjeverdi (kr)
%
128 262
30 004 118
150 000 11,0 %
10 450 000 100,0 %
505 263
3,0 %
204 000 18,3 %
40 000 13,0 %
500 000
8,0 %
875 000
1,5 %

22170601

100 000

22170601
22170601
22168003
22170601
22170601
22170920

33 500
200 000
150 000
36 077
105 000
4 200 000

22170601
Oi! Trøndersk Mat og Drikke
AS
22170601
Sentrumsgården AS
22170041
Steinkjerhallen AS
Stiklestad nasjonale kultursenter
22170905
AS
22170601
Tidligfasefondet
22166011
TkMN Trøndelag
Kompetansesenter
22170851
Trøndelag Bomveiselskap
AS
22170601
Trøndelag Forskning og
Utvikling AS
22170601
Trøndelag
Reiseliv AS
Sikkerhetssenteret AS
22168004

250 000

250 000

10,9 %

900 000
10 040 000
8 000 000
7 500 000
1 300 000

900 000
10 040 000
8 000 000
7 500 000
1 300 000

15,0 %
40,0 %
50,0 %
49,8 %
33,0 %

1 050 000

1 050 000

50,0 %

510 000
300 000
1 795 500

510 000
300 000
1 795 500

10,2 %
18,8 %
23,0 %

79 326 720

79 326 720

Sum bokført aksjeverdi 31.12.2017

Herav:
Avgang 2017 Lierne industribygg konkurs
Nte Holding AS overført
kommuner
Trønderfrukt BA
Sum avgang
Tilgang 2017

Balansekonto

Tidligfasefondet
Økt innskudd KLP
Turneteateret i Trøndelag AS
Sum tilgang
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100 000

20,0 %

33 500 33,3 %
200 000 16,6 %
150 000 33,0 %
36 077 13,0 %
105 000 22,3 %
4 200 000 100,0 %

5 000 000
1 823 690 906
40 000
1 828 730 906
2 500 000
2 870 210
3 000 000
8 370 210
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
NTE Holding AS ble iht. FT-sak 10/17 overdratt til kommuner i Nord-Trøndelag
i 2017.

Avstemming av aksjer og andeler:
Aksjer og andeler
Kapittel
2.21
Sum

Balanseregnskapet
Aksjer og andeler

R år 2017
79 326 720,00
79 326 720,00

R år 2016
1 899 687 416,00
1 899 687 416,00

Sum endring balanseregnskapet
Driftsregnskapet år 2017
Art

Endring
-1 820 360 696,00
-1 820 360 696,00
-1 820 360 696,00

Beløp

Investeringsregnskapet år 2017
Art
Beløp
929
0,00
529
8 370 210,00
Differanse
8 370 210,00

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse
Trønderfrukt BA omgjort til stiftelse i 2009 jf bilag 1570562
NTE Holding AS ovf kommuner 2017
Lierne Industribygg konkurs
Etter korr.

Sum

8 370 210,00

Beløp
-1 828 730 906,00
40 000,00
1 823 690 906,00
5 000 000,00
0,00

Note 6 – Egenkapital og fond
Egenkapitalen består av fonds, regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk,
udisponert/udekket i investeringsregnskapet samt kapitalkontoen.
Fondene er dels bundne fonds (øremerkede midler) og dels frie fonds eller
disposisjonsfond. Endring i egenkapitalen og fonds, skal stemme med
endringen i de øvrige deler av regnskapet.
Sammenhengen og avstemming mellom regnskapsdelene framgår bl.a. av
note 1.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Avstemming av egenkapital:
Avstemming - Egenkapitalen
Kapittel
2.5
2.5990
Differanse

Balanseregnskapet
Egenkapital
Kapitalkonto

Driftsregnskapet år 2017
Art
- Sum bruk av avsetninger
930 - 960
- årets underskudd
980
+ Sum avsetninger
530 – 570
+ årets overskudd
580
- Overføring til invest. regnskapet
570
Sum/differanse

Beløp
299 588 591,25
0,00
200 117 600,56
20 978 813,61
63 122 511,73
15 369 665,35

R år 2017
2 097 030 738,68
1 906 836 858,81
190 193 879,87
Investeringsregnskapet år 2017
Art
Sum bruk av avsetninger
930 - 960
- årets underskudd
980
Sum avsetninger
+ årets overskudd
580

R år 2016
3 838 842 079,49
3 384 930 476,43
453 911 603,06

Endring

-263 717 723,19
Sum

Beløp
15 125 800,87
172 395 310,24
2 295 565,00
0,00

- Overføring fra invest. Regnsk
970
Sum/differanse

63 122 511,73
248 348 057,84

263 717 723,19

R år 2017
246 484 214,59
3 943 120,10
4 349 125,53
86 833 916,28
341 610 376,50

R år 2017
217 122 084,27
1 862 692,60
9 719 335,53
124 032 080,99
352 736 193,39

Endring
29 362 130,32
2 080 427,50
-5 370 210,00
-37 198 164,71
-11 125 816,89

Investeringsregnskapet år 2017
Art
940 + 948
548
Differanse
950
550
Differanse

Beløp
14 272 210,00
0,00
-14 272 210,00
853 590,87
2 295 565,00
1 441 974,13

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse

0,00

Avstemming og spesifikasjon av fonds:
Fond
Kapittel
2.56 – 2.58
2.55
2.53 – 2.54
2.51 – 2.52
Sum

Balanseregnskapet
Disposisjonsfond
Bundne invest. fond
Ubundne invest. fond
Bundne driftsfond
Fond

Driftsregnskapet år 2017
Art
Beløp
940
88 087 352,88
540
126 351 483,20
Differanse
38 264 130,32
950
110 325 828,70
550
73 766 117,36
Differanse
-36 559 711,34
Endring drifts- og investeringsregnskapet

Avstemming mellom regnskapsdelene

Sum

23 991 920,32

-35 117 737,21
-11 125 816,89

Beløp

Differanse

0,00

Avstemming av regnskapsmessig resultat:
Regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd
Kapittel
2.5950
2.5960
Driftsregnskapet år 2017
Art
930
580
Differanse

Balanseregnskapet
Regnskapsmessig overskudd
Udisponert i inv.regnskapet

Beløp
101 175 409,67
20 978 813,61
-80 196 596,06

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse
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R år 2017
20 978 813,61
0,00

R år 2016
101 175 409,67
0,00

Investeringsregnskapet år 2017
Art
930
580
Differanse

Beløp
0,00
0,00
0,00

Endring
-80 196 596,06
0,00
-80 196 596,06
Sum

-80 196 596,06

Beløp
0,00
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Regnskapsmessig merforbruk/underskudd
Kapittel
2.5900
2.5970

Balanseregnskapet
Regnskapsmessig underskudd
Udekket i investeringsregnskapet

Driftsregnskapet år 2017
Art
980
530
Differanse

Beløp
0,00
0,00
0,00

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse

R år 2017
0,00
-172 395 310,24

R år 2016
0,00
0,00

Investeringsregnskapet år 2017
Art
980
530
Differanse

Beløp
172 395 310,24
0,00
172 395 310,24

Endring
0,00
-172 395 310,24
Sum

172 395 310,24

Beløp
0,00

Iht. delegasjonsreglement og gjenbevilgning har sektorene myndighet til å
avsette til eget disposisjonsfond innenfor rammen av sine bevilgninger. Disse
fond 196,9 mill. kr inngår i avstemmingen ovenfor.

Note 7 – Kapitalkonto
Kapitalkontoen inngår i egenkapitalen sammen med egenkapitalens fondsdel,
og er en del av det totale verdikretsløpet. Kapitalkontoen har en egen funksjon
fylkeskommuneregnskapet og viser hovedsakelig den samlede
egenfinansiering av anleggsmidler.

Dokumentnr.: 201835911-1

side 63 av 82

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
KAPITALKONTO pr.
31.12.2017
i hele kr
Inngående balanse

3 384 930 476,43

Avgang fast eiendom og anlegg
D
Av- og nedskrivning fast eiendom
og anlegg
D

25 664 451,45
124 115 636,94
Aktivering av fast eiendom og
anlegg

K

Av- og nedskrivning av utstyr,
maskiner og transportmidler

D

17 138 253,68
Aktivering av utstyr, maskiner og
transportmidler

K
Avgang aksjer og andeler

D

1 828 730 906,00

K
Avdrag på utlån (mottatte avdrag) D
Avskrivning utlån
D

100 000 000,00
1 800 000,00

Bruk av midler fra eksterne lån

D
K

313 558 600,55

D
K

54 236 791,00

Økning pensjonsforpliktelser

Utgående balanse

786 105 600,00

Kjøp av aksjer og andeler

24 730 600,00

8 370 210,00

Avdrag på eksterne lån

109 799 967,00

Økning pensjonsmidler

58 144 645,00

1 906 836 858,81
4 372 081 498,43

4 372 081 498,43

Note 8 – Avviklet likviditetsreserve
Likviditetsreserven ble avviklet pr. 31.12.2008 i henhold til egen forskrift. Dette
innebærer at tidligere førte prinsippendringer er omgruppert innenfor
egenkapital-gruppen til kontogruppe 2581, jfr. note 6. Slike prinsippendringer
var samlet på nærmere 67 mill. kr (negativ egenkapitalpost).
Note 9 – Langsiktig gjeld og avdrag på lån
Langsiktig gjeld var pr. 31.12.2017 på i alt 4 695,6 mill. kr (4 451,2 mill. kr i
2016). Dette omfattet også pensjonsforplikelser for KLP og SPK samlet med
2 165,9 mill. kr. Sum langsiktig lånegjeld var 2 529,7 mill. kr (2 339,4 mill. kr i
2016). Lånegjelden økte netto fra 2016 til 2017 med 190,2 mill. kr.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Eksterne lån
Kapittel
Balanseregnskapet
2.45 – 2.49 Andre lån
2.43 – 2.44 Sertifikatlån
2.41 – 2.42 Ihendehaverobl. lån
Sum 2.4
Langsiktig gjeld
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)
Sum endring balanseregnskapet
Driftsregnskapet år 2017
Art
510
Sum

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse

R år 2017
1 644 678 588,00
0,00
885 000 000,00
2 529 678 588,00

R år 2016
1 338 468 408,00
416 010 147,00
585 000 000,00
2 339 478 555,00

Endring
306 210 180,00
-416 010 147,00
300 000 000,00
190 200 033,00
13 558 600,55
203 758 633,55

Investeringsregnskapet år 2016
Sum
Art
Beløp
910
313 558 600,55
109 799 967,00
510
0,00
109 799 967,00
Differanse
313 558 600,55
203 758 633,55
Beløp

Beløp
0,00

Spesifikasjon lånegjeld pr 31.12.2017 i hele kr med utløpsdato:
Lån nr
Långiver
saldo
NO0010755598 Obligasjonslån Nordic Trustee 2016/2018 10755598
-300 000 000
NO0010732738 Danske Bank NO0010732738 2015/2018 -385 000 000
NO0010755598 Obligasjonslån Nordic Trustee 2016/2018 10755598
-200 000 000
619990142
Kommunalbanken
-10 541 180
20100314
Kommunalbanken 2010
-250 000 000
20100316
Kommunalbanken 2010
-200 000 000
20100882
Kommunalbanken - sluttlån 2010
-19 409 160
20110510
Kommunalbanken
-350 000 000
20120156
Kommunalbanken
-200 000 000
20170199
Kommunalbanken refinansiering 2017
-379 221 000
83175285566 Kommunal landspensjonskasse
-235 507 248
Sum
-2 529 678 588

Utløpsdato
mars 2019
mars 2018
mars 2018
september 2028
juni 2030
juni 2030
desember 2030
september 2031
mars 2037
mars 2020
desember 2037

Samlet lånevolum 31.12.2017 var 2 529,7 mill. kr. Långivere er
Kommunalbanken, KLP og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig porteføljerente
er 2,02 % og andelen fastrente er 24 %. Finansreglementet fastslår at det
minimum skal være 20 % fast rente og samme krav for flytende rente.
Fastrentene er etablert ved bruk av rentebytteavtaler som sikrer
kontantstrømmen for det etablerte volumet og gjør porteføljerenten mer stabil.
Lånene i Kommunalbanken og KLP har lang løpetid, mens verdipapirbaserte
korte lån har forfall i 2018 og 2019. Lån som skal finansieres de neste 12
måneder utgjør 585 mill. kr, eller 23 % av samlet lånevolum. Gjennomsnittlig
tid til forfall på hele låneporteføljen er 7,3 år.
Avdrag på lånegjeld i 2017 var som budsjettert på 109,8 mill. kr mot 106,3 mill.
kr i 2016. Dette var 41,1 mill. kr høyere enn minimumskravet i henhold til
kommunelovens regler. Lånegjeld skal nedbetales minimum i samme takt som
beregnet gjenstående levetid. Minimumsavdrag skal således beregnes som
lånegjeld dividert på gjennomsnittlig antall år gjenstående levetid. Gjenstående
levetid beregnes som veid gjennomsnitt, der ulike anleggsgrupper har ulik
levetid. I beregningen er pensjonsforpliktelser trukket ut.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
AVDRAG PÅ LÅNEGJELD I FORHOLD TIL KOMMUNELOVENS KRAV TIL MINSTEAVDRAG
Kommuneloven § 50 nr 7 a
Grupper av anleggsmidler

Utstyr 5 år
Utstyr 10 år
Transportmidler
Bygg 40 år
Bygg 50 år
Veger
Ikke-avskrivbare anlegg

Maks
levetid
5
10
10
40
50
40

SUM

Vegd levetid
anleggsgruppen
3,05
7,50
6,96
33,15
16,00
35,21

Vektet snitt

Saldo
12 691 960
60 627 939
13 982 109
1 779 176 126
2 962 581
2 811 725 492
3 360 189

0,01
0,10
0,02
12,59
0,01
21,13

4 684 526 396

33,86

Utregning av minimumsavdrag

Minimum
årlig avdrag

IB Langsiktig gjeld
- IB pensjonsforpliktelser
- IB ubrukte lånemidler

4 451 222 985
2 111 744 430
13 558 601

= Samlet lånegjeld i vektingen

2 325 919 954

68 694 398

2,95 %

Låneavdragsprosent
Betalte avdrag i henhold til KL sitt krav til minsteavdrag
Betalte avdrag
Ordinære avdrag i driftsregnskapet

109 799 967

Mer betalt i avdrag enn KL sitt minstekrav

41 105 569

Note 10 – Utstyr, maskiner, transportmidler,
eiendommer og anlegg
Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har
begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over
levetiden til anleggsmiddelet. Følgende avskrivningsperioder skal legges til
grunn iht. forskrift om Årsregnskap § 8:
5 år
10 år
20 år
40 år
50 år

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og
transportmidler og lignende.
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og
lignende.
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Anleggsmidler i form av utstyr, transportmidler og eiendommer er spesifisert
nærmere nedenfor. Henvisningene er hovedgrupper i balansen. Beløpene er i
kr:
Utstyr 5 år 224991*

Utstyr 10 år 224992*

Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)

Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)

Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12

Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12

40 590 330
24 483 810
16 106 520
5 944 060
0
2 529 500
12 691 960

98 308 078
47 193 502
51 114 576
9 052 738
18 566 100
60 627 939

Transportmidler 10 år 225991*
Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)
Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12

23 847 176
11 358 611
12 488 565
2 141 456
0
3 635 000
13 982 109

Bygg 40 år 227991*

Bygg 50 år 227992*

Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)

Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)

Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12

Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12

2 085 906 601
396 328 209
1 689 578 392
53 034 412
25 664 451
168 296 600
1 779 176 128

5 740 000
2 592 258
3 147 742
185 161
0
0
2 962 581

Veger 40 år 228991*

Ikke avskrivbare anlegg 229*

Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)

Endringen i bokført verdi fremkommer slik (beløp i hele kr)

Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12

Anskaffelseskost
- akk. avskrivninger
= Inngående balanse 1.1
- Avskrivninger
- Nedskrivninger
+ Nyaktivering
= Utgående balanse 31.12
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2 686 013 252
421 200 697
2 264 812 555
70 896 064
0
617 809 000
2 811 725 492

3 360 189
0
3 360 189
0
0
0
3 360 189
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
For sammenhengens skyld tas med avstemming mellom anleggsmidler,
langsiktig gjeld og egenfinansiering av anleggsmidler i form av kapitalkontoen.
Kretsløp 3 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Kapittel
2.2
2.4
Differanse

Balanseregnskapet
Anleggsmidler (+ v/økning)
Langsiktig gjeld (- v/økning)

R år 2017
6 602 496 668,78
4 695 659 809,00

R år 2016
7 822 594 861,85
4 451 222 985,00

Memoriakonto for ubruke lånemidler
2.9100
(+ økning / - reduksjon)
Sum endring i balanseregnskapet (beregnet endring kapitalkonto)
Kapittel
2.5990

Balanseregnskapet
Kapitalkonto

Avstemming mellom regnskapsdelene
Differanse

Endring
-1 220 098 193,07
-244 436 824,00
-1 464 535 017,07
-13 558 600,55
-1 478 093 617,62

R år 2017
1 906 836 858,81

R år 2016
3 384 930 476,43

Endring
-1 478 093 617,62

Beløp
0,00

Note 11 – Større byggeprosjekt
De vesentligste investeringene er innenfor fylkesveg og bygg/anlegg. Vi viser
til kapittel 4 om investeringer samt til spesifiserte prosjektoversikter under
kapittel 7.
I 2016 er følgende prosjekt med brutto investeringsutgift større enn 5 mill. kr
med tall i hele kr:
Prosjektnr
416024
423200
423300
429001
429141
435020
539010
450000
472*

Tekst
Beløp 2017
Levanger vgs - Utvikling av bygningsmassen
5 002 151
Ole Vig vgs verkstedbygg
70 162 193
Ole Vig vgs ombygging bygg B
15 500 663
Mære lbs - ombygging bygg Z
8 439 207
Hybelhus Mære lbs
16 176 036
Ytre Namdal vgs - verkstedhall
9 095 424
Ombygging tannklinikker
9 910 578
Fosenvegene - andel 2016 og 2017
43 600 000
Vegprosjekt
574 209 038

Revidert
budsjett 2017 Avvik 2017
4 800 000
-202 151
66 977 000
-3 185 193
17 979 000
2 478 337
7 600 000
-839 207
22 000 000
5 823 964
19 045 000
9 949 576
9 805 000
-105 578
0 -43 600 000
583 119 500
8 910 462

Note 12 – Klassifisering omløpsmidler og kortsiktig
gjeld
Klassifisering av disse gruppene er gjort i henhold til regnskapsforskrift og
standarder.

Note 13 – Leverandørgjeld, kundefordringer, utlån
Leverandører
I 2017 innhentet vi saldoforespørsler fra 5 store leverandører. For øvrig vises til
generell og løpende oppfølging av fylkeskommunens leverandørreskontro.
Fylkeskommunen samhandler med en rekke leverandører med dels store
innkjøp. Som en illustrasjon på dette vises til oversikten nedenfor med
leveranser/innkjøp over 10 mill. kr i 2017. Beløp i hele kr:
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Leverandør
STATENS VEGVESEN
TRØNDERBILENE AS
FOSENNAMSOS SJØ AS
KOMMUNALBANKEN AS
SPK FORSIKRING
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE - KLP
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
INDRE NAMDAL TRAFIKK AS
INNOVASJON NORGE
TAXI MIDT-NORGE AS
NETTBUSS MIDT-NORGE AS
TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP ASA
ATEA AS
PEDERSEN BIRGER AS
NTE HOLDING AS
OTEK NT
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE
FUGLESANGDAHL AS
KOMM KASS I STJØRDAL
KOMM KASS I GRONG
ROGALAND TAXI
KOMM KASS I INDERØY
KOMM KASS I STJØRDAL
MUSEET MIDT IKS
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
CAVERION NORGE AS
LINDBAK AS
OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAG BA
STEINKJERBUSS AS
GRANDE ENTREPRENØR AS
KOMM KASS I LEVANGER
OPPLÆRINGSKTR FOR FAG I KOMM SEKTOR I N-T
PLANDENT AS

Beløp
905 012 900
120 209 256
92 021 387
82 668 226
68 957 252
56 145 483
54 558 088
53 154 056
43 600 000
37 699 690
37 000 000
35 196 421
27 887 460
25 430 407
23 030 600
17 603 791
17 194 853
15 813 507
15 344 500
14 606 251
13 752 233
13 436 193
12 788 931
12 695 542
12 156 311
12 143 548
11 846 594
11 765 628
11 572 569
11 540 663
11 288 041
11 082 665
10 959 688
10 701 189
10 571 864

Kundefordringer
Kundefordringer gjennomgås løpende og fordringer som ikke lar seg inndrive
sendes Kreditorforeningen i Nord-Trøndelag for videre inndriving. De beløp
som ikke lar seg inndrive etter 3 år gjennomgås ved årsavslutningen og
tapsføres. Det er i 2017 tapsført og korrigert kundefordringer med tilsammen
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411.408,- kr i driftsregnskapet mot 349.749,- ført i 2016. I
investeringsregnskapet er det ikke tapsføring i 2017.
Utlån

Utlån i hele kr
SSR AS, sikkerhetsenteret Rørvik AS
NTE Holding AS
Sum utlån pr 31.12.2017

207 500
95 100 000
95 307 500

Hele porteføljen for utlån via regional utvikling (næringslån) ble avviklet/solgt
pr. 31.12.2011.
Utlån til NTE Holding AS er i 2017 nedbetalt med 100 mill. kr. Dette iht. FT-sak
9/16 og endringsavtale om det ansvarlige lånet som ble underskrevet av
partene 18.12.2016. Restgjeld skal nedbetales over 3 år fra desember 2017.
I 2017 er det ikke gitt noen nye lån.

Note 14 – Vesentlige transaksjoner og uavklarte
forhold
Det har ikke vært gjennomført transaksjoner av betydning i 2017 utover
planlagt drift og investering og avvik fra dette i form av merinntekter og
mindreutgifter. Overføring av aksjepost i NTE Holding AS er omtalt i note 5.
Note 15 – Vesentlige forpliktelser, avtaler
Fylkeskommunen har en 20-årig leieavtale med Fylkets Hus AS. Denne utgår i
2019. Avtalen representerer en årlig kostnad for fylkeskommunen på 9,71 mill.
kr (inkl. mva).
Om garantiforpliktelser, se note 3.

Note 16 – Organisering av virksomheten, utskillelse
av virksomhet
Nord-Trøndelag fylkeskommune eier mindre andeler i en rekke selskaper og
andelslag, jfr note 5. Bakgrunn for eierskapet i det enkelte eierskap varierer.
Fylkestinget behandler en årlig eiermelding unntatt i 2017, sist i sak 61/16, i
fylkestinget den 06.10.2016.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har 2 heleide aksjeselskap som er
Turneteateret i Trøndelag AS (tidl. Nord-Trøndelag Teater AS) og Fylkets Hus
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AS. I 2017 er eierskapet for NTE Holding AS (NTE) overført til kommuner i
Nord-Trøndelag iht. FT-sak 10/17.
Innenfor kontroll og tilsyn kjøper fylkeskommunen ved kontrollutvalget,
tjenester fra KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS.
Organisasjonskart

Vi har laget kartet med vekt på å vise ansvaret i økonomiforvaltningen
pr. 31.12.2017.
Virksomhetene Administrasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og
Administrasjonssjef som inngår i stab (sektor Politisk virks, ledelse, stab) har vi
ikke synliggjort i denne oversikten. Det samme gjelder virksomheten Fagskolen
felles (sektor Fagskolene).
Etter vedtak i de to fylkestingene den 27. april 2016, vedtok Stortinget
08.06.2016, sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, med
virkning fra 01.01.2018. I sammenslåingsprosessen har ei fellesnemnd vært
det øverste politiske nivået. Det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune
konstituerte seg i 18.oktober 2017. Da ble fylkesutvalg og hovedutvalg valgt.
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Den administrative organiseringen i Trøndelag fylkeskommune:

Note 17 – Bemanning, lønn og godtgjørelse til ledelse
Utviklingen i antall ansatte og årsverk kan spesifiseres som følger:
Fylkeskommunen samlet
Antall ansatte
Antall årsverk
Kvinneandel antall ansatte
Kvinneandel årsverk

Godtgjørelser inkl sos.utg
og reise
Fylkesordfører
Admsjef
Fylkesrådet
KomRev Trøndelag IKS

2017
1636
1411
57 %
57 %

2016
1615
1458
60 %
57 %

2017
1 358 208
1 653 298
5 242 900
4 025 000

2016
1 266 010
1 622 451
5 429 539
3 995 000

2015
1609
1424
59 %
57 %

2014
1695
1437
57 %
55 %

2013
1708
1458
56 %
55 %

2015
2014
2013
1 541 448 692 492 718 000
1 125 935 1 017 729 968 771
5 921 094 5 061 759 5 983 750
3 910 000 3 735 000 3 800 000

I 2015 var lønn til fylkesordfører høyere enn normalt pga. avgått fylkesordfører
fikk godtgjørelse ut 2015.

Note 18 – Hendelser etter balansedagen
Andre hendelser av betydning er ikke registrert etter balansedagen pr.
31.12.17.
Note 19 –Investeringsregnskapet, udekket og manglende finansiering på prosjekter
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I investeringsregnskapet er det etter gjeldende regler felles finansiering selv
om fylkeskommunen har henført midlene til bestemte formål i budsjettet. Fra
2014 er all lånefinansiering og bruk av sentrale fonds budsjettert på et eget
prosjekt, jfr. vedlegg 1A til budsjett 2016. De enkelte prosjekt har sine
utgiftsrammer å forholde seg til. I 2017 er alle lånemidler oppbrukt. Udekket i
investeringsregnskapet er 172,4 mill. kr. Av lånevedtak på 456,6 mill. kr er 300
mill. kr tatt opp i lån i 2017. God likviditet har gjort at låneopptaket er forskjøvet
til 2018.
Enkelte prosjekter hadde mindreforbruk og noen merforbruk. Tabellen
nedenfor i kr viser de prosjekter i 2017 som hadde merforbruk.
Regnskap
Revidert
Merforbruk
2017
budsjett
2017
2017
Prosjektnr Tekst
423200
Ole Vig vgs - Verkstedbygg
70162193
66977000
-3 185 193
429001
Mære lbs - ombygging bygg Z
8 439 207
7 600 000
-839 207
450000
Fosenvegene - andel 2016 og 2017
43 600 000
0 -43 600 000
Sum
122 201 400
74 577 000 -47 624 400

Note 20 – Tannhelsetjeneste og spesifikasjon av regnskap
Iht. forskrift av 19.12.2014 til tannhelsetjenesteloven er det fra 01.01.2015 krav
til føring av adskilte regnskaper i § 5. Som følge av dette er notekravet tatt inn i
GKRS nr. 6 om noter i årsregnskapet. Resultatoppstillingene skal gis som
tilleggsopplysninger i note til årsregnskapet. Begrunnelsen for dette er at vi
skal kunne dokumentere at vi ikke bruker statlige midler til ulovlig subsidiering
av voksenbehandlingen noe som er ulovlig etter EØS-reglene om statsstøtte.
Inntektene fra betalende pasienter må dekke alle utgiftene og gi en rimelig
fortjeneste.
I NTFK har det i 2015 vært en omfattende gjennomgang av
tannhelseregnskapet med formål å dele opp de forskjellige deler av
virksomheten knyttet til
1. Tannhelsetjenester som tilbys helt eller delvis vederlagsfritt til pasienter
2. Tannhelsetjenester som tilbys voksne mot betaling i områder hvor det
ikke er annet tilstrekkelig tilbud
3. Tannhelsetjenester som tilbys voksne mot betaling i områder med
konkurranse fra private tjenesteytere.
Som basis er 2014-regnskapet gjennomgått i detalj for å kartlegge
utgiftene/inntektene, problemstillingene med fordeling av kostnader, antatt
timebruk og vurdering av område. Utgifter og inntekter er fordelt (til kategorien
konkurranseutsatt virksomhet) etter følgende prinsipper:
A. Utgifter og inntekter som i sin helhet kan knyttes til behandling av
prioriterte pasienter og andre oppgaver som tilhører
«samfunnsoppdraget», dvs. ikke tilhører konkurranseutsatt
virksomhet, utelates.
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B. Utgifter og inntekter som kun gjelder behandling av betalende
pasienter, fordeles i sin helhet til regnskapet for konkurranseutsatt
virksomhet.
C. Utgifter og inntekter som er knyttet kun til pasientbehandlingen,
fordeles etter andel av tid brukt til pasientbehandling.
D. Andre utgifter og inntekter, de som med andre ord ikke er knyttet kun til
pasientbehandlingen, fordeles etter andel av total arbeidstid.Begrunnes
med at annen tid i all hovedsak benyttes til samfunnsoppdraget.
Tannlegenes tidsbruk (data hentet ut fra OPUS) på ulike oppgaver
(tannbehandling av prioriterte pasienter, behandling av betalende pasienter og
andre oppgaver) i de enkelte distrikt er lagt til grunn. I tillegg til
hovedprinsippene ovenfor foreligger det et eget notat som nærmere beskriver
fordelingen av utgifter.
Etter gjennomgangen er resultatet at det i 2014 er overskudd i alle distrikter på
voksenbehandling. Vår vurdering er derfor at det er tilstrekkelig med en
todeling av regnskapet, da vi ikke har tannhelsedistrikter etter punkt 2 ovenfor
hvor det er behov for subsidiering av tannhelsetjenester som tilbys voksne mot
betaling.
Hvert tredje år vil prinsippene for fordeling av utgifter gjennomgås.
Resultatoppstilling for 2017 i kr:
Samlet for hele NTFK
Beskrivelse

Regnskap

Lønn
Fordelte adm kostnader
Kjøp av varer og tjenester
Kjøp som erstatter egenproduksjon
Avskrivninger
Brukerbetaling
Annen brukerbetaling
Refusjoner
Sum NTFK

78 972 908
1 231 000
19 535 300
4 474 793
-24 153 498
-7 442 691
72 617 812
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Regnskap pr. tannhelsedistrikt
Tannhelsedistrikt
Tannhelse felles
Stjørdal
Levanger
Verdal og Inderøy
Steinkjer
Namsos
Namdal
Sum NTFK

Regnskap
4 882 047
10 797 790
13 726 143
9 795 623
11 555 111
7 933 332
13 927 767
72 617 812

Regnsk
betalende
1 318 364
-1 024 733
13 890
517 436
-579 196
-1 039 509
-2 220 703
-3 014 451

2017-regnskapet viser et solid overskudd på voksenbehandlingen i fylket sett
under ett.
Tabellen foran viser et lite underskudd i Levanger distrikt og et underskudd på
litt over 0,5 mill. kr i Verdal og Inderøy. Dette skyldes skifte i flere
tannlegestillinger enn forutsatt i beregningsmodellen. Skifte i en tannlegestilling
er anslått å koste 0,5 mill. kr. Det var skifte i tre stillinger i Verdal og Inderøy i
2017, som i forrige år. Det er flere enn det som er lagt inn i modellen. Dersom
vi korrigerer for dette, var det også i 2017 overskudd på voksenbehandlingen i
alle distrikter.

Note 21 – Finansielle forpliktelser
Finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av rentesikring.
Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet i
kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Etablering av rentesikring skjer iht.
intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under
forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall.
Verdien på en rentesikring er null når den etableres, da dette gjøres til
markedspris. Ved opphør/utløp av rentesikringen vil verdien igjen være null. I
mellomtiden vil verdien av rentesikringen variere i takt med at markedsrenten
avviker fra nivået sikringen er etablert på. Jo lengre rentesikringen er, jo større
vil utslagene i verdi bli. Iht. finansforskriften skal verdien på rentesikringer
etablert ved bruk av renteswapper rapporteres. Oppstillingen under viser at det
er en negativ verdi (overkurs) på renteswappene. Dette skyldes at de er
etablert på et tidspunkt med høyere rente enn det som er markedet nå:
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Verdivurdering renteswapper
Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi.
Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale.
Type risiko: variabilitet i kontantstrøm.
Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse.
Sikringseffektivitet: Høy, margin ikke sikret.
Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm på lån.
motpart
kupongrente
sluttdato
volum
markedskurs
Nordea
3,7840
imm des 18
100 000 000
102,50
SMN1
3,7950
imm des 19
100 000 000
105,05
Danske Bank
3,8400
imm jun 20
100 000 000
106,25
Nordea
3,8220
imm des 21
100 000 000
109,25
Nordea
3,8380
imm des 23
100 000 000
112,70
Nordea
3,8890
imm des 26
100 000 000
117,15
600 000 000

markedsverdi
102 500 000
105 050 000
106 250 000
109 250 000
112 700 000
117 150 000
652 900 000

startdato
løpende
løpende
løpende
løpende
løpende
løpende

type sikring
kontantstrøm
kontantstrøm
kontantstrøm
kontantstrøm
kontantstrøm
kontantstrøm

Tabellen over viser løpende renteswapper (rentebytteavtale) med motpart,
hvilken fastrente som betales, sluttdato for fastrenten og markedskursen på
rentesikringen. Overkursen for alle typer fastrente utgjorde samlet omkring
52,9 mill. kr ved årsskiftet
.
Når det gjelder lån med flytende rente blir disse renteregulert fortløpende til
riktig markedsrente. Det vil derfor ikke oppstå særlige kursutslag her.

7. Utvalgte spesifiserte regnskapsoversikter
I det følgende er det gitt et utvalg spesifiserte regnskapsoversikter som utdyper
informasjonen i forskriftsregnskapet (punkt 5) og notene, herunder oversikt
over investeringsprosjekt pr. sektor. Det er i tillegg tatt inn en oversikt over
investeringsprosjekt i skolesaken, som ser prosjektene over år (planperioden).
Vi viser til følgende regnskapsspesifikasjoner:
 Investeringsregnskapet pr. prosjekt pr. sektor (investeringsutgiften).
 Balanseregnskapet pr. kontogruppe/sektor.
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Investeringsregnskapet prosjektregnskap
Prosjekt Prosjekt

4

Prosjektkat. 4 BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKT

413900
416022
416023
416024
416026
416028
416029
416032
416033
416034
416035
421000
421006
422000
423000
423100
423200
423300
423400
424000
426000
426060
426100
429000
429001
429002
429141
429142
432000
432100
432101
433050
434070
435020
444010
4

SIKT-prosjektet TFK
Meråker vgs - Utvikling av bygningsmassen
Ole Vig vgs - Utvikling av bygningsmassen
Levanger vgs - Utvikling av bygningsmassen
Verdal vgs - Utvikling av bygningsmassen
Inderøy vgs - Utvikling av bygningsmassen
Mære lbr - Utvikling av bygningsmassen
Olav Duun vgs - Utvikling av bygningsmassen
Steinkjer vgs - Utvikling av bygningsmassen
Grong vgs - Utvikling av bygningsmassen
Ytre Namdal vgs - Utvikling av bygningsmassen
Utvikling av bygningsmassen
Mære lbs, EMI - Bærekraftig lavtemp. varme
Meråker - Videreutvikling av bygningsmassen
Ole Vig - Videreutvikling av bygningsmassen
Ole Vig vgs - Innredning Storhall
Ole Vig vgs - Verkstedbygg
Ole Vig vgs - ombygging bygg B
Ole Vig vgs - Parkeringsplass
Levanger vgs - Videreutvikling av bygningsmassen
Verdal vgs - Masterplan
Verdal vgs Nytt kroppsøvingsareal
Verdal vgs - Renovering adm.fløy m.m.
Mære lbs - Nytt fjøs
Mære lbs - ombygging bygg Z
Mære lbs - Maskinhall
Hybelhus Mære
Kjøkkenlåna Mære
Olav Duun - Nye arealer bygg D, E, G, I og T
Olav Duun vgs - Verkstedbygg
Olav Duun - Verkstedbygg - trinn 2
Steinkjer vgs - Bussoppstilling/parkering
Flomsikring - Grong vgs
Ytre Namdal vgs - Verkstadhall
Ytre Namdal fagskole - Maskinoffiser
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKT

5

Prosjektkat. 5 UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

513000
513035
513050
513400
513500
5

Oppgradering Public
Verktøy for anbuds- og konkurransegjennomføring
Ny telefoniløsning NTFK
ADA - IT infrastruktur
Innkjøpsweb
UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

6

Prosjektkat. 6 SKOLESAKEN

628030
6

Inderøy vgs - oppvekst- og kultursenter
SKOLESAKEN

4

Prosjektkat. 4 BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKT

429020
429052
433000
4

Ridesenter/stall
Gjødsellagune
Kjøp av Stodvegen 2878
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKT

SUM 1 Fylkesrådet, ledelse og stab
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Regnskap

Rev. budsj.

Oppr. budsj.

1 216 754
653 014
3 298 450
5 002 152
822 845
0
3 962 472
534 424
1 364 341
521 153
3 404 872
0
3 119 452
295 808
0
82 742
70 162 194
15 500 663
2 436 357
0
0
86 250
233 920
1 609 530
8 439 207
48 000
16 176 037
0
0
188 070
1 718 876
151 760
2 447 747
9 095 424
228 443
152 800 957

975 000
655 000
3 246 000
4 800 000
1 086 000
100 000
2 930 000
600 000
5 040 000
550 000
3 330 000
0
2 915 000
2 500 000
0
65 000
66 977 000
17 979 000
3 000 000
0
0
500 000
4 605 000
1 639 000
7 600 000
-6 000
22 000 000
0
0
189 000
5 642 000
142 000
2 339 000
19 045 000
700 000
181 143 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 400 000
0
2 500 000
10 000 000
0
81 000 000
0
0
3 000 000
7 500 000
9 300 000
4 700 000
0
13 800 000
5 500 000
35 000 000
5 000 000
4 000 000
2 500 000
0
1 000 000
0
9 500 000
700 000
213 400 000

214 714
0
1 098 930
923 013
0
2 236 657

220 000
0
1 129 000
1 037 000
0
2 386 000

550 000
300 000
750 000
2 200 000
500 000
4 300 000

1 947 423
1 947 423

2 714 000
2 714 000

0
0

156 985 037 186 243 000 217 700 000
19 500
791 892
209 817
1 021 209

500 000
700 000
200 000
1 400 000
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5

Prosjektkat. 5 UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

522100
523167
523174
523176
523177
523178
523179
524040
526100
527100
528009
529001
529003
529004
529005
532100
533001
533006
533012
533013
5

Utstyrsmidler
Utstyr til yrkessjåfør - skoleåret 14/15
Utstyr til yrkessjåfør - skoleåret 15/16
Utstyr til nytt verkstedbygg
Innkjøp av Scania buss til YS - 2017
Utstyr til yrkessjåfør skoleåret 2017-2018
Ombygging 1. og 3. etasje bygg B
Utstyr TIP
Utstyrsmidler
Utstyrsmidler
Lydstudio
Effektiviseringstiltak gårdsdrift
Buss/biler
Gartnerfag
Undervisningsutstyr
Utstyrsmidler
Undervisningsutstyr
Inventar/utstyr
Praksisrom for HO/VO inkl. velferdsteknologi
Buss OKINT
UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

5

Prosjektkat. 5 UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

539001
539010
5

Utstyr tannklinikker
Ombygging Tannklinikker
UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

5

Prosjektkat. 5 UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

544352
5

Inventar og utstyr maskinoffiserutdanning
UTSTYR, TR.SP.MIDL. O.L. I INV.REGNSK.

4

Prosjektkat. 4 BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKT

450000
472310
472311
472320
472324
472325
472326
472327
472330
472340
472350
472360
472370
4

Fosenvegene
Strekningsvise tiltak, Q310
FV 17 og FV 720
Mindre utbedringer - Q320
Forsterkning 10t asfalt, Q324
Bruer, Q325
Punktvis forsterkning, Q326
Flaskehalser/andre tiltak - Q327
Gang- og sykkelveger, Q330
Trafikksikkerhetstiltak, Q340
Miljø- og servicetiltak, Q350
Kollektivtiltak, Q360
Planlegging, Q370
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKT

SUM 2 Utdanning

SUM 3 Tannhelse og folkehelse

SUM 4 Fagskolene

SUM 5 Samferdsel
1000 Sum rapport

Dokumentnr.: 201835911-1

292 919
91 689
42 675
8 104 520
2 043 125
899 776
714 683
381 930
488 927
375 396
53 869
170 250
222 100
645 291
850 000
1 262 830
1 199 227
210 000
281 257
470 000
18 800 462

243 000
73 351
1 442 410
5 041 000
825 000
196 000
540 000
305 544
391 141
300 317
43 100
170 250
222 100
579 722
850 000
1 016 264
1 683 000
200 000
500 000
470 000
15 092 200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 821 670

16 492 200

0

3 693 499
10 854 162
14 547 662

4 020 000
9 805 000
13 825 000

5 700 000
5 500 000
11 200 000

14 547 662

13 825 000

11 200 000

0
0

700 000
700 000

0
0

0

700 000

0

43 600 000
470 990 464
0
196 614
21 026 588
16 633 007
2 517 000
2 500 000
33 965 378
10 977 935
7 037 563
1 678 966
7 158 471
618 281 987

0
247 200 000
226 000 000
86 000
26 432 000
19 866 000
2 517 000
2 500 000
34 697 500
10 969 000
6 530 000
1 722 000
4 600 000
583 119 500

0
169 200 000
210 000 000
0
22 300 000
25 600 000
1 200 000
2 500 000
31 200 000
10 000 000
5 000 000
2 000 000
4 600 000
483 600 000

618 281 987 583 119 500 483 600 000
809 636 356 800 379 700 712 500 000
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Balanseregnskapet klasse 2

Kontonummer

Kontotekst

Saldo 2017

Saldo 2016

21

OMLØPSMIDLER

210

Kasse, postgiro, bankinnskudd

000
070
320

Kasse
Ikke-disponible bankinnskudd
Banker

35 179,57
110 538 476,90
470 550 215,38

84 056,50
108 761 568,03
598 326 189,34

210

Kasse, postgiro, bankinnskudd

581 123 871,85

707 171 813,87

211

Obligasjoner

355

Kredittforetak og finansieringsselskaper

2 000,00

2 000,00

211

Obligasjoner

2 000,00

2 000,00

213

Kortsiktige fordringer

080
550
610
640
650
890

Interimskonti
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Stats- og trygdeforvaltningen
Sektor for skatteinnkreving
Kommuneforvaltningen
Personlige næringsdrivende, borettslag, lønnstakere, pensjonister,
trygdede, studenter oa, samt ideelle organisasjoner

46 767 203,07
0,00
449 420,00
65 450 550,00
17 029 000,00

65 936 831,50
1 945 633,00
1 727 849,25
35 828 885,00
26 273 000,00

36 987 673,58

45 829 793,87

166 683 846,65

177 541 992,62

213

Kortsiktige fordringer

218

Aksjer og andeler

355

Kredittforetak og finansieringsselskaper

3 786 189,00

3 734 906,00

218

Aksjer og andeler

3 786 189,00

3 734 906,00

219

Premieavvik

550
640

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Sektor for skatteinnkreving

129 342 117,00
17 956 894,00

146 328 690,00
20 130 019,00

219

Premieavvik

147 299 011,00

166 458 709,00

Sum 21 OMLØPSMIDLER

898 894 918,50

1 054 909 421,49

22

ANLEGGSMIDLER

220

Pensjonsmidler

550

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

1 743 336 051,00

1 685 191 406,00

220

Pensjonsmidler

1 743 336 051,00

1 685 191 406,00

221

Aksjer og andeler

151
152
200

Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
Kommunalt eide aksjeselskaper mv
Private AS mv, personlige foretak og private produsentorienterte org
u/profittformål

1 300 000,00
2 171 500,00

1 824 990 906,00
2 171 500,00

75 855 220,00

72 525 010,00

Aksjer og andeler

79 326 720,00

1 899 687 416,00

221
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222

Utlån

151
200

Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
Private AS mv, personlige foretak og private produsentorienterte org
u/profittformål

95 307 500,00

195 307 500,00

0,00

1 800 000,00

222

Utlån

95 307 500,00

197 107 500,00

224

Utstyr, maskiner og transportmidler

080

Interimskonti

87 302 007,74

79 709 661,42

224

Utstyr, maskiner og transportmidler

87 302 007,74

79 709 661,42

227

Faste eiendommer og anlegg

080

Interimskonti

4 597 224 390,04

3 960 898 878,43

227

Faste eiendommer og anlegg

4 597 224 390,04

3 960 898 878,43

Sum 22 ANLEGGSMIDLER

6 602 496 668,78

7 822 594 861,85

23

KORTSIKTIG GJELD

232

Annen kortsiktig gjeld

080
152
200

Interimskonti
Kommunalt eide aksjeselskaper mv
Private AS mv, personlige foretak og private produsentorienterte org
u/profittformål
Stats- og trygdeforvaltningen
Sektor for skatteinnkreving
Personlige næringsdrivende, borettslag, lønnstakere, pensjonister,
trygdede, studenter oa, samt ideelle organisasjoner

-210 421 214,31
-2 125 787,10

-124 076 609,14
-6 247 740,10

-71 424 325,00
-153 482 467,30
-57 695 183,75

-63 628 072,00
-63 913 301,91
-56 898 211,00

-211 323 036,14

-269 351 206,70

232

Annen kortsiktig gjeld

-706 472 013,60

-584 115 140,85

239

Premieavvik

550

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

-2 229 026,00

-3 324 078,00

239

Premieavvik

-2 229 026,00

-3 324 078,00

-708 701 039,60

-587 439 218,85

610
640
890

Sum 23 KORTSIKTIG GJELD

24

LANGSIKTIG GJELD

240

Pensjonsforpliktelse

550

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

-2 165 981 221,00

-2 111 744 430,00

240

Pensjonsforpliktelse

-2 165 981 221,00

-2 111 744 430,00

241

Ihendehaverobligasjonslån

320

Banker

-300 000 000,00

-585 000 000,00

241

Ihendehaverobligasjonslån

-300 000 000,00

-585 000 000,00

242

Ihendehaverobligasjoner med forfall neste år

320

Banker

-585 000 000,00

0,00

242

Ihendehaverobligasjoner med forfall neste år

-585 000 000,00

0,00
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243

Sertifikatlån

320

Banker

0,00

-416 010 147,00

243

Sertifikatlån

0,00

-416 010 147,00

245

Andre lån

355
550

Kredittforetak og finansieringsselskaper
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

-1 409 171 340,00
-235 507 248,00

-1 091 185 800,00
-247 282 608,00

245

Andre lån

-1 644 678 588,00

-1 338 468 408,00

Sum 24 LANGSIKTIG GJELD

-4 695 659 809,00

-4 451 222 985,00

25

BOKFØRT EGENKAPITAL

251

Bundne driftsfond

080

Interimskonti

-86 833 916,28

-124 032 080,99

251

Bundne driftsfond

-86 833 916,28

-124 032 080,99

253

Ubundne investeringsfond

080

Interimskonti

-4 349 125,53

-9 719 335,53

253

Ubundne investeringsfond

-4 349 125,53

-9 719 335,53

255

Bundne investeringsfond

080

Interimskonti

-3 943 120,10

-1 862 692,60

255

Bundne investeringsfond

-3 943 120,10

-1 862 692,60

256

Disposisjonsfond

080
99

Interimskonti
Interimskonto

-288 936 199,79
-24 249 000,00

-277 023 069,47
-6 800 000,00

256

Disposisjonsfond

-313 185 199,79

-283 823 069,47

2581

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

080

Interimskonti

66 700 985,20

66 700 985,20

2581

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

66 700 985,20

66 700 985,20

25950

Regnskapsmessig mindreforbruk

080

Interimskonti

-20 978 813,61

-101 175 409,67

25950

Regnskapsmessig mindreforbruk

-20 978 813,61

-101 175 409,67

25970

Udekket i investeringsregnskapet

080

Interimskonti

172 395 310,24

0,00

25970

Udekket i investeringsregnskapet

172 395 310,24

0,00
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25990

Kapitalkonto

080

Interimskonti

-1 906 836 858,81

-3 384 930 476,43

25990

Kapitalkonto

-1 906 836 858,81

-3 384 930 476,43

Sum 25 BOKFØRT EGENKAPITAL

-2 097 030 738,68

-3 838 842 079,49

29

MEMORIAKONTI

29100

Ubrukte lånemidler

000

Kasse

0,00

13 558 600,55

29100

Ubrukte lånemidler

0,00

13 558 600,55

29999

Motkonto for memoriakontiene

080

Interimskonti

0,00

-13 558 600,55

29999

Motkonto for memoriakontiene

0,00

-13 558 600,55

Sum 29 MEMORIAKONTI

0,00

0,00
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
1 Innledning
Nord-Trøndelag fylkeskommune gir i dette dokument sin pliktige årsberetning
for 2017. Årsberetning gis iht. kommuneloven § 48, 5.ledd,
Regnskapsforskriftens § 10 og KRS nr. 6 Endelig standard. Årsberetningen er
en redegjørelse for fylkeskommunens virksomhet gjennom året, spesielt de
faktorer som påvirker det økonomiske resultat, utvikling og stilling.
Årsregnskapet 2017 er eget dokument og avlagt 15.02.18. Årsberetningen skal
være overordnet og ment å utfylle den informasjon som gis i årsregnskapet.
Finansrapport var ikke tatt inn i årsregnskapet, og har fått et eget kapittel i
dette dokument. I tillegg er det tatt inn egne kapitler om
likestilling/diskriminering, framtidsutsikter, klima, etikk og internkontroll.
Bevilgningsregnskapet i Nord-Trøndelag fylkeskommune viser en omsetning i
2017 på 3,7 milliarder kroner, hvorav 2,9 milliarder kroner i driftsregnskapet og
0,8 milliarder kroner i investeringsregnskapet.
I balanseregnskapet viser sum eiendeler en kapital på 7,5 milliarder kroner
hvorav finansiering med egenkapital utgjør 28 %.

2 Økonomi – anskaffelse og anvendelse av midler
Fylkeskommunens samlede forvaltning i drift og investering i form av tilgang til
og bruk av eksterne midler, har hatt følgende utvikling (beløp i mill. kroner):
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3 Økonomiutvikling i drift
Regnskapsskjema 1A og B
Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet
Regnsk 2017

Budsj 2017 Rev.bud 2017 Avvik 2017

Regnsk 2016

i mill. kr
Frie disponible inntekter
1
2
4
5
6

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter Sum (L1:L5)

-667,6
-1 578,4
-5,6
-9,7
-2 261,2

-657,3
-1 575,1

-657,3
-1 578,2

10,3
0,1
5,6
-4,0
12,0

-647,9
-1 541,9

-13,7
-2 246,1

-13,7
-2 249,2

7 Renteinntekter og utbytte
8 Gevinst finansielle instrumenter (OM)
9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
11 Avdrag på lån

-42,8
-0,1
56,3
109,8

-45,8

-45,8
67,7
109,8

-3,1
0,1
11,4
0,0

-179,6
-0,6
62,0
106,3

67,7
109,8

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L11)

123,3

131,7

131,7

8,4

-11,9

34,1
-101,2
-48,1
-115,3

0,7
-22,3
-21,7

34,1
-101,2
-48,1
-115,3

32,3

32,3

32,3

-2 220,9

-2 103,8

2 199,9

-21,0

-11,7
-2 201,5

Netto finansinntekter/-utgifter

Netto avsetninger
14 Til ubundne avsetninger
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
17 Bruk av ubundne avsetninger
19 Netto avsetninger Sum (L13:L18)
20 Overført til investeringsregnskapet
21 Til fordeling drift L6 + L12 - L19 - L20
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (L22-L21)

0,0

80,3
-110,7
-51,6
-82,0

-2 200,5

20,4

-2 170,8

2 103,8

2 200,5

0,6

2 069,7

0,0

0,0

21,0

-101,2

Budsj 2017 Rev. bud 2017 Avvik 2017

Regnsk 2016

0,0

124,5

Regnskapsskjema 1B
Regnsk 2017
i mill. kr
Fordelt slik
Fylkesordfører og fylkesting
Fylkesrådet, ledelse og stab
Utdanning
Tannhelse og folkehelse
Fagskolene
Samferdsel
Kontroll og tilsyn
Regional utvikling
Kultur
Fylkestingets enekompetanse, finans
Sum netto drift

19,5
159,5
1 097,4
106,5
27,0
781,9
5,6
50,5
99,1
-147,2
2 199,9

19,7
149,9
1 054,4
100,1
25,2
749,2
5,6
49,5
83,4
-133,2
2 103,8

19,5
159,5
1 097,4
101,1
27,0
781,9
5,6
50,5
99,1
-141,3
2 200,5

0,0
0,0
0,0
-5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,6

Driftsregnskapet for fylkeskommunen viser i 2017 et mindreforbruk på 21 mill.
kroner. I 2016 var mindreforbruket 101,2 mill. kroner og i 2015 på 110,7 mill.
kroner. I 2017 satte vi av ved årsavslutningen til disposisjonsfond
mindreforbruket på sektorene med 74,1 mill. kroner. Dette iht. FT-sak 41/17.
Korrigert for dette ville mindreforbruket i 2017 vært 95,1 mill. kroner. Innen
regnskapsskjema 1B var det et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Innen sektor
Tannhelse og folkehelse var det et merforbruk på 5,3 mill. kroner mens det
innen Fylkestingets enekompetanse, finans var en merinntekt på 5,9 mill.
kroner. Her fører vi fellesutgifter/-inntekter som ikke kan føres i
regnskapsskjema 1A iht. regnskapsregler og gjelder bl.a. motpost
avskrivninger og pensjonsjusteringer.
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18,5
144,9
1 042,7
101,3
27,1
724,0
5,5
49,3
85,9
-129,5
2 069,7

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Regnskapsskjema 1A med de vesentligste avvik:
Skatt på inntekt og formue med 10,3 mill. kroner i mere inntekter.
Ordinært rammetilskudd er 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. I
fylkeskommunen justerte vi budsjettet i driftsrapport 1 med 1,6 mill. kroner og
1,5 mill. kroner i driftsrapport 2.
Andre direkte eller indirekte skatter har en merinntekt på 5,6 mill. kroner og er
naturressursskatt som er budsjettert under rammetilskudd.
Andre generelle statstilskudd har en lavere inntekt på 4 mill. kroner. Dette
gjelder lavere rentekompensasjon enn budsjettert.
Renteinntekter og utbytte har samlet 3,1 mill. kroner i mindre inntekt.
Renteinntekter budsjetteres med forsiktighet pga. det lave rentenivå og
renteinntektene er i 2017 på 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utbytte ble
samlet 4,3 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Gevinst finansielle instrumenter er ført med 0,1 mill. kroner og budsjettet inngår
i renteinntekter og utbytte.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter er 11,4 mill. kroner lavere enn
budsjettert. Ved budsjettering legger vi inn en margin for å ta høyde for
eventuell renteoppgang.
Avdrag på lån er betalt iht. budsjett.
Netto avsetninger og overføring til investeringsregnskapet er ført iht. budsjett.

Regnskapsskjema 1B med avvik innen sektorene:
Fylkesordfører og fylkesting hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner som
ved årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Mindreforbruket var relatert
til mindre reisevirksomhet enn budsjettert og at et fylkesting ble avlyst i 2017.
Fylkesrådet, ledelse og stab hadde et mindreforbruk på 11,8 mill. kroner som
ved årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Av dette var 0,8 mill. kroner
på Fylkesrådet og var i hovedsak mindre kjøp av tjenester samt et romslig
reisebudsjett. Administrasjonssjefen hadde 0,3 mill. kroner pga. mindre kjøp av
andre tjenester og mindre reisevirksomhet. Administrasjonsavdelingen hadde
10,4 mill. kroner inklusiv 6,2 mill. kroner i gjenbevilgning fra 2016. Dette pga.
mindre aktivitet enn budsjettert da arbeidet har dreid seg om
fylkessammenslåing, mindre bruk av personalmidler samt sykepengerefusjoner
uten innsetting av vikar. Kommunikasjonsavdelingen hadde et mindreforbruk
på 0,3 mill. kroner som skyldes mindre kjøp av fagpersonell og lisenser.
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Utdanning som den største sektoren hadde et mindreforbruk på 35,4 mill.
kroner som ved årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Herav utgjorde
AVGO 14,5 mill. kroner og skolene 20,9 mill. kroner. På AVGO skyldtes
mindreforbruket at det var merinntekt på gjesteelever og landslinjer med 6,1
mill. kroner mens det var mindreforbruk på disse områder i mill. kroner;
språkopplæring, voksenopplæring og fellesutgifter med 5,2, VFS-prosjektene
3, redusert aktivitet og besparelser 5,2 samt et merforbruk innen fagopplæring
med 5. Alle skolene hadde mindreforbruk i mill. kroner slik; Meråker 0,8, Ole
Vig 2,2, Levanger 3,3, Verdal 1,1, Leksvik 2,1, Inderøy 1,8, Mære 1,3, Olav
Duun 1,6, Steinkjer 3,8, Grong 1,3 og Ytre Namdal 1,3. Mindreforbruket ved
skolene er bl.a bevilgede utstyrsmidler som ikke ble brukt som følge av utsatte
bygningsmessige arbeider hvor utstyr skal plasseres. I tillegg er midler tildelt
med helårsvirkning og skal brukes våren 2018.
Tannhelse og folkehelse har merforbruk på 5,3 mill. kroner. Innen sektoren har
tannhelse merforbruk på 6,5 mill. kroner. Svikt i honorarinntekter forklarer
mesteparten av merforbruket mens det er mindre avvik på flere poster.
Folkehelse har mindreforbruk på 1,2 mill. kroner som er forskyvelse i utbetaling
av aktivitetsmidler folkehelsetiltak.
Fagskolene hadde et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Ytre Namdal fagskole fikk
styrket sitt budsjett høsten 2017 ved oppstart av maskinoffiserutdanningen og
hadde 1,4 mill. kroner i mindreforbruk. Av dette var 0,7 mill. kroner
utstyrsmidler som skal brukes i 2018. Fagskolen felles hadde et lite merforbruk
mens Steinkjer Fagskole hadde tilsvarende mindreforbruk.
Samferdsel hadde et mindreforbruk på 17,4 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Kollektivsiden ved
Administrasjon, bilruter, båt/ferje hadde mindreforbruk 17,8 mill. kroner som
har sin årsak i gunstige kostnadsutvikling i 2016 og som var grunnlag for
avtalereguleringene i 2017. Tilrettelagt transport for funksjonshemmede hadde
et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. På fylkesveg drift/vedlikehold, miljø og
trafikksikkerhetstiltak var det et merforbruk på 6,5 mill. kroner. I tillegg til at
SVV i sin rapport på fylkesveg har 10,4 mill. kroner i merforbruk har vi i
fylkeskommuneregnskapet regnskapsført og periodisert 1 mill. kroner samt
andre mindre avvik ift. budsjett med 1,6 mill. kroner i lavere utgift. I tillegg
inntektsføring av erstatning på asfaltskader i militærøvelsen Cold Response i
2016 med 3,3 mill. kroner. På fylkesvegregnskapet er merforbruket i hovedsak
innen driftskontrakter og bruvedlikehold.
Kontroll og tilsyn hadde et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond.
Regional utvikling hadde et mindreforbruk på 5 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. 3 mill. kroner av dette var
relatert til reduserte stillingsandeler, sykelønnsrefusjon og mindreforbruk på
enkeltposter som interne utviklingsmidler. 2 mill. kroner skyldes
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egenfinansierte prosjekt med utsatt aktivitet som følge av arbeidet med
fylkessammenslåingen.
Kultur hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner som ved årsavslutningen ble
avsatt til disposisjonsfond. Mindreforbruket på sektoren skyldtes lønnsposter
og sykelønnsrefusjon med 1,4 mill. kroner. I tillegg mindreforbruk på
innvandrerråd, rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet på ca.
0,4 mill. kroner samt utsatt aktivitet på enkelte prosjekt.
Fylkestingets enekompetanse, finans hadde en merinntekt på 5,9 mill. kroner.
Innen dette område føres avregning av pensjonskostnader. Pensjon
budsjetteres og avsettes på de enkelte sektorer. Avregningene førte til en
merinntekt på 1,4 mill. kroner på sektor 9, hvorav pensjonene i SPK fikk et
avvik på 0,1 mill. kroner og KLP 1,4 mill. kroner i form av inntekt mens
arbeidsgiveravgift på dette utgjorde 0,1 mill. kroner i merutgift.
Konsesjonskraftinntekter utover budsjettet på Regional utviklingsavdeling er
ført her med 5,6 mill. kroner og var ikke budsjettert. Ved driftsrapport 2/2017
var det signal om noe høyere konsesjonskraftinntekter. Kjøp av varer og
tjenester har et merforbruk på 1,1 mill. kroner og er i hovedsak
underbudsjetterte bank-/finansgebyrer samt kjøp av finanstjenester.
Forøvrig vises til omtale i Årsregnskapet.
Sektorene får i budsjett tildelt netto driftsramme. I regnskapet 2017 er
sektorenes netto driftsutgifter 2199,9 mill. kroner som fordeler seg slik i mill.
kroner i sektordiagram:

Dokumentnr.: 201835911-3

side 8 av 42

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Brutto og netto driftsresultat og mindreforbruk i driftsregnskapet
Økonomisk oversikt - drift
Regnskap 2017

Rev. budsj
2017 Regnskap 2016

Regnskap
2015

i mill. kr

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige tilskudd
Andre overføringer
Inntekts- og formueskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

-27,2
-75,2
-457,2
-1 578,4
-86,6
-0,3
-667,6
-5,6
-2 898,1

-31,2
-63,9
-371,8
-1 578,2
-83,1
-0,5
-657,3

-27,0
-77,7
-470,0
-1 571,9
-71,8
-1,0
-647,9

-25,3
-66,4
-514,8
-1 538,4
-19,2
-0,3
-605,6

-2 785,9

-2 867,3

-2 770,1

886,9
238,6
727,9
568,4
445,5
141,3
-74,1

860,4
232,3
654,8
578,5
436,4
141,3
-52,3

862,6
227,6
721,1
554,7
392,4
133,2
-74,5

849,2
212,8
694,6
528,6
380,7
121,5
-74,0

2 934,4

2 851,4

2 817,2

2 713,4

36,3

65,5

-50,1

-56,7

Finansinntekter
Renteinntekter og garantiprovisjon
Utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Sum eksterne finansinntekter

-26,6
-19,1
-0,1
-45,8

-25,9
-23,4
-49,3

-164,0
-19,0
-0,6
-183,6

-172,0
-21,2
-0,2
-193,4

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

56,3
109,8
166,1

67,7
109,8
177,5

62,1
106,3
168,4

63,9
106,3
170,2

Resultat ekst. finanstransaksjoner

120,3

128,2

-15,1

-23,2

Motpost avskrivninger

-141,3

-141,3

-133,2

-121,5

15,4

52,5

-198,4

-201,4

Bruk av avsetninger
Bruk av udisponert fra tidligere år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-101,2
-88,1
-110,3
-299,6

-101,2
-88,1
-92,9
-282,2

-110,7
-58,3
-77,8
-246,7

-29,9
-58,1
-64,1
-152,1

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

63,1
126,4
73,8
263,2

65,1
126,4
38,2
229,7

133,5
102,9
107,5
343,9

101,4
62,1
79,3
242,9

-101,2

-110,7

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Eksterne finansieringstransaksjoner

Netto driftsresultat
Interne finansieringstransaksjoner

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)
Til inndekning senere år (underskudd)

-21,0
0,0

Resultat etter int. finanstransaksjoner
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Sentrale resultatbegrep i det fylkeskommunale regnskapet:






Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drift inkludert
avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for
fylkeskommunens evne til å finansiere deler av årets investeringer over
driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk.
Netto driftsresultat viser resultatet av den ordinære, løpende drift
innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. Vi korrigerer for
virkningen av avskrivninger og erstatter dette med avdrag på lån. I
tillegg er netto renteutgifter trukket fra brutto driftsresultat.
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er bunnlinja som viser om det er
disponert mere/mindre enn eller i samsvar med det innvilgede budsjett
gitt av fylkestinget.

Brutto driftsresultat i 2017 var negativt med 36,3 mill. kroner ved at utgiftene
var større enn inntektene. Til sammenligning var det budsjettert med negativt
driftsresultat 65,5 mill. kroner slik at brutto driftsresultat er 29,2 mill. kroner
bedre enn budsjettert. I 2016 var brutto driftsresultat positivt med 50,1 mill.
kroner.
I 2017 har vi bl.a. høyere driftsinntekter enn budsjettert med 112,2 mill. kroner.
Brukerbetalinger og andre overføringer er de eneste hovedposter som har en
inntektssvikt på hhv. 4 og 0,2 mill. kroner. Andre salgs- og leieinntekter har en
merinntekt på 11,3 mill. kroner hvorav salg har merinntekt på 12,2 mill. kroner
mens husleieinntekter har svikt i inntekt på 0,9 mill. kroner. Overføringer med
krav til motytelse er 85,4 mill. kroner mere enn budsjettert og som skyldes
økning i momskompensasjon, øremerka tilskudd, sykepenger og refusjon fra
andre fylkeskommuner og kommuner. Rammetilskudd fra staten og andre
direkte og indirekte skatter hvor naturressursskatt er ført, er til sammen 5,8
mill. kroner mere enn budsjettert. Andre statlige tilskudd er 3,5 mill. kroner
mere enn budsjettert hvor det er nedgang i rentekompensasjon mens det er
økning innen overføringene på kulturområdet. Inntekts- og formuesskatt er
10,3 mill. kroner mere enn budsjettert.
Driftsutgiftene er 83 mill. kroner høyere enn budsjettert. Innen driftsutgiftene er
det økning innen lønns- og sosiale utgifter 32,8 mill. kroner, kjøp av varer som
inngår i egenproduksjon 73,1 mill. kroner samt overføringer med 9,1 mill.
kroner. Det er lavere utgifter enn budsjettert på kjøp av varer og tjenester som
erstatter egenproduksjon med 10,1 mill. kroner. Pensjonsavregning inngår i
sosiale utgifter og utgjør merinntekt på 1,4 mill. kroner, jfr regnskapsskjema 1B
og omtale pensjoner. Også i 2017 fortsetter trend med at det er større andel
fordelte utgifter internt enn budsjettert. Lønn og sosiale utgifter er den største
posten innenfor driftsutgiftene og utgjør 38,4 % av driftsutgiftene. Sum
lønnsutgifter i % av driftsutgifter viser en liten nedgang fra 2016 hvor det
utgjorde 38,7 %. I 2012 var dette forholdstallet til sammenligning på 40,2 %.
Budsjettering med negativt brutto driftsresultat (utgifter større enn inntekter)
har i mange år vært sett i sammenheng med eksterne finansieringsposter som
renteinntekter på ansvarlig lån til NTE. Uten dette ville budsjetteringen av
Dokumentnr.: 201835911-3

side 10 av 42

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
driftsutgifter vært redusert tilsvarende. I 2016 ble utlånet iht. avtale nedskrevet
med 1800 mill. kroner til 195,4 mill. kroner. Som følge av dette fikk
renteinntektene en stor nedgang i 2017 både i budsjett og regnskap. Når brutto
driftsresultat avviker fra budsjett kan noe forklares med at nye prosjekt kommer
inn og utgift/inntekt ikke alltid budsjetteres når det skal dekkes av eksterne
midler.
Da deler av driftsutgiftene inklusive merforbruket i forhold til budsjett
finansieres av fonds, kan vi for analyseformål korrigere brutto driftsresultat slik:

mill. kr
Brutto driftsresultat
Bruk av bundne fonds
Bruk av disposisjonsfond
Korrigert brutto driftsresultat

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
36,3
65,5
-50,1
-56,7
109,7
-41,5
19,3
-110,3
-92,9
-77,8
-64,0
-129,0
-129,7
-136,1
-88,1
-88,1
-58,3
-58,1
-46,2
-129,4
-142,9
-162,1
-115,5
-186,2
-178,8
-65,5
-300,6
-259,7

Korrigeringen forbedrer brutto driftsresultat for 2017 fra 36,3 mill. kroner til et
resultat på -162,1 mill. kroner hvor inntektene er større enn utgiftene. Dette er
det korrigerte brutto driftsresultatet før en trekker inn eksterne
finansieringsposter.
Utviklingen gjennom år i brutto driftsresultat som regnskapsført i mill. kroner:
109

120
100
80
60

36

40
19
20
00
-20
-41

-40

-50

-60
2012

2013

2014

-57
2015

2016

2017

Netto driftsresultat: I 2017 var utgiftene høyere enn inntektene. Dette ga et
netto driftsresultat på 15,4 mill. kroner og som var 37,1 mill. kroner bedre enn
revidert budsjett for samme. I 2016 var tilsvarende -198,4 mill. kroner og 135,4
mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Hovedårsaken til avvik i 2017 var for
uten avvik i brutto driftsresultat avvik på finansområdet med 7,9 mill. kroner
som skyldes noe lavere finansinntekter, samtidig som renteutgifter er
budsjettert med en viss margin og ble lavere enn budsjettert.
Netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter var på -0,5% i 2017 mot 6,9
% i 2016. ( 7,3 % i 2015, 1 % i 2014, og 7 % i 2013). Gjennomsnittet for
fylkeskommunene i 2017 er til sammenligning på 4,2 %. KS sin anbefaling for
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dette forholdstall er 4% fra 2014 etter anbefaling og gjennomgang fra Teknisk
beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi. Anbefaling
gjelder først og fremst i makro - alle fylkeskommuner sett under ett – og ikke
den enkelte fylkeskommune. Anbefalingen bygger på en tenkning om “absolutt
kommunal formuesbevaring”. Det er en teoretisk størrelse som bl.a. inkluderer
kapitalslit/avskrivninger (istedenfor avdrag), deflatering av gjeld og
bompengeinntekter og andre inntekter i investeringsregnskapet. Dette er
nødvendig for å kunne opprettholde et visst handlingsrom i forhold til sparing
og investeringer. I 2014 hadde vi en lav prosentvis netto driftsresultat pga.
endringer i rutiner ift. kulturbygg- og spillemidler samt et tilskudd til investering i
Inderøy kommune. I 2017 er det langt lavere finansinntekter enn tidligere år og
som følge av endret låneavtale med NTE som gjør det største utslaget og som
gir oss lavere handlingsrom. 2001 var det siste året vi hadde et negativt
forholdstall. Dette var -1,45% og var det siste året hvor sykehusene var en del
av fylkeskommuneregnskapet.
Utviklingen i netto driftsresultat i % av driftsinntektene framgår slik:
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Netto driftsres i % av driftsinntekter

Fylkeskommunen skal iht. Kommunelovens § 46, nr. 6 og 7, oppfylle
balansekravet mellom inntekter og utgifter i driftsregnskapet. Det vil si at brutto
driftsresultat foruten å dekke avdrag og renter, skal dekke nødvendige/bundne
avsetninger og dels i bestemmelsen om at det i årsbudsjettet kan avsettes
midler til bruk i senere budsjettår. For å se om balansekrav er oppfyllt og hvor
stor andel av driftsresultatet vi har til fri disposisjon kan vi analysere netto
driftsresultat. Vi korrigerer netto driftsresultat for bruk av tidligere års
overskudd, frie og bundne fond og setter av til pliktige/bundne fond. Det
korrigerte netto driftsresultat viser etter dette hva vi har til fri disposisjon ved at
inntektene er større enn utgiftene. Vi oppfyller da balansekravet i regnskap og
budsjett for 2017:
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tall i mill. kroner
Brutto driftsresultat
Tilbakeførte avskrivninger
Netto finansposter eks. avdrag
Avdrag på lån
Netto driftsresultat
Bruk av bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av tidligere års overskudd
Avsetning til bundne fond
Korrigert netto driftsresultat

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
36,3
65,5
-50,1
-56,7
109,7
-41,5
19,3
-141,3
-141,3
-133,2
-121,5
-110,5
-99,2
-84,4
10,5
18,4
-121,4
-129,5
-128,7
-140,0
-117,7
109,8
109,8
106,3
106,3
103,6
94,1
83,9
15,3
52,4
-198,4
-201,4
-25,9
-186,6
-98,9
-110,3
-92,9
-77,8
-64,0
-129,0
-129,7
-136,1
-88,1
-88,1
-58,3
-58,1
-46,2
-129,4
-142,9
-101,2
-101,2
-110,7
-29,9
-62,0
-53,6
-62,9
73,8
38,2
107,5
79,3
75,4
153,2
137,4
-210,5
-191,6
-337,7
-274,1
-187,7
-346,1
-303,4

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017, var på 21 mill. kroner etter avsetning
av mindreforbruk på sektorer/virksomheter med 74,1 mill. kroner til
disposisjonsfond i regnskapsavslutningen iht. vedtak i FT-sak 41/17. I 2016 var
mindreforbruket 101,2 mill. kroner hvor resultatet på sektorer/virksomheter
først ble en del av gjenbevilgning påfølgende år. Utviklingen i regnskapsført
netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk (mill. kroner):
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4 Økonomiutvikling i investering
Investeringsregnskap/-budsjett er iht. gjeldende regler ettårig og skal ha et
realistisk budsjett med finansiering. Detaljer om investeringer i 2017 framgår av
årsregnskapets kapittel 2 og kapittel 4 med kommentar til
investeringsregnskapet. De samlede investeringer i 2017 var på 820,3 mill.
kroner og 8,6 mill. kroner mere enn revidert budsjett. Investeringene i 2017 var
466,7 mill. kroner høyere enn i 2016. Låneandelen for finansiering av
anleggsmidlene var på 39 % i 2017. Tilsvarende var 38 % i 2016 og 55 % i
2015.
Økonomiplanen for fylkeskommunen rulleres hvert år og endringer i
investeringstakten forsøkes innarbeidet når dette er kjent. I økonomiplan lagt i
2016 for 2018 er det beregnet 948,9 mill. kroner og i 2019 768,5 mill. kroner
som en inngang for Nord-Trøndelag fylkeskommune ved overgangen til
Trøndelag fylkeskommune. For 2018 er budsjettet for Trøndelag
fylkeskommune på investeringer 3657,7 mill. kroner og stor økning i forhold til
2017 hvor det til sammenligning var totale investeringer for Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag fylkeskommune på 2211 mill. kroner med budsjett på 2631,2
mill. kroner.
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De vesentligste avvik innenfor Regnskapsskjema 2A og B er innenfor:
Investeringer i anleggsmidler i 2017 var samlet på 809,6 mill. kroner med en
økning på 468,4 mill. kroner fra 2016. Dette er 9,3 mill. kroner mere enn
revidert budsjett for 2017
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Fylkesrådet, ledelse og stab hvor eiendom med bygg og anlegg inngår,
har mindreforbruk med 29,3 mill. kroner. I driftsrapport 1/2017 ble
opprinnelig budsjett innen sektoren økt med 20,2 mill. kroner inkludert
gjenbevilgning fra 2016 på 7,7 mill. kroner vedr. prosjekt som fortsatte i
2017. I driftsrapport 2/2017 ble budsjettet nedjustert med 51,2 mill.
kroner. Mindreforbruket i 2017 skyldes i hovedsak 4 prosjekter som har
endring i tidsplan; 429141 Hybelhus Mære -5,8 mill. kr, 432101 Olav
Duun Verkstedbygg -3,9 mill. kr, 435020 Ytre Namdal vgs verkstedhall 9,9 mill. kr og Verdal vgs renovering adm.fløy -4,3 mill. kr. I tillegg er det
flere mindre prosjekter som har mindreforbruk hvor arbeidet videreføres
i 2018 og noen prosjekter med merforbruk.



Utdanning har investert for 3,3 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette
gjelder egenfinansierte utstyrsmidler eller bruk av bundne
investeringsfond. Investeringene er finansiert uavhengig av om det er
manglende budsjett.



Tannhelse og folkehelse har investert for 0,7 mill. kroner mer enn
budsjettert. I dette inngår en avtale om investering for andre og
påfølgende refusjon med 0,9 mill. kr slik at reelt mindreforbruk er 0,2
mill. kr.



Samferdsel med investeringer i fylkesveger har et merforbruk på 35,2
mill. kroner. Vegbudsjettet i 2017 er totalt økt med 99,5 mill. kroner.
Inkludert i dette er styrking av budsjett i driftsrapport 1/2017 ved
gjenbevilgning ubrukte midler i rammen til Statens Vegvesen (SVV) fra
2016 med 19,7 mill. kroner. I tillegg styrkning med 36,8 mill. kr i samme
driftsrapport og en styrkning av budsjettet administrativt med overføring
av budsjettmidler fra drift til investering ift. mindreforbruk drift i 2016 med
15 mill. kroner. I driftsrapport 2/17 ble budsjettet økt med 27,9 mill.
kroner etter årsprognoser fra SVV. I årsrapporten fra SVV opplyses 18,2
mill. kroner i mindreforbruk. Forskjellen mellom SVV sitt regnskap og
fylkeskommunen sitt utgjør 35,2 mill. kroner ( -18,2 +43,6 +9,5 +0,3).
Dette forklares med at vi i fylkeskommunen sitt regnskap som er ført
etter fylkeskommunale prinsipper har periodisert utgifter i 2017 på 9,5
mill. kroner og i tillegg et mellomværende med Sør-Trøndelag
fylkeskommune på Fosenvegene på 43,6 mill. kroner og som ikke er
budsjettert. I SVV sitt regnskap er hovedårsaken til mindreforbruket fv
17/720 prosjektet hvor det var budsjettert med aktivitet på
Beitstadsundbrua i 2017, men kun forskuddet ble belastet mens det på
andre prosjekter er mer-/mindreforbruk.

Kjøp av aksjer og andeler er iht. budsjett.
Avsetning i 2017 er 0,7 mill. kroner mindre enn revidert budsjett. Dette gjelder
bundne, eksterne midler ved Ole Vig vgs. og utstyr til yrkessjåfør. Selv om det
er budsjett kan det ikke avsettes mere enn de eksterne mottatte midlene med
fratrekk av det som er investert.
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Bruk av lånemidler er 313,6 mill. kroner og er 156,7 mill. kroner lavere enn
budsjett. Alle lånemidler er oppbrukt. Låneopptak er forskjøvet og ikke opptatt
iht. budsjett pga. god likviditet.
Inntekter fra salg av anleggsmidler er på 0,2 mill. kroner. Dette var ikke
budsjettert.
Kompensasjon for merverdiavgift har en inntektssvikt på 17,5 mill. kroner.
Dette har sin årsak i at ordinære investeringer som gir momskompensasjon er
lavere enn budsjettert. Periodiseringer av utgifter er netto eks mva. og
mellomværende med Sør-Trøndelag fylkeskommune på Fosenvegene er eks
mva. slik at totalt blir kompensasjonen lavere selv om årets investeringer er
høyere enn budsjettert.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner er 12 mill. kroner mere enn revidert
budsjett. Avdrag på utlån til NTE er 2,5 mill. kroner mens refusjon fra
kommuner er 6,6 mill. kroner og er relatert til g/s veg og Inderøy vgs Akset. I
tillegg refusjon fra andre private 0,9 mill. kroner vedr. tannklinikker, øremerka
tilskudd på Ole Vig vgs yrkessjåfør 0,9 mill. kroner og 1 mill. kroner på refusjon
fra stat på g/s veg.
Andre inntekter er 0,2 mill. kroner som er salg ift. vegregnskapet.
Overført fra driftsregnskapet er 0,6 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.
Dette er i hovedsak investering i utstyrsmidler på Utdanningssektoren.
Utstyrsmidler er egenfinansierte og det overføres fra driftsregnskapet akkurat
beløpet som trengs for å finansiere opp de enkelte prosjekter. Budsjett på dette
område og for sektorene egenfinansierte investeringsprosjekter er delegert til
administrasjonssjefen.
Bruk av avsetninger er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjett og gjelder bruk av
bundne fond i forbindelse med kjøp utstyr ved yrkessjåfør Ole Vig vgs.
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5 Økonomiutvikling i balanse og finansiell status

Regnskapsmessig viser oversikten at fylkeskommunens finansielle status er på
et tilfredstillende nivå.
Likviditet
Likviditeten er fylkeskommunens evne til å møte løpende forpliktelser og er
forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, uttrykt som arbeidskapital.
Det er også av interesse å se denne i forhold til fylkeskommunens samlede
driftsinntekter.
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Utvikling i arbeidskapital/likviditet kan illustreres som følger:
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Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) var 1,3 ved
utgangen av 2017 og en nedgang fra 1,8 ved utgangen av 2016. Dette
oppfattes fortsatt som tilfredsstillende, men burde ifølge teori vært >2.
En strengere vurdering av likviditetsgrad gjøres gjennom likviditetsgrad 2.
Denne viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidler som kasse,
bankinnskudd og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 er 0,8 mot 1,2 i 2016.
Likviditetsgrad 2 viste en nedgang i flere år, men økte i årene 2015 og 2016.
Ifølge teori bør likviditetsgrad 2 være > 1. At likviditetsgraden går kraftig ned
ned i 2017 kan ses i sammenheng med at anvendelse av midler i 2017 er
større enn anskaffelse av midler og at det i tillegg er utsatt låneopptak.
Likviditeten vil variere noe over året og vil være under noe press i enkelte
måneder. Dette har bl.a. sammenheng med tidspunkt for låneopptak, måneder
uten utbetaling rammetilskudd, avdragsbetaling vedrørende lån samt at
eieruttak fra NTE skjer først medio desember måned.
Egenkapital
Fylkeskommunens egenkapital består av frie og bundne fonds, årets
mindreforbruk samt kapitalkontoen. Den siste representerer
egenfinansieringen av registrerte anleggsmidler.
Egenkapitalen før årets resultat pr. 31.12.2017 var på 2076,1 mill. kroner.
Tilsvarende ut 2016 var 3737,7 mill. kroner og en total nedgang på 1661,6 mill.
kroner. Av endringen hadde disposisjonsfond en økning på 29,3 mill. kroner.
Bundne fond til driftsformål en nedgang med 37,2 mill. kroner. Ubundne
investeringsfond gikk ned med 5,3 mill. kroner mens bundne investeringsfond
økte med 2 mill. kroner. Kapitalkontoen hadde en nedgang på 1478 mill.
kroner. I 2017 er aksjepost i NTE Holding AS overført vederlagsfritt til
kommuner i Nord-Trøndelag med 1823,7 mill. kroner. Dette iht. FT-sak 10/17.
Udekket i investeringsregnskapet er 172,4 mill. kroner. Overføring av aksjepost
og andre motposter mot kapitalkontoen som avgang og aktivering fast
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eiendom/utstyr, endring pensjonsmidler/-forpliktelser, låneendringer, endringer
og tap aksjeposter forklarer den totale nedgangen på kapitalkontoen.
Spesifikasjon og utvikling av
egenkapital i hele 1000 kr:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Endring i regnskapsprinsipp
66 701
66 701
66 701
66 701
66 701
66 701
Disposisjonsfond
-313 185
-283 823
-239 600 -241 920 -209 870
-201 192
Bundne fond; øremerkede midler
inkl bundne midler fra Regionalt
utviklingsfond
-86 834
-124 032
-94 329
-79 071 -133 287
-109 778
Ubundne investeringsfond
-4 349
-9 719
-8 306
-19 458
-21 920
-16 219
Bundne investeringsfond
-3 943
-1 863
-1 459
-1 248
-1 385
-1 291
Regnskapsmessig mindreforbruk
-20 979
-101 175
-110 656
-29 912
-61 999
-53 657
Udekket i investeringsregnskapet
172 395
402
Kapitalkonto
-1 906 837 -3 384 930 -5 169 420 -4 868 562 -4 657 555 -4 540 941
Sum egenkapital
-2 097 031 -3 838 842 -5 556 667 -5 173 470 -5 019 315 -4 856 377

Egenkapitalen i prosent av sum egenkapital og gjeld (egenkapitalandelen) var
pr årsskifte på 28 % og gikk ned med 15 % fra 2016. Egenkapitalandelen eller
soliditeten anses fortsatt å være betydelig.
Hovedpostene i balansen er nærmere omtalt i årsregnskapets kapittel 5.
Vi viser også til etterfølgende avsnitt om fylkeskommunens finansforvaltning.

6 Finansforvaltning
Innledning
Finansforvaltningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune var regulert av
finansreglementet, fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32, i medhold av
”Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning” av 9.6.2009,
gjeldende fra 1.7.2010. Denne er gitt i medhold av kommunelovens § 52 punkt
2.
Myndighet innenfor området var delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til
administrasjonssjefen.
Finansrutiner ble utarbeidet i løpet av 2012, og gjennomgått av sakkyndig
instans (KomRev Trøndelag IKS). Fylkesrådet har i sak 14/13 vedtatt endelige
finansrutiner.
Kravet til rapportering fra låneporteføljen er hjemlet i "forskrift om kommuners
og fylkeskommuners finansforvaltning". Forskriften inneholder omfattende
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bestemmelser om rapporteringsgrad. På denne bakgrunn er det innledningsvis
laget et kort sammendrag, som ikke oppfyller kravet i forskriften, men som gir
leseren en grei og rask oversikt over hovedlinjene i fylkeskommunens
innlånsportefølje.
Innskudd og plasseringer
Fylkeskommunen hadde Sparebank 1 SMN som hovedbankforbindelse i
perioden 1.1.2013 - 31.12.2017. Ledige midler var pr. 31.12.2017, plassert i
henhold til bankavtalen. I tillegg var 30 mill. kroner plassert i Grong sparebank,
10 mill. kroner i Hegra sparebank samt 3,6 mill. kroner i KLP Pengemarked.
Sum bankinnskudd og plasseringer varierte gjennom året, og var samlet pr.
31.12.2017 på 581,1 mill. kroner. I tillegg KLP pengemarkedsfond på samlet 3,8
mill. kroner.
Korrigerer vi for skattetrekkskonto, andel av bundne midler, egenkapital
regionalt utviklingsprogram og plasseringer er driftslikviditet ved årets slutt ca.
343,7 mill. kroner. Snitt månedlige drifts- og investeringsutgifter som belaster
likviditet er på ca. 252,5 mill. kroner. Driftslikviditeten er i snitt godt over månedlig
løpende likviditetsbehov og kassekreditt har ikke vært benyttet i 2017.
Utvikling i driftslikviditet 2017 eks. skattetrekk og plasseringer (tall i 1000 kroner):
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Grafen viser likviditet i 2015, 2016 og 2017 sammenlignet med
likviditetsbudsjett 2017.
Samlet renteinntekt på innskudd og plasseringer og garantiprovisjon var i 2017
0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Generelt er innskuddsrenter fortsatt
lave. De fleste rentesatsene på innskudd og plasseringer er knyttet til 3måneders norsk interbankrente (3M nibor). Ved IMM desember var 3M nibor
0,81 % mot 1,17 % ved forrige årsskifte.

Kontrollskjema plasseringer
Plassering utenfor bank

ja

Er plasseringen vurdert opp mot
likviditetsprognosen? Finansreglement kap. 6,
avsnitt 1.

x

Er plasseringen vurdert opp mot ulike typer
finansiell risiko? Finansreglement kap. 5,
avsnitt 1 og kap. 6, avsnitt 2

x

Er plasseringen vurdert opp mot
begrensningene i finansreglementet?
Finansreglement kap. 6, avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8.

x

Er avkastningspotensialet på plasseringen
vurdert opp mot avkastning på konsernkonto?
Finansreglementet kap 6, avsnitt 1.

x

nei

merknad

Ja = i samsvar med rutiner og finansreglement
Nei = avvik fra rutiner og finansreglement
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Låneporteføljen
Sammendrag
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning er endret fra
01.01.17. Det er mer fokus på gjeld, spesielt på kortsiktig gjeld og
refinansieringsrisiko. Vi har ikke endret finansreglementet, i og med
sammenslåingen fra 1.1.18
Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 0,5 % fra mars 2016, da den
ble satt ned fra 0,75 %. Mot slutten av året konstaterer Norges Bank at
oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Styringsrenten vil bli liggende på
dagens nivå den nærmeste tiden framover, men man venter mulig renteheving
fra slutten av 2018, eller begynnelsen av 2019. Lange renter (10-års swap1)
har steget betydelig i løpet av 3. tertial, etter å ha falt noe tidligere på året.
Marginen2 på lån med rente basert på Nibor3 i Kommunalbanken er
0,6 prosentpoeng, mot 0,7 ved forrige årsskifte.
Samlet lånevolum ved årsskiftet er 2.530 mill. kroner. Långivere er
Kommunalbanken, KLP og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig
porteføljerente4 er 2,02 % og andelen fastrente5 er 24 %. Lån som skal
refinansieres de neste 12 måneder utgjør 585 mill. kroner, eller 23 % av samlet
lånevolum. Gjennomsnittlig tid til forfall på hele låneporteføljen er 7,3 år.
Finansforskriften
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i den
såkalte finansforskriften, med virkning fra 01.01.17. Endringene gjelder bl.a.
refinansieringsrisiko6 ved opptak av lån, og at vi skal opplyse om verdien av
lån som forfaller og som må refinansieres de neste 12 måneder. Begrepet
«finansforvaltning» erstattes med «finans- og gjeldsforvaltning». I tillegg er
anskaffelsesforskriften endret, slik at «banklån» ikke lenger må kunngjøres.

1

Rentebytteavtale (renteswap) er en avtale mellom to parter (f.eks. en bank og fylkeskommune) om å
bytte rente. Vi bytter flytende rente (f.eks. 3M nibor) mot fast rente. Vi bruker renteswapper for å få en
ønsket struktur med fast-/flytende rente i vår låneportefølje. Det er kun rentedifferansen som betales
(ingen hovedstol) for det avtalte beløpet. Økonomisk uttrykt er nåverdien av renteswappen null ved
inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten. Ved utløpet av
perioden vil nåverdien igjen være null.
2 Det vi må betale i tillegg til markedsrenten
3 Nibor (f.eks. omtalt som 3M nibor) er en interbankrente = rente for lån mellom banker. Mer presist:
Hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til, gjennom
valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 måneders rente, derav betegnelsen 3M nibor
4 Renten for hele låneporteføljen, sett under ett
5 Fastrente er en rente som er fast over lånets løpetid, man sikrer renten for en periode
6 Risiko for at vi ikke får hentet inn ny kapital når eksisterende lån forfaller
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Markedet for lån med fylkeskommunal risiko
Norges Bank har holdt styringsrenten på 0,5 % siden mars 2016, da den ble
satt ned fra 0,75 %. Mye kan tyde på at dagens nivå på 0,5 % vil være bunnen.
Mest i fokus nå, er en mulig renteøkning i løpet av et års tid.
I markedet for fremtidige renteavtaler (FRA-markedet)7 handles nivået på
fremtidig 3M niborrente. Her ser vi at markedsaktørene legger til grunn en

økning i den korte renten framover.
Vi benytter denne kurven som utgangspunkt, for å prognosere renteutgiftene
på lån med flytende rente.
Kravet til den motsykliske bufferen (egenkapital)8 i bankene er økt med 0,5
prosentpoeng med virkning fra 31.12.17. Dette treffer også Kommunalbanken,
som i tillegg er ansett som en systemkritisk bank (1 av 3) i Norge. Isolert sett
reduserer dette utlånsevnen, øker marginkravet på lån og tar ned kapasiteten
til å betale eieren utbytte. Bankene har lenge forberedt seg på dette.
Kommunalbanken reduserte marginen på sine nibor-lån fra 0,70 % til 0,60 %,
fra 1. august 2017.

7

FRA-markedet/FRA-rente: FRA-rente er framtidig renteavtale (forward rate agreement). Den gjelder
for et avtalt beløp, fra et framtidig tidspunkt. Mest brukt er 3-månedersperioder (3M). Det betales kun
rentebeløp (netto), ingen hovedstol. Ved hjelp av flere slike FRA etter hverandre, i 3-månedersperioder,
kan lage en grafisk framstilling, forwardkurven. Den regnes som markedets prising av framtidig
kortrente.
Bankene er pålagt å bygge opp en kapitalreserve når finansielle ubalanser bygger seg opp. Dette kalles en
motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet fastsetter kravet til denne bufferen hvert kvartal.
8
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Sammensetning av låneporteføljen
Ved utløpet av desember består låneporteføljen av lån fra Kommunalbanken,
KLP og verdipapirmarkedet. Til sammen utgjør disse lånene 2.530 mill. kroner.

Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering
Avdrag
Vi har betalt avdrag på lån på til sammen 109,8 mill. kroner.
Refinansiering og nytt låneopptak
Et obligasjonslån pålydende kr 379 221 000, kom til forfall den 15. mars. Etter
anbud tok vi opp et såkalt FRN-lån9 i Kommunalbanken, på samme beløp,
med flytende rente basert på 3M nibor, og renteregulering hver 3. måned på
IMM. I tillegg til niborrenten kommer en fast margin på 0,37 prosentpoeng.
Lånet forfaller til full innfrielse pr. IMM mars 2020. Vi skal ikke betale løpende
avdrag på lånet.
Vi ba samtidig om pris på refinansiering av sertifikatlån pålydende kr 36 789
147, som forfalt i februar. Vi besluttet imidlertid å la være å refinansiere dette
lånet, og lot det gå inn som en del av årets avdrag.
Vi tok opp et nytt obligasjonslån (FRN-lån) i august 2017 på 300 mill. kroner,
med forfall i mars 2019, med renteregulering på hver IMM-dato, og med fast
marginpåslag på 0,15 %-poeng i tillegg til niborrenten.
Bortfall fastrente
Fastrente på 3,697 % for 100 mill. kroner kom til forfall IMM desember.
Løpetid på lånene
Tabellen viser en oppstilling av alle lån med långiver, lånevolum, hvor stor
andel hvert lån utgjør av samlet lånevolum og innfrielsestidspunkt. I tillegg
vises løpetiden i kolonnen til høyre, dvs. hvor lang tid (antall år) det er til
forfall/innfrielse. Lån som har kortere tid til forfall enn 1 år er markert med gult.
På nederste linje fremgår en vektet gjennomsnittlig løpetid.

9 Lån

med fast margin som påslag til en flytende rente
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Det er to lån som har kortere løpetid enn 1 år. Til sammen utgjør disse 23 % av
samlet lånevolum. Vi har ofte tatt opp lån med kort løpetid, for å oppnå lavere
lånerente. Det er alltid en avveining i hvilken grad vi skal gjøre dette.
Sammensetningen av låneporteføljen er innenfor begrensningene i
finansreglementet.
Om fylkeskommunens låneportefølje
Fylkeskommunens lån i Kommunalbanken og KLP har flytende rente basert på
3M-nibor. Lånene rentereguleres hver 3. måned lik 3M nibor pluss et
margintillegg. Lånene her har lang løpetid, med unntak for et FRN-lån.
Tre lån er via verdipapirmarkedet. De har flytende rente på samme måte som
lånene i Kommunalbanken, men marginen er lavere og ligger i intervallet 0,150,52 prosentpoeng. FRN-lånet i Kommunalbanken har en margin på 0,37 %.
Fylkeskommunens fastrenter utgjør 24 % av samlet lånevolum. Fastrentene er
etablert som rentebytteavtaler10. Fast rente sikrer kontantstrømmen for det
etablerte volumet og gjør porteføljerenten mer stabil.

10

Rentebytteavtale (renteswap) er en avtale mellom to parter (f.eks. en bank og fylkeskommune) om å
bytte rente. Vi bytter flytende rente (f.eks. 3M nibor) mot fast rente. Vi bruker renteswapper for å få en
ønsket struktur med fast-/flytende rente i vår låneportefølje. Det er kun rentedifferansen som betales
(ingen hovedstol) for det avtalte beløpet. Økonomisk uttrykt er nåverdien av renteswappen null ved
inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten. Ved utløpet av
perioden vil nåverdien igjen være null.
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Tabellen under viser hver enkelt fastrenteavtale med volum og rentenivå:

Nedenstående graf illustrerer en framskriving av fastrenteandelen i
låneporteføljen. Her har vi forutsatt at fremtidige låneopptak og avdrag blir i
henhold til tidligere plan. Vi har, i denne oversikten, lagt til grunn at vi ikke
etablerer nye fastrenter i perioden (selv om andelen fastrente skulle falle lavere
enn kravet i finansreglementet).

Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon11 (varighet) på 1,00 år, mens
rentefølsomheten ligger på 0,99 %.

11

Durasjon: Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall, og renter betales underveis. Til sammen
utgjør de lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det
tar før disse kontantstrømmene betales. Litt upresist kan man si at durasjonen er et uttrykk for
gjennomsnittlig rentebinding.

Dokumentnr.: 201835911-3

side 27 av 42

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Strategi for rentesikringer
Fylkeskommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av
rentesikring. Vi bruker rentesikringer for å skape forutsigbarhet og stabilitet, i
kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Vi etablerer rentesikringene iht. intern
strategi for innlån og rentesikring. Vi forutsetter lang tidshorisont og at
rentesikringene vil bli holdt til forfall.
Markedsverdi på låneporteføljen og rentesikringer
Verdien på en rentesikring er null når vi etablerer den, da dette skjer til
markedspris. Ved opphør/utløp av rentesikringen vil verdien igjen være null. I
mellomtiden varierer verdien av rentesikringen i takt med at markedsrenten
avviker fra nivået sikringen er etablert på. Jo lengre rentesikringen er, jo større
vil utslagene i verdi bli.
Iht. finansforskriften skal vi rapportere verdien på rentesikringer etablert ved
bruk av renteswapper. Porteføljeoppstillingen under viser at det er en negativ
verdi (overkurs) på renteswappene. Dette skyldes at de er etablert på et
tidspunkt med høyere rente enn det som er markedet nå.

Tabellen viser løpende renteswapper, med fastrente som betales, og flytende
rente (0,88 %) og markedskurs/markedsverdi på rentesikringen. Overkursen
for alle typer fastrente utgjorde samlet omkring 56 mill. kroner ved årsskiftet,
tilsvarende 2,2 % av lånevolumet.
Når det gjelder lån med flytende rente blir disse renteregulert fortløpende til
riktig markedsrente. Det vil derfor ikke oppstå særlige kursutslag her.
Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet
Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet
sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng viser vi til "Avviksanalyse"
nedenfor.
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Markedsrenter og egne betingelser
Gjennomsnittsrenten i låneporteføljen er 2,02 %. Hva den blir framover, kan vi
simulere ved noen forutsetninger: Kostnaden på flytende lån setter vi lik
forwardkurven (FRA-renten) og vi legger til eksisterende fastrenter. Vi legger til
grunn at fastrentene ikke blir endret/tilpasset i perioden. Vi forutsetter at vi ikke
etablerer nye fastrenter og legger til nye låneopptak samt avdrag (fra
økonomiplanen).
Framskrivingen her bygger på antakelse om marginen. Denne kan endres på
kort varsel for de fleste lånene. Vi får en porteføljerente som utvikler seg slik:

Sammenligning av renteutgifter (benchmarking)12
Vi har foretatt såkalt benchmarking av lånerenten, mot en referanserente13
som er sammensatt av 3M nibor (34 % vekt) og 4 års fastrente (66 % vekt). Vi
får da følgende figur:

12

Benchmarking er en metode for å sammenligne seg med andre eller med en på forhånd bestemt
størrelse
13 En rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljerenten) med (også kalt
benchmarking)
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Grafen foran illustrerer at det de siste årene har oppstått et avvik mellom
porteføljerenten og referanserenten. Dette skyldes 2 forhold:
 For det første har marginen på de flytende lånene økt mye i etterkant av
finanskrisen. Den har gått fra å være negativ med (mer enn) 0,15 prosent
til å bli positiv på 0,7 % for lånene i Kommunalbanken.
 Det andre forholdet er at referanseindeksens element av 4-års fastrente
hele tiden oppdateres med gjeldende markedsrente, mens porteføljen
beholder de gamle fastrentene som er etablert på høye nivåer. Med de
kredittmarginene som nå er gjeldende, vil porteføljerenten neppe komme
ned til referanserentens nivå.
Vurdering og håndtering av finansiell risiko
Vi vurderer den finansielle risikoen iht. interne rutiner for finansforvaltning. Det
innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av
risikotilpasninger og låneopptak. Vi arkiverer alle vurderingene.
Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og
innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi,
forskrift og gjeldende lov.
Rentesjokk (stresstest14)
Foran har vi framskrevet porteføljerenten framover. Basert på denne, men med
et tillegg for margin på lånene, kan vi beregne låneporteføljens brutto
rentekostnad. Nedenfor er denne rentekostnaden fremstilt grafisk. I tillegg er
det gjort en simulering der vi får en umiddelbar renteoppgang på 2 %
(rentesjokk). Figuren illustrerer og hvilken effekt dette får på brutto
renteutgifter.

14

Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige
stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.
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En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for fylkeskommunens
selvfinansierende lån (eks. bompengelån) og aktivaside (innskudd o.l). Det er
ikke tatt høyde for dette i beregningen foran.
Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport
Denne analysen er iht. gjeldende forskrift for kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning, vårt vedtatte finansreglement og fastsatte rutinebeskrivelser
for finansområdet.

Begrensningene i finansreglementet er overholdt.
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Vurdering og håndtering av finansiell risiko
Denne vurderingen er iht. gjeldende forskrift for kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning, vårt vedtatte finansreglement og fastsatte
rutinebeskrivelser for finansområdet.
Kontrollskjema:

7 Framtidsutsikter
Fra 01.01.18 er Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune sammenslått til en fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune
er rettsetterfølger etter disse to tidligere fylkeskommunene og har overtatt alle
forpliktelser. Fylkestinget i Trøndelag vedtok 14.12.18 i sak 61/17,
økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. I dokumentet inngår
fylkeskommunens økonomiske rammer og framtidsutsikter.
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8 Organisering
Nord-Trøndelag fylkeskommune eier mindre andeler i en rekke selskaper og
andelslag. Bakgrunn for det enkelte eierskap varierer. Fylkestinget har i alle år
behandlet en årlig eiermelding, sist i sak 61/16, behandlet i fylkestinget
06.10.16. I 2017 var det ikke egen eiermelding.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har pr 31.12.17. overdratt eierskapet i NordTrøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE Holding AS) vederlagsfritt til
kommuner i Nord-Trøndelag. Den bokførte verdi av dette var 1823,7 mill.
kroner. Dette iht. FT-sak 10/17.
Innenfor kontroll og tilsyn kjøper fylkeskommunen ved kontrollutvalget,
tjenester fra KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS.

Organisasjonskart

Vi har laget kartet med vekt på å vise ansvaret i økonomiforvaltningen
pr. 31.12.17.
Virksomhetene Administrasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og
Administrasjonssjef som inngår i stab (sektor Fylkesrådet, ledelse, stab) har vi
ikke synliggjort i denne oversikten. Det samme gjelder virksomheten Fagskolen
felles (sektor Fagskolene).
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Etter vedtak i de to fylkestingene 27.04.16, vedtok Stortinget 08.06.16,
sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, med virkning fra
01.01.18. I sammenslåingsprosessen har ei fellesnemnd vært det øverste
politiske nivået inntil det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune
konstituerte seg i 18.10.17. Da ble fylkesutvalg og hovedutvalg valgt.
Den administrative organiseringen i Trøndelag fylkeskommune:

Vesentlige eierforhold
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - eierskap og økonomisk
mellomværende
Nord-Trøndelag fylkeskommune har siden etableringen av Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk Holding AS vært eneeier av aksjene. Selskapet har 4
datterselskaper; NTE Nett AS, NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE
Elektro AS. Aksjekapitalen i holdingselskapet var pr 01.01.17 bokført med en
verdi på 1.823,7 mill. kroner. Iht. FT-sak 10/17 er eierskapet for selskapet i sin
helhet overført til kommuner i Nord-Trøndelag. I tillegg var 1995,1 mill. kroner
utlånt fra fylkeskommunen til selskapet i form av ansvarlig lån iht. sak 08/150 i
fylkestinget. I FT-sak 9/16 fra mars 2016 er vedtatt at ordningen med ansvarlig
lån avvikles. 1800 mill. kroner av lånet ble i 2016 nedskrevet og konvertert til
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egenkapital i selskapet. Rest saldo lån pr 31.12.2017 på 95,1 mill. kroner skal
avdras over 2 år.
De økonomiske overføringene fra selskapet til fylkeskommunen:
i mill. kroner:
Renteinntekter
Utbytte
Garantiprovisjon
Konsesjonskraftinntekter
Sum

2017 2016 2015 2014 2013 2012
15,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
17,1
17,4
20,0
20,0
20,0
0,0
0,3
0,4
2,8
3,0
9,7
9,8
7,6
6,5
2,0
6,2
11,2
5,9
40,0 174,3 174,8 179,2 190,9 165,7

Nærmere om overføringene:








Renteinntekter på ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet står tilbake for all
annen gjeld som selskapet har, men har prioritet foran aksjekapitalen og
eventuelle nye ansvarlige lån. Renteavtalen var tiårig fra desember 2009 og
videreføres inntil det ansvarlige lånet er nedbetalt i 2019.
Utbytte, er resultatbasert og ble vedtatt i FT-sak 08/150 fra oktober 2008.
Denne ble avløst av ny utbyttemodell fra 2016 som ble vedtatt i FT-sak
09/16. Etter inflasjonsjustering av egenkapital er eiers utbytteforventning at
minimum 25% av årsresultatet utbetales eier. Vedtaket sier videre at ved en
eventuell sammenslåing av fylkeskommunene i Trøndelag skal utbytte for
driftsåret 2017 tilfalle NTFK’s rettsetterfølger. Det utbytte som er ført i
fylkeskommunens regnskap i 2017 er utbytte for 2016.
Garantiprovisjon. Fylkestinget har vedtatt garanti for lån som selskapet
overtok i forbindelse med omdanningen til aksjeselskap. Samlet garantert
lånemasse var 2.328 mill. kroner ved overføringen i juni 2007. Pr 01.01.17
var dette 733,2 mill. kroner. Lånemassen og dermed det faktiske garantiansvaret, reduseres i takt med avtalt nedbetaling av de aktuelle lånene. Pr
31.12.17 er garantiansvaret utløpt.
Konsesjonskraftinntekter er ikke knyttet til eierskapet. Fylkeskommunen
mottar verdien av den konsesjonskraften som ikke benyttes i
kraftkommunene. Konsesjonskraftutbetalingene bygger på et prisregime
knyttet til notert markedspris (NordPool) etter nærmere bestemmelser.

9 Etikk
Nord Trøndelag fylkeskommune har nedfelt sitt verdigrunnlag som uttrykker
hva som skal kjennetegne fylkeskommunens virksomhet innenfor alle dens
roller og funksjoner. Verdigrunnlaget er rettesnoren for alle ansatte og
folkevalgte og signaliserer for omverden hva som skal kjennetegne
fylkeskommunens virksomhet. Ved å ha et aktivt og bevisst forhold til
verdigrunnlaget og de etiske retningslinjer, står vi bedre rustet til å møte uetisk
atferd og korrupsjon.
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Vi ønsker å ha en tillitsskapende forvaltning med en høy etisk standard hvor
fylkeskommunen opptrer i samsvar med gjeldende lover og regler.
Fylkeskommunen skal ta samfunnsansvar ved å ta hensyn til de økonomiske,
miljømessige og sosiale konsekvensene av egen organisasjon.
Fylkeskommunen har flere systemer og mekanismer for å arbeide etisk riktig
og forhindre korrupsjon.
I 2017 er det ikke igangsatt noen spesielle tiltak på overordnet nivå i
forbindelse med etikk. I løpet av året har fokuset vært å forberede og å utvikle
nye felles verdier og styringsdokumenter for nye Trøndelag fylkeskommune.

10 Likestilling og diskriminering
Med bakgrunn i Likestillingsloven § 24, Diskrimineringsloven § 21,
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 25 og Kommuneloven § 48, skal det
redegjøres for den faktiske tilstand når det gjelder likestilling og diskriminering i
fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak
som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt fremme formålet i
lovene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har 1673 ansatte (1433 årsverk) fordelt på
820 årsverk med kvinner og 613 årsverk med menn i 2017. Det er en
kvinnedominans blant tannleger, fagarbeidere, ufaglærte og i stillinger med
krav om høyskole.
Når det gjelder lønn har vi et avvik på 5 % mellom kjønnene, dvs. at menn
tjente i gjennomsnitt ca. 26.000 kroner mer enn kvinner. Forskjellen ser vi
spesielt på mellomlederstillinger i sentraladministrasjonen (6 %) og for
tannleger (4,6 %). For tannlegene er årsaken at de mannlige tannlegene har
høyere snittalder og lengre ansiennitet. Når det gjelder forskjellen i lønn på
mellomledernivået sentralt, kan det være ulik kompetanse og ansiennitet som
utgjør ulikhetene. Vi ser også at bare 4 av 12 mellomledere i
sentraladministrasjonen er kvinner og at 6 av 10 virksomhetsledere er kvinner.
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Administrasjonssjefen ledergruppe bestod i 2017 av 1 kvinne og 3 menn. På
grunn av omorganiseringer er ledergruppa blitt mindre og har en kvinneandel
på 25 %. Fylkeskommunen har ellers en god fordeling mellom kjønn når det
gjelder politiske organer.

11 Klima
Fylkestinget vedtok nye klima- og energistrategier for Nord-Trøndelag
fylkeskommune i 2015. Dermed ble det satt klare mål for det interne
arbeidet med å redusere utslippene. Fylkestinget gikk samtidig bort fra å
sette mål for utslippsreduksjon i hele fylket, ettersom vi har svært liten
påvirkning på disse.
Målene for Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid i gjennom
denne strategien er:
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·

Utslippene av klimagasser fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin
virksomhet, utenom samferdsel, reduseres med 30 % i 2020 i forhold
til utslippene i 2007.
Nord-Trøndelag fylkeskommune skal ikke ta reduksjoner i
klimagassutslipp innen samferdsel ved å redusere tilbudet. Det skal
videreutvikles et effektivt kollektivtilbud, der vi skal søke å ta i bruk
miljø- og klimavennlig materialbruk og teknologi.

Det er ført opp konkrete tiltak for å nå målet. Klima og miljø er løftet høyt
på den politiske agenda i Nord-Trøndelag. Hele strategien kan du lese
her.
Det ble I 2016 etablert et klima- og miljøutvalg med representanter fra
Fylkesmannen, KS, Nord Universitet og Fylkestinget. Utvalget har blant
annet tatt initiativ til å etablere et klimasatsnettverksprosjekt for
kommunene i Nord-Trøndelag. Dette prosjektet starter opp fra og med
13.02.18.
Utslippene av klimagasser i egen virksomhet har i 2016 (siste hele år
med tall) gått ned med omtrent 2 500 T i forhold til sammenlikningsåret
2007. Dette er et bra resultat, men nedgangen har imidlertid stagnert
etter 2012. Vi har likevel oppnådd målsettingen for 2030 allerede, og
må se på nye mål i det nye fylket.

12 Intern kontroll
Formelle krav og ansvar for styring/internkontroll
Innenfor NTFK’s parlamentariske styringssystem er det fylkesrådet som iht.
Kommuneloven (KL) § 20.2 skal sørge for at fylkeskommunen er under
betryggende kontroll (styring). KL § 48.5 gir pålegg om at fylkeskommunens
årsberetning skal redegjøre for tiltak som er iverksatt i forhold til nevnte krav.
Stortinget vedtok den 8.6.16 sammenslåing av Nord-Trøndelag og SørTrøndelag fylkeskommuner fra 1.1.18. I nye Trøndelag fylkeskommune er
formannskapsmodellen vedtatt som styringsform. Arbeidet med
sammenslåingen medfører at de viktigste styrings- og kontrollelementene
innenfor dagens fylkeskommuner fortsatt er under revurdering og redefinering.
Dette gjelder f.eks. viktige strukturelle forhold som politisk/administrativ
organisering/arbeidsdeling, systemer/prosesser/rutiner, herunder innebygde
elementer av internkontroll.
Det er i den forbindelse utarbeidet nye delegeringsreglementer for Trøndelag
fylkeskommune vedr.
 Reglement for overordnet arbeidsdeling mellom ulike politiske organer
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Reglement for politisk/administrativ delegering av særlovsfullmakter
Reglement for politisk/administrativ delegering av økonomi/anvisningsfullmakter
Reglement politisk/administrativ delegering av finansfullmakter

Reglement for adm. videredelegering av fylkesrådmannens fullmakter er under
utarbeidelse.
Utviklingsperspektiv på internkontroll i kommunesektoren
Internkontroll er ikke noe entydig begrep, men finnes i mange og tildels ulike
varianter og konsepter innenfor kommunesektoren. Ulike statlige
sektormyndigheter har ofte ulike behov for løpende kontroll av kvalitet og
pengebruk, noe som har ført til mange ulike internkontrollsystemer med
tilhørende rapportering. Eksempler på ulike typer kontrollfokus er:
 Økonomisk internkontroll: Skal sikre økonomiske verdier mot
tap/mislighold
 HMS: Skal sikre arbeidstakere mot yrkesskade/yrkesrelatert sykdom
 Tjenestekvalitet (flere varianter): Skal sikre brukere/innbyggere den
tjenesten som de trenger/har lovbasert krav på.
Felles hjemmel for kommunal intern kontroll
Den eneste overordnede fellesbestemmelsen for kommunal internkontroll
finnes i kommuneloven § 23.2, som omhandler administrasjonssjefens
(administrasjonens) ansvar for internkontroll: «Administrasjonssjefen skal
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll»
I NOU 2016:4 har et regjeringsoppnevnt utvalg lagt fram forslag til ny
kommunelov. En hovedbegrunnelse for forslaget er å legge til rette for økt
lokalt (kommunalt) selvstyre, og samtidig trappe ned statlig detaljstyring.
Kommunelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelser om internkontroll i
særlovene, og erstatte dem med en generell og overordnet bestemmelse om
internkontroll i kommuneloven.
En slik felles forankring av internkontroll vil gi grunnlag for mer helhetlig og
selvstendig kommunalt selvstyre, herunder egen utforming av intern styring og
kontroll innenfor kommunesektoren. Videre vil dette plassere et entydig ansvar
for all internkontroll på kommunens øverste leder
(administrasjonssjef/rådmann). Dersom dette blir vedtatt, må Trøndelag
fylkeskommune trolig igangsette et reformarbeid innenfor internkontroll. Et
hovedformål kan være å utnytte økt handlingsrom til å utøve mer helhetlig
lokalt selvstyre (samfunnsutviklingsrollen).
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13 KOSTRA – utvalgte nøkkeltall
Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommuner - nivå 1
NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

-1,3

1,7

2

5,4

6,1

3,0

3,5

-0,5
16 292

6,9
16 176

2,4
13 801

10,5
21 552

6,6
11 634

4,3
12 863

3,9
19 228

162,0

155,2

170

126,7

193,4

150,7

145,1

15,7

7,8

1. Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto driftsres. i prosent av brutto
driftsinnt.
Frie inntekter i kroner per innbygger
Langsiktig gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter
Arbeidskapital ex premieavvik i
prosent av brutto driftsinntekter

1,6

10,6

10,9

49,8

11,9

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

17 659

15 512

17 333

20 156

17 302

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

2017

2017

2017

2017

2017

189 897 172 517

190 367

162 077

170 853

170 835

2017
2. Prioritering
Netto driftsutgifter til videregående
opplæring, per innbygger 16-18 år
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger,
samferdsel i alt
Netto driftsutgifter til administrasjon
og styring, per innb. i kr.
Økonomisk bel. 510-562 vg.
opplæring i skole per elev
Økonomisk belastning 570
fagopplæring i arbeidslivet per
lærling/lærekandidat

195 414

2016

11 689
6 638
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

5 369

5 215

5 126

9 567

4 087

4 253

4 100

1 351

1 171

761

1 119

524

651

586

167 175 156 533

175 235

146 383

157 273

157 477

170 098

83 065

81 744

79 218

81 525

77 565

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

80 579
80 006
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

91,9

92,3

92,8

89,2

93,6

92,8

92,7

98,1

98,9

98,4

98

98,1

97,8

97,7

..

42,8

..

..

75,0

80,9

85,8

89,8

90,8

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

2017

2017

2017

2017

2017

178 177 162 835

186 856

156 874

158 463

155 550

82 919

80 288

80 218

79 775

3. Dekningsgrad
Andelen av personer 16-18-år som
er i videregående oppl. bostedsfylke
Andel elever med direkte overgang
fra grunnskole
til vg.
opplæring
Andel
elever med
direkte
overgang
fra vg. opplæring til høyere
utdanning
Prioriterte personer, andel under
offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten

2017
4. Produktivitet/enhetskostnader
Korr bto driftsutg 510-562
videregående opplæring i skole, per
elev
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i
arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per
lærling/lærekandidat
Elever per lærerårsverk,
fylkeskommunale
skoler
Andel
beståtte fagog
svenneprøver
Andel elever og lærlinger som har
bestått vgo i løpet av normert tid
Personer undersøkt/behandlet pr.
offentlig avtalt årsverk i

5. Lovanvendelse
Andel disp. etter kulturminneloven ift.
til fredete kulturminner
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178 204

86 098

2016

84 520

..

82 219

88,0
88,2
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

7,7

7,6

8,3

7,3

8,5

8,6

8,8

96,1

94,9

94,6

95,4

93,9

93,5

93,1

..

..

..
224

..
237

285

282

336

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

276
283
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

12

11

7

6

7

5

5
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Kommentar til tabellen
Generellt
Kommunal deflator for lønns- og prisvekst i 2017 var 2,3 %.
Under punkt 2 og 4 i tabellen over vises netto og brutto driftsutgift pr elev i
videregående skole.
Pkt 2 netto driftsutgifter til videregående opplæring pr innbygger 16-18 år og
Økonomisk belastning 510-562 er det en korreksjon som ikke er kommet med
og som utgjør en økning ift de foreløpige Kostra-tall med ca 2.500,- kroner.
Inkludert prisjustering er resultatene likt med 2016. Under pkt 4 korrigerte
brutto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet innvirket i 2017 økt satsing
pga. økt lærlingetilskudd fra staten. Hensyntatt prisjustering er det på samme
nivå som 2016.
Punkt 1: Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger:
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive
pensjonsforpliktelser), fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale
utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån, herunder ansvarlig lån til NTE
(utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag
skal inntektsføres i investerings-regnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i
driftsregnskapet.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger = (netto lånegjeld / antall innbyggere pr.
31.12.)*1000. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger.
Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41-49), alle sektorer. Totale
utlån er kontoklasse 2, kapittel 22, alle sektorer. Ubrukte lånemidler er
kontoklasse 2, kapittel 29100, alle sektorer.
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data er hentet fra
SSB’s befolkningsstatistikk. Pr 31.12.2017. var det 137 858 innbyggere.
Punkt 4: Korrigert brutto driftsutgift funksjon 510-560 videregående opplæring i
skole, per elev:
Indikatoren viser korrigert brutto driftsutgifter pr. elev til videregående
opplæring (funksjonene 510-560, unntatt 554). Utgifter til voksenopplæring
etter opplærings-loven, er ikke tatt med (funksjonen 581). Indikatoren viser
enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens
egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger og minus dobbeltføringer som
skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp (intern kostnadsfordeling) mv.
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1. artene (010-290)+ 429 +
590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 510, 515, 520, 521-532, 538, 539,
556 og 560. Data fra kommuneregnskapet i 1000 kr.
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall
per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at
skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.
For ytterligere detaljinformasjon og søkemulighet vises til internettsiden:
http://www.ssb.no/kostra
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Kontrollutvalgets uttalelse om Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte 10.4. 2018, sak 25/18, behandlet Nord-Trøndelag fylkeskommunes
årsregnskap for 2017. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding, inklusive årsberetningen. I tillegg har
administrasjonen og revisjonen orientert kontrollutvalget om henholdsvis årsregnskap og
revisjonsberetning i møtet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2017 et mindreforbruk i driftsregnskapet på 21 mill. kr.
Netto driftsresultat for 2017 er viser et negativt resultat på 15,4 mill. kr. Dette utgjør -0,5 % av brutto
driftsutgifter. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør være på 4 % over tid.
Regnskapet, sammen med årsberetning og årsmelding, gir etter kontrollutvalgets mening brukerne
av dokumentene en god oversikt over økonomien og Nord-Trøndelag fylkeskommunes aktivitet i
2017.
Kontrollutvalget har ingen merknader til Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017 og
anbefaler fylkestinget å godkjenne regnskapet.

Steinkjer, 10.4.2018

Jan Grønningen
Leder av kontrollutvalget
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Kontrollutvalgets uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes
årsregnskap for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/237 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap
for 2017, og sender det til fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2017, Sør-Trøndelag
Revisjonsberetning STFK 2017.pdf
BR2018-23.03 Brev nr. 1 Vesentlig budsjettavvik
Årsregnskap 2017 STFK signert.pdf
PDF2017_Årsberetning
Saksutredning
Ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse om
årsregnskapet til fylkestinget før dette vedtas. Kontrollutvalgets uttalelse skal være forelagt
fylkesutvalget før det gir sin innstilling om regnskapet til fylkestinget, dette for at
fylkesutvalget skal kunne ta hensyn til uttalelsen før det vedtar innstillinga. Kontrollutvalgets
uttalelse skal ligge ved saken når den behandles i fylkestinget.
Årsregnskapet for 2017 viser en sum til fordeling drift på 3,91 mrd. kr., og et mindreforbruk
på 64, 2 mill. kr. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 334,1 mill. kr., eller 6,6 prosent av
driftsutgiftene. Dette er godt over anbefalt nivå, som er 4 prosent.
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde også i 2017 et høyt investeringsbudsjett, 1,28 mrd. kr.
Investeringene er i stor grad lånefinansiert og bidrar til å gjøre fylkeskommunens økonomi
sårbar for rentehevinger.
Revisor mener at regnskapet er avlagt i tråd med lov og forskrift og har ikke funnet avvik som
har vesentlig betydning for årsregnskapet. Revisor anser informasjonen i årsberetningen for
å være konsistent med informasjonen i regnskapet.
Revisor har tatt forbehold om budsjettet, fordi det er store avvik mellom budsjett og regnskap
på investeringsbudsjettet. Forholdet er omtalt i nummerert brev til kontrollutvalget (vedlagt).
Revisor og fylkesrådmannen vil være til stede og gi utfyllende kommentarer til årsregnskapet
og revisjonsberetningen i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen gir inntrykk av at fylkeskommunen har
god kontroll på økonomien. Revisors forbehold om budsjett bør omtales i kontrollutvalgets
uttalelse.

Fylkestinget i Trøndelag

Kontrollutvalgets uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte 10.4. 2018, sak 26/18, behandlet Sør-Trøndelag fylkeskommunes
årsregnskap for 2017. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding, inklusive årsberetningen. I tillegg har
administrasjonen og revisjonen orientert kontrollutvalget om henholdsvis årsregnskap og
revisjonsberetning i møtet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på
64,2 mill. kr. Netto driftsresultat for 2017 var på 334,1 mill. kr., eller 6,6 % av brutto driftsutgifter,
noe som er godt over det anbefalte nivået på 4 %.
Revisor har avlagt revisjonsberetning med forbehold om budsjett. Forholdet er omtalt i nummerert
brev nr. 1. Bakgrunnen for forbeholdet er at større beløp til fylkesveg og kollektivtrafikk i
investeringsbudsjettet står ubrukt. Dette er i strid med regelen om at budsjettet skal være realistisk.
Rådmannen redegjør for årsakene på side 21-22 i årsberetningen. Her framgår det blant annet at
man under budsjettreguleringen glemte å regulere budsjettet for ferjekaier. Dette viser behovet for
god internkontroll i budsjettarbeidet. Det er for øvrig plausible årsaker til budsjettavvikene.
Regnskapet, sammen med årsberetning og årsmelding, gir etter kontrollutvalgets mening brukerne
av dokumentene en god oversikt over økonomien og Sør-Trøndelag fylkeskommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for
2017 og anbefaler fylkestinget å godkjenne dette.

Steinkjer, 10.4.2018

Jan Grønningen
Leder av kontrollutvalget
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1 Årsberetning
Innledning
Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem.
Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som
utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for
virksomheten.
Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende
måleindikatorer.
Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og
planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS, se vedlegg 10.1.
Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er:
Å utvikle regionen til Europas mest kreative region

Vårt verdigrunnlag er:
Vi skal gjøre hverandre gode
Vi skal være grensesprengende

De fem styringsperspektivene er:
Elever/Brukere

Regional
utvikling

Interne prosesser
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1.1 Elever/Brukere
STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket
Opplæring
Det er framgang på en lang rekke indikatorer knyttet til elevers og ansattes arbeidsmiljø.
Læringsresultater for elever i Sør-Trøndelag målt i karakterer ligger på eller marginalt over
nasjonalt snitt. Målt gjennomføring i løpet av 5 år har etter en økning de siste 3 årene falt og
ligger nå noe under nasjonalt snitt. Noe av forklaringen ligger i omvalg/repetisjon. Flere
elever i STFK enn nasjonalt er fortsatt i videregående opplæring etter 5 år. Elever som har
«sluttet underveis» er tilnærmet det samme som nasjonalt snitt.
Det har vært en nedgang i fraværet de siste årene, men ved innføring av fraværsgrensen er
fraværet betydelig redusert, men fortsatt ligger fraværet i STFK over nasjonalt snitt.
Andelen elever med direkte overgang fra VG2 yrkesfag til læreplass i Sør-Trøndelag har økt
de siste sju år. Andelen elever som hadde direkte overgang fra VG2 yrkesfag til læreplass, lå i
2016 på 76,2 %, - 4,3 prosentpoeng over nasjonalt snitt og en økning på 5 prosentpoeng fra
året før.
Næringsutvikling og samfunnsmessig tilrettelegging
Tett samspill med regionråd, kommuner, næringslivsaktører og FoU-aktører er viktig i
arbeidet. Arbeidet med Trøndelagsplanen har vært en viktig tilnærming (i TRFK regi).
Arbeidet med regional strategi for arbeidskraft og kompetanse har vært prioritert i 2017 – og
forankring med utdanningsinstitusjonene, NAV, NHO og LO har vært viktig. Arbeidet
fortetter i TRFK. Stor aktivitet innenfor veiledningsrollen både mht. planoppgavene og som
kulturminneforvalter. STFK har vært involvert i ulike prosesser knyttet til campus-utviklingen
for NTNU. Samarbeidet mellom planseksjonen og samferdselsavdelingen har vært løftet opp.
Kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse
STFK opptrer både som eier og tilskuddsgiver for mange av de profesjonelle
kulturinstitusjonene i fylket. Dialogmøter gjennomføres årlig og fungerer som en god
utveksling av informasjon om aktiviteten. Både det frivillige kulturlivet og kommunene
etterspør i stadig sterkere grad vår kompetanse i ulike utviklings- og utbyggingsspørsmål.
Tilskuddsordningene er også en viktig stimulans til det frivillige kulturlivet såvel som på
idretts- og friluftslivsfeltet. Felles programsatsing for folkehelseområdet (ST og NT) har vært
prioritert som overbygning for folkehelseområdet.
Tannhelse
Tannhelsetjenesten leverer tjenester i henhold til oppdraget. De prioriterte gruppene får
tilstrekkelig tilsyn. For 2017 er tilsynsprosenten 95 %. Omfanget av tannbehandling for
rusmisbrukere øker.
Det er fremdeles lang ventetid for behandling i narkose.
Kollektivtransport
2016 var et rekordår når det gjelder antall reisende med kollektivtransport i Sør-Trøndelag.
Innenfor AtBs tjenestetilbud ble det registrert 32 994 000 reisende. I 2017 har det vært en
ytterligere økning på 4,2 % i forhold til 2016, til totalt 34 384 541 reiser.
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AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser to ganger pr år, vår og høst. Undersøkelsen
gjennomføres av eksternt analysebyrå. Målingene viser en generell høy kundetilfredshet blant
kollektivreisende i Sør-Trøndelag også i 2017.
Fylkesveier
Fylkeskommunen har via en offensiv investeringsstrategi gjort vesentlige oppgraderinger og
nybygging på viktige deler av fylkesveinettet og med dette sikret et avgjørende løft i
kvaliteten for sikring av fremkommelighet og trafikksikkerhet på gjeldende strekninger.
Flere veiprosjekter er ferdigstilt i 2017:
‐ Fv 714 ny vei og tunneler i Snildalen ble åpnet for trafikk 29. mai 2017.
‐ Fv 705 Stigamælen ble ferdigstilt og åpnet i 2017
‐ Det er fortsatt god fremdrift på Fosenvegene. En parsell (Osavatnet – Rødsjø) hadde
trafikkåpning i løpet av 2017.
Det kan imidlertid konkluderes med at fylkeskommunen har en helt fundamental utfordring
med et vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet som er estimert til om lag 2,5 mrd. kroner for
hele Trøndelag. I tillegg kommer et oppgraderingsbehov (standardetterslep) som er anslått å
utgjøre om lag 2,2 mrd. kroner. Dette betyr at samlet etterslep (forfall pluss
oppgraderingsbehov) på fylkesveiene i Trøndelag er om lag 4,7 mrd. kroner (2018-kr).
Konsekvensen av et vedlikeholdsetterslep på dette nivået, samtidig som bevilgninger til
vedlikehold er vesentlig under MOTIV-tallet1, gjør at utviklingen vil eskalere med negativ
konsekvens for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Dette i tillegg til trafikantenes generelle
opplevelse av en infrastruktur i dårlig forfatning med redusert komfort.

1

Modell for tildeling av Vedlikeholdsmidler. Brukes av vegdirektoratet for å dokumentere behovet for midler til
drift og vedlikehold og til å fordele midler til regionene.
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1.2 Regional utvikling
STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i
fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner
Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle ivaretas på ulike måter. De tjenesteytende
oppgavene innenfor tannhelse, utdanning og samferdsel bidrar sammen med
utviklingsoppgavene og ressursene innenfor planlegging, kulturminner, kultur og
næringsutvikling.
Rollen forutsetter et bredt samspill med næringsliv, kommuner, FoU-institusjoner, regional
stat, frivillige organisasjoner og andre samfunnssektorer. Dette skjer på ulike måter:
- gjennom en rekke etablerte partnerskap
- gjennom eierskap og medlemskap, i oppfølging av ulike planer og strategier
- gjennom samarbeidsavtaler
- gjennom utøvelsen av ulike forvaltningsfunksjoner
- gjennom konkrete regionale prosjekter der bidraget både er kompetanse og
økonomiske ressurser.
De regionale utviklingsmidlene bidrar i ulike spleiselag til å understøtte samfunns- og
næringsutvikling som har regional betydning. Tilsvarende skal kulturtilskuddene og
finansieringen av fylkeskommunens andel av budsjettene for de profesjonelle
kulturinstitusjonene, bidra til mange og gode kunst- og kulturopplevelser – og slik også bidra
til bolyst og aktiv deltagelse også i det frivillige kultur- og idrettslivet i hele fylket.
Regionen er rik på naturressurser både innenfor den såkalte blå og grønne sektor. FoUsektoren er en av regionens styrker og det er gledelig å konstatere at samarbeidet med NTNU
etter fusjonen, er i fin utvikling. Fylkeskommunens innkjøpsmakt er betydelig og bidrar stadig
sterkere til innovasjon, spesielt innenfor bygg og samferdselssektoren.
Trondheim og regionen for øvrig var vertskap for markeringen av 100 års jubileet for det
første samiske landsmøtet, Tråante, som ble gjennomført på en flott måte i 2017. Mange av
kunst- og kulturinstitusjonene bidra gjennom hele 2017 til å løfte fram samiske forhold både i
fortid og nåtid. Regionen har et spesielt ansvar for å ivareta sør-samisk språk og kultur.
Arbeidet med Trøndelagsplanen (i regi av Trøndelag fylkeskommune), samt arbeidet med
regional strategi for arbeidskraft og kompetanse, har pågått gjennom hele 2017, med aktiv
involvering av hele Trøndelagsregionen og gitt mange og gode innspill til videre utvikling. I
dette har bla. samspillet mellom landsdelshovedstaden Trondheim og regionen for øvrig stått
sentralt.
At det finnes en videregående skole lokalt, bidrar til at ungdom i alderen 16 – 18 år i stor grad
bor hjemme og deltar på ulike aktiviteter i sitt lokalsamfunn. Dette er et betydelig bidrag til
regional utvikling. Den videregående skolen vil også være en av de største
kompetansearbeidsplassene lokalt. Tilgang på god og relevant kompetanse er avgjørende for
næringslivet i hele Trøndelag. Det økende antallet elever som blir rekruttert til læreplass etter
Vg2, er et uttrykk for at både fylkeskommunen og skolene har god kontakt med næringslivet.
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De videregående skolene er opptatt av å være en aktiv samfunnsutvikler i samarbeid med
arbeids- og næringslivet i sin region. Viktige innsatsområder er:
Næringslivet inn i opplæringen – skolen ut i bedrift. Yrkesfaglig fordypning (YFF)
gjennomføres med praksis i arbeids- og næringsliv for elever på Vg1 og Vg2 yrkesfag.
Skolene legger i økende grad til rette for at også elever på studiespesialisering får opplæring i
samspill med bedrifter eller andre.
Alle skoler med utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag er engasjert i Livsglede for
eldre.
Det er i løpet av 2017 utredet og vedtatt fremtidig organisering av og strategi for
samferdselsområdet i Trøndelag fylkeskommune. Dette ble en omfattende prosess som
resulterte i en samferdselsstrategi som utgjør en av de politiske byggesteinene for den nye
fylkeskommunen.
Viktige prosjekter av overordnet betydning som ble behandlet i 2017 var NTP for perioden
2018-2029, samt søknad på Miljøpakkens trinn 3.
Siden 2012 er det etter bestilling fra fylkestinget jobbet systematisk med å få ned saltbruken
på fylkesveiene. I perioden mellom 2012 og 2017 har derimot mengden nesten doblet seg, fra
2,77 tonn/km til 525 tonn/km. Høyere krav til friksjon i kontraktene er en av grunnene til
dette, særlig i Trondheimsområdet.
Alle enheter i STFK er nå sertifisert som miljøfyrtårn.
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1.3 Interne prosesser
Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og
service i alle ledd
Organisasjon
I 2017 har alt av utviklingsarbeid på sentralt nivå vært konsentrert rundt etableringen av
Trøndelag fylkeskommune. Ny organisasjonsstruktur ble vedtatt rett før årsskiftet 2016, og i
2017 har detaljene i strukturen for sentraladministrasjonen kommet på plass med følgende
hovedaktiviteter:



Innplassering av seksjonsledere og teamledere innen påske 2017
Innplassering av alle ansatte i seksjoner og team før sommerferien 2017

Den nye organisasjonsstrukturen ble gradvis operativ etter sommerferien, og overgangen fra
gammel til ny organisasjon har i all hovedsak vært uproblematisk.
Felles administrative system
Det har vært gjennomført et omfattende arbeide i 2017 med å få på plass nye IKT-system for
Trøndelag fylkeskommune. Av større omlegginger kan nevnes:







Ny og oppgradert IKT-infrastruktur
Ny installasjon av sak-/arkivsystem
Ny installasjon av Agresso (økonomi/regnskap/lønn mv)
Nytt intranett
Nye hjemmesider
Nye digitale samhandlingsløsninger

Digitalisering vil være et satsingsområde for Trøndelag fylkeskommune, og med de nye IKTløsningene på plass er grunnlaget lagt for videre utvikling. I 2017 ble det for eksempel tatt i
bruk en løsning for digital utsendelse og signering av nye arbeidsavtaler for alle ansatte i
TRFK.
Personvern
I mai 2018 iverksettes nye regler for personvern i Norge. Det stilles nye krav til behandling av
personopplysninger, og de personene vi har registrerte opplysninger om får nye rettigheter.
Det har gjennom 2017 vært arbeidet med å få på plass rutiner for å tilfredsstille de nye
kravene, og arbeidet fortsetter i 2018.
Miljøsertifisering
Arbeidet med miljøsertifisering av alle enheter i STFK har pågått i hele 2017. Miljøfyrtårn er
valgt som sertifiseringsordning, og i fylkestinget i desember ble det markert at målet om full
sertifisering av alle enheter er nådd.
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1.4 Økonomi
I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på
mål og verdier
1.4.1 Generelt om økonomien i 2017
Regnskapet viser følgende hovedtall (i millioner kr):

Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk
på 64,2 millioner kroner. Netto driftsresultat endte på 334,1 millioner kroner (6,6 % av
driftsinntektene), og ligger dermed godt over anbefalt nivå på 4 % for fylkeskommuner.
Sammenlignet med 2016 er netto driftsresultat på 72,8 millioner kroner lavere. I resultatet for
2017 er det, på samme måte som i fjor, tatt høyde for overføring av enhetenes mindreforbruk
gjennom en avsetning på 170 millioner kroner.
Driftsinntektene er om lag 179 millioner kroner høyere enn budsjettert. Skatteinntektene er
21,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Veksten skyldes bedre skatteinngang enn
forutsett. Inntektsutjevningen gjøres på grunnlag av skatteinngangen i landet og viser en
mindreinntekt på 21,4 mill. kroner. Rammetilskuddet er 1,8 millioner kroner høyere enn
budsjettert. Merinntekten er kompensasjon for feil beregningene av opprinnelig
rammetilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet side. Andre inntekter er om
lag 177 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er hovedsakelig økt mva.kompensasjon (ca. 49,5 millioner kroner), refusjoner fra NAV (ca. 11,5 millioner kroner) og
diverse refusjoner og overføringer fra stat og kommuner (ca. 57 millioner kroner) med krav til
motytelser og som kommer igjen som økte driftsutgifter.
Driftsutgiftene er 18 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kjøp av varer/tjenester viser et
merforbruk på 29 millioner kroner og overføringer/fordelte utgifter har et merforbruk på ca.
51 millioner kroner. Disse avvikene skyldes delvis overnevnte forhold på inntektssiden.
Utgifter til lønns og sosiale kostnader er om lag 40 millioner kroner høyere enn budsjettert.
Det er et merforbruk på lønnsutgifter på ca. 27,6 millioner kroner, mens sosiale utgifter er 12
millioner kroner høyere enn budsjettert.
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Med et netto driftsresultat på 334 millioner kroner, og et regnskapsmessig mindreforbuk på
64,2 millioner kroner, har Sør-Trøndelag fylkeskommune god kontroll på økonomien når
fylket går inn i Trøndelag fylkeskommune sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Enhetene har utøvd god budsjettdisiplin og bidratt til det gode resultatet. God skatteinngang
og et lavt rentenivå er to andre vesentlige faktorer når resultatet skal forklares.
Regnskapsresultatet for 2017 vil bli disponert av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.
Nedenfor vises utviklingen i netto driftsresultat fra 2009 til 2017.

Eksterne finansutgifter/-inntekter
Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 75,0 millioner kroner,
fordelt med 30,5 millioner kroner høyere renteinntekter (inkl. byggelånsrenter) enn budsjettert
og 46,3 millioner kroner lavere renteutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavt
rentenivå. I tillegg er avdragene 1,8 millioner kroner høyere enn budsjettert.
Sør-Trøndelag fylkeskommunes reglement for finansforvaltning sier at vi skal ha en kortsiktig
lånefinansiering. Ved revidering av reglementet i sak 118/2015 ble det likevel åpnet for å ta
opp lån med løpetid opp til 5 år. Denne muligheten ble benyttet i 2017 ved at det ble tatt opp
tre obligasjonslån med løpetid på henholdsvis 4, 5 og 5 år. Hvert av disse lånene er på 500
millioner kroner. For å oppnå ønsket rentebinding er det gitt anledning til å ta i bruk
rentebytteavtaler (SWAP). Dette ble fulgt opp i sak FU 392/14, hvor fylkesutvalget ba
fylkesrådmannen om å binde renten på opp til 2,0 milliarder kroner av lånegjelden.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har over en tid nå budsjettert med høyer renter enn forventet
for så å sette av til rentefond differansen mellom faktisk oppnådd rente og budsjettert rente.
Rentefondet er en del av disposisjonsfondet, men regnes som bundne midler. Fylkestinget
satte opprinnelig et «tak» på rentefondet på 4 % av lånegjelden til enhver tid. Dette er senere
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endret slik at det er åpnet for å tilpasse rentefondets størrelse til den andelen av
låneporteføljen som ikke er sikret.
Renten har nå i en lang periode vært lav slik at det har vært mulig å sette av penger til
rentefondet. Avsatt beløp pr. 31.12.2016 var 180,1 millioner kroner. Tilpasset de nye reglene
er «taket» på rentefondet pr. 31.12.2017 ca. 160 millioner kroner. Det er derfor ikke satt av
noe til fondet i 2017.
Vedlikehold
Fylkesvei
Fylkeskommunen har god kostnadskontroll på drift- og vedlikeholdsbudsjett for fylkesvei
samtidig som det fortløpende via styring, involvering og innovasjon jobbes målrettet for å
sikre fortsatt utvikling med effektiv ressursutnyttelse.
Imidlertid kan det konkluderes med at så lenge drift- og vedlikeholdsbudsjettet som i dag er
vesentlig under MOTIV2-tallet, vil etterslepet øke og målene satt for fylkesvegnettet i
standardsammenheng ikke kunne oppfylles i tilstrekkelig grad.
Skolebygg
Etter hvert som andel nye/oppgraderte skoleanlegg øker ansees behovet for egne
investeringsmidler for å ta igjen etterslep å forsvinne. Det er likevel viktig at det avsettes
tilstrekkelig midler til vedlikehold for å ivareta verdiene, samt å redusere fremtidig
investeringsbehov.
Gjeldssituasjonen
Samlet lånegjeld var ved slutten av året på 6 061 millioner kroner. Dette er 240 millioner
kroner mer enn ved slutten av fjoråret. Årets investeringsregnskap ble oppgjort med et
udekket finansieringsbehov på 142,6 millioner kroner. Dette skyldes at fylkeskommunen
hadde en god likviditetssituasjon i 2017 som gjorde at det ikke var nødvendig å ta opp lån.
Dette betyr at Trøndelag fylkeskommune i 2018 må ta opp lån for å dekke dette i tillegg til
vedtatte låneopptak til investeringer i 2018.
Av fylkeskommunens samlede lånegjeld anslås den selvfinansierende gjelden å utgjøre 314
millioner kroner. I tillegg er noen lån vedrørende Skolebruksplan 3 vedtatt som
selvfinansierende.
I tillegg kommer lån til Fosenvegene AS på 417,7 millioner kroner som gjelder forskottering
av bompengeinntekter.
Det er også gitt et rentebærende lån til Fylkeshuset AS som pr 31.12.2017 utgjør 45,5
millioner kroner.
Dessuten gis det statlig rentekompensasjon for lån på til sammen 1 416,9 millioner kroner
som fordeler seg med 1 135,7 millioner kroner til vei og 281,2 millioner kroner til skolebygg.

2

Modell for tildeling av Vedlikeholdsmidler. Brukes av vegdirektoratet for å dokumentere behovet for midler til
drift og vedlikehold og til å fordele midler til regionene.
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Det ble i 2014 og 2015 inngått rentesikringsavtaler med start i januar til april 2015.
Sikringene har en løpetid på opptil 10 år med sluttdato 15.01.2025.
Merverdiavgiftskompensasjon
Fra og med 2014 blir all mva.-kompensasjon fra investeringer ført i investeringsregnskapet og
brukes til finansiering av investeringer. Det var i henhold til regnskapsforskriften en trinnvis
opptrapping av andelen mva.-kompensasjon som ble overført til investeringsregnskapet fram
til 2014.
År

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Minimum
andel mva.komp. til
dekning av
investeringer
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Totalt
bokført
mva.-komp.
fra
investeringer
57 744 871
159 123 722
111 633 844
211 777 905
192 557 793
207 367 197
228 596 549
187 365 672

Minimum
andel mva.komp. til
dekning av
investeringer
iht. forskrift
11 548 974
63 649 489
66 980 307
169 422 324
192 557 793
207 367 197
228 596 549
187 365 672

Bokført
Bokført
mva.-komp. andel
til dekning
av
investeringer
57 744 871
78 440 000
94 071 550
183 357 000
192 557 793
207 367 197
228 596 549
187 365 672

100,0 %
49,3 %
84,3 %
86,6 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Pensjonsutgifter
Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres
på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kommer det i tillegg krav om innbetaling av
reguleringspremie. Pensjonspremien og reguleringspremien påvirkes både av lønnsutvikling
og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge
mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid, som følge av svingninger i pensjonsutgiftene,
er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for
å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Differansen mellom betalt
pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. Hvis det er innbetalt mer i
pensjonspremie enn pensjonskostnaden, er dette et positivt premieavvik som føres som en
inntekt i driftsregnskapet og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 7 år
(tidligere 10 og 15 år). Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i
balansen som fordeles over 7 år (tidligere 10 og 15 år). Dermed oppnås en utjevning av
svingningene i pensjonsutgiftene mellom årene.
For 2017 er det i løpet av året betalt inn mer i premie enn pensjonskostnaden. Premieavviket
er på 18,3 millioner kroner (eks. arbeidsgiveravgift) mot 39,8 millioner kroner i 2016.
I resultatregnskapet viste sosiale kostnader et merforbruk på 12 millioner kroner i forhold til
budsjett. Årets premieavvik i pensjonsutgiftene utgjør en vesentlig andel av dette med om lag
27 millioner kroner. Bruk av premiefond slår motsatt vei, jfr nedenfor. De siste årene har det
vært store svingninger innenfor kalenderåret, og av den grunn ble ikke inntektssiden i
budsjettet justert i henhold til de siste prognosene fra KLP og SPK i september 2017.
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Sør-Trøndelag fylkeskommune har et akkumulert premieavvik på ca. 274,0 millioner kroner
ved utgangen av 2017 (tilsvarende i 2016 var 304,4 millioner kroner). Dette skal amortiseres
og kommer som en kostnad i regnskapet de nærmeste årene. Etter en høringsrunde høsten
2013 bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at amortiseringstiden på nye
premieavvik settes til 7 år. Tidligere premieavvik amortiseres fortsatt over hhv 10 og 15 år.
Nedkorting av amortiseringstiden til 7 år vil medføre økte amortiseringskrav (det vil si økt
kostnad) for fylkeskommunen. I 2017 ble akkumulert premieavvik redusert for første gang på
mange år.
Pensjonsregnskapet gjøres opp på fellesområdet under regnskapstjenesten. Her blir netto
inntekter / kostnader fra avslutningen av pensjonsregnskapet forholdsmessig fordelt på
tjenesteområder etter pensjonsgrunnlaget for alle ansatte.
I 2017 er det bruk av premiefond, 17,7 millioner kroner som blir fordelt og gir en reduksjon
av pensjonsutgifter på de ulike tjenestene.
Premiefond
Fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefond kan brukes til
fremtidige premiebetalinger.
Dette er midler som ligger hos KLP og ikke i vårt regnskap. Bruk av fond går til direkte
reduksjon av fakturabeløp.
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1.4.2 Hovedoversikt drift
Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet
LN01 Skatt på inntekt og formue
LN02 Ordinært rammetilskudd
LN03 Skatt på eiendom
LN04 Andre direkte eller indirekte skatter
LN05 Andre generelle statstilskudd
LN06 Sum frie disponible inntekter
LN07 Renteinntekter og utbytte
LN23 Gevinst finansielle instrumenter
LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
LN24 Tap finansielle instrumenter
LN09 Avdrag på lån
LN10 Netto finansinntekter/-utgifter
LN11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
LN12 Til ubundne avsetninger
LN13 Til bundne avsetninger
LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
LN15 Bruk av ubundne avsetninger
LN16 Bruk av bundne avsetninger
LN17 Netto avsetninger
LN18 Overført til investering
Motpost avskrivinger
LN19 Til fordeling drift

LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0

870
800
874
877
810
Sum(L1:L5)
900:905
909
500
509
510
Sum(L7:L9)
530
540,548,560
550
930
940+960
950
Sum(L11:L16)
570
990
(L6+L10-L17-L18L19)

sum(010:490;520;
590;600:790;830:8
60;
880:890;920;990

Regnskap
2017
-1 836 888 811
-1 887 895 647
0
-8 486 140
-283 972 429
-4 017 243 027
-33 657 962
0
89 225 301
0
192 719 028
248 286 368
0
314 788 155
36 255 255
-103 141 116
-106 307 184
-25 098 000
116 497 109
35 000 000
-297 033 545

Revidert
budsjett 2017
-1 815 603 860
-1 907 527 000
0
-8 486 140
-294 490 000
-4 026 107 000
-5 000 000
0
132 500 000
0
194 000 000
321 500 000
0
144 411 116
36 049 184
-103 141 116
-106 307 184
-25 098 000
-54 086 000
35 000 000
-297 033 545

Opprinnelig
budsjett 2017
-1 781 590 000
-1 910 141 000
0
0
-247 800 000
-3 939 531 000
-5 000 000
0
142 500 000
0
194 000 000
331 500 000
0
17 216 000
0
0
-6 375 000
0
10 841 000
5 000 000
0

Regnskap
2016
-1 774 242 886
-1 858 989 902
0
0
-305 814 700
-3 939 047 488
-9 041 158
0
69 562 636
0
170 015 168
230 536 646
0
213 812 223
25 132 693
-132 168 267
-99 939 989
-1 469 064
5 367 596
73 142 132
-265 332 766

-3 914 493 095

-4 020 726 545

-3 592 190 000

-3 895 333 880

3 850 243 609

4 020 726 545

3 592 190 000

3 792 192 764

-64 249 486

0

0

-103 141 116

(L20-L19)

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
Tjenester
40-41
42-48
50-59
66
70-71
7101
7110
72
73
74-79

- alle tall i mill. kroner
Politisk styring og kontrollorganer
Administrasjon, adm.lokaler
Opplæring
Tannhelse
Næringsutvikling, regional utv. (minus;7101,7102,7103)
Utleie av lokaler og tomteområder
Konsesjonskraft
Fylkesveger
Kollektivtransport
Kulturaktivitet
Sum

Regnskap
2017
28,937
199,702
1 885,479
130,941
97,507
2,903
-3,773
506,598
876,029
125,920

Revidert
budsjett 2017
35,349
182,250
1 929,232
127,867
111,698
4,176

Opprinnelig
budsjett 2017
36,659
158,499
1 754,470
126,630
92,490
-2,956

539,277
945,631
145,246

410,406
887,924
128,068

3 850,244

4 020,727

3 592,190

Den store forskjellen mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett på tjenesteområdene
skyldes bl.a. overføringer av mer-/mindreforbruk ved enhetene fra 2016 til 2017 på 55,261
millioner kroner som ble vedtatt av fylkestinget i sak FT 10/2017, Årsrapport 2016 med
årsberetning og regnskap. Revidert budsjett omfatter dessuten ytterligere bruk av
mindreforbruk fra 2016 på 20,350 millioner kroner og økte belønningsmidler på 41,0
millioner kroner. I tillegg kommer budsjett for avskrivninger på 297,034 millioner kroner som
blir lagt inn i juni og desember. Bare på opplæringsområdet utgjør avskrivningene 157,828
millioner kroner og på fylkesveier 122,202 millioner kroner.
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I denne tabellen presenteres fylkeskommunens resultat sett i forhold til revidert budsjett.
Interne og eksterne finanstransaksjoner som er ført direkte på den enkelte virksomhet ligger i
denne oversikten inne i resultat F.
Alle tall i 1000 kr

Virksomhetsområde

2016
Regnskap Rev. budsjett

8001 Skatt på inntekt og formue

-1 774 243

-1 740 979

2017
Avvik
33 264

8001 Naturressursskatt

Opprinnelig
budsjett

-1 836 889

-1 781 590

-8 486

8401 Statlige rammetilskudd
- Rammetilskudd

Regnskap

Revidert
budsjett

Avvik

-1 815 604

21 285

-8 486

-

-1 760 961

-1 760 960

1

-1 794 333

-1 791 440

-1 792 526

1 807

- Inntektsutjevning

-98 029

-116 109

-18 080

-93 563

-118 701

-115 001

-21 438

8403 Regionalutviklingstilskudd

-59 420

-59 420

-59 490

-53 800

-59 490

-

-

8404 Andre statstilskudd
- Rentekompensasjon skolebygg

-4 834

-7 500

-2 666

-3 075

-5 600

-5 600

-2 525

-11 561

-12 500

-939

-10 407

-18 400

-18 400

-7 993

- Belønningsmidler kollektivtransport

-230 000

-230 000

-

-211 000

-170 000

-211 000

-

8601 Motpost avskrivninger

-265 333

-265 333

-

-297 034

-297 034

-

-4 204 380

-4 192 801

11 579

-4 314 277

-3 939 531

-4 323 141

-8 864

-7 679

-5 000

2 679

-30 676

-5 000

-5 000

25 676

1 362

-2 982

160 000

90 437

89 225

142 500

132 500

43 275

- Rentekompensasjon vei

A. Sum frie disponible inntekter
8701Renteinntekter og utbytte
8701 Renteinntekter byggelån

-1 362

8701Renteutgifter, andre finansutgifter

69 563

8702 Avdrag
B. Netto finansinntekter/utgifter

170 015

176 000

5 985

192 719

194 000

194 000

1 281

230 537

331 000

100 463

248 286

331 500

321 500

73 214

-132 168

-132 168

238 945

178 023

73 142

73 142

8801 Interne finanstransaksjoner
- Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbr.
- Avsetning til fond
-Overføring til investeringsregnskapet

-60 921
-

-Overf. til inv.regnskapet, ikke strykbare
- Bruk av fond
C. Netto avsetninger

2 982

-103 141

-103 141

351 043

17 216

180 460

35 000

5 000

35 000

-170 583
-

-

-

-101 409

-101 374

35

-131 405

-6 375

-131 405

78 510

17 623

-60 887

151 497

15 841

-19 086

-170 583

-3 895 334

-3 844 178

51 156

-3 914 493

-3 592 190

-4 020 727

-106 233

3 792 193

3 844 178

51 985

3 850 244

3 592 190

4 020 727

170 483

-

D. Sum overføringer
E. Til fordeling drift
F. Sum fordelt til drift
G. Merforbruk/mindreforbruk

103 141

-64 249

Renteutgifter på 43,275 millioner kroner under budsjett skyldes at det er budsjettert med en
høyere rente enn forventet. Det ble opprinnelig kalkulert med en rente på 4 % på den andelen
av låneporteføljen som ikke er sikret. På den delen som er sikret ble det budsjettert med 2 %.
Dette gjelder 2 milliarder som tilsvarer inngåtte rentesikringsavtaler, lån med
rentekompensasjon og utlån, bl.a. til Fosenvegene AS og Fylkeshuset AS. Fylkestinget
reduserte senere, i sak 72/17 budsjettet med 10,0 millioner kroner.
Differansen mellom budsjettert og faktisk renteinntekt skyldes bl.a. god likviditet gjennom
året med tilsvarende høyere renteinntekter, for lite anordnet rente fra Fosenvegene AS i 2016
og ikke budsjettert byggelånsrente.
Differansen mellom budsjettert og faktisk avsetning til fond skyldes at differansen mellom
mer- og mindreforbruk ved tjenesteområdene er avsatt til fond. Fondet er ment å dekke opp
overføring av mer-/mindreforbruk fra 2017 til 2018.
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Fordeling drift
Tabellen viser en oversikt over fylkeskommunens samlede virksomhet i 2017, netto resultat.
Alle tall i 1000 kr

Tjenester

2 016
Regnskap

40-41 Politisk styring og kontrollorganer
42-48 Administrasjon, adm.lokaler
50-59 Opplæring
66 Tannhelse
70-71 Næringsutvikling, regional utv.

1)

7101 Utleie av lokaler og tomteområder
7110 Konsesjonskraft
72 Fylkesveger

Budsjett

Avvik

Regnskap

2 017
Opprinnelig
Revidert
budsjett
budsjett

Avvik

35 821

35 494

-327

28 937

36 659

35 349

6 412

158 889

155 181

-3 707

199 702

158 499

182 250

-17 452

1 838 475

1 847 778

9 303

1 885 479

1 754 470

1 929 232

43 753

138 608

137 949

-659

130 941

126 630

127 867

-3 074

97 907

106 807

8 900

97 507

92 490

111 698

14 191

2 585

4 251

1 666

2 903

-2 956

4 176

1 273

3 975

-3 773

-3 975

3 773

475 107

478 107

3 000

506 598

410 406

539 277

32 679

73 Kollektivtransport

928 019

953 095

25 076

876 029

887 924

945 631

69 602

74 - 79 Kulturaktivitet

120 757

125 516

4 759

125 920

128 068

145 246

19 326

3 792 193

3 844 178

51 986

3 850 244

3 592 190

4 020 727

170 483

F. Sum fordelt til drift
1)

minus 7101 og 7110

Kommentarer til de enkelte tjenesteområdene finnes lenger bak i dette kapitlet.
Figuren viser fordeling på de forskjellige tjenesteområdene, regnskap 2017.

De tjenesteproduserende områdene
Tjenesteområdene viser et samlet mindreforbruk på 170,483 millioner kroner. Sør-Trøndelag
fylkeskommune har som prinsipp at enhetene får overført et evt. mer- eller mindreforbruk til
påfølgende år. Det ble ved slutten av året avsatt 170,0 millioner kroner til disposisjonsfond.
De avsatte midlene er beregnet å være med på å dekke overføring av mindreforbruk til 2018.
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Opplæringsområdet
Alle tall i 1000 kr

Tjenester
Skoledrift inkl gjesteelever
Tilskudd lærebedrifter
Annen oppl.rel. virksomhet
Fordelt pensjonsutgift/-inntekt, ikke
budsjettert
Resultat

2 016
Regnskap
1 480 421
175 603
187 214

Regnskap
1 529 469
191 947
182 393

-4 763
1 838 475

-18 330
1 885 479

2017
Budsjett
1 554 354
177 021
197 857

1 929 232

Avvik
24 885
-14 926
15 464
18 330
43 753

Videregående skoler (skolene) har i 2017 hatt et mindreforbruk på vel 6 millioner kroner.
Oppsamlet mindreforbruk per 31.12.17 er 0,4 million kroner. 6 av skolene har ved årets slutt
et merforbruk fra 1,1 millioner kroner til 8,4 millioner kroner. De øvrige 15 skolene har med
ett unntak mindreforbruk.
Flere skoler med oppsamlet merforbruk pr 31.12.16 har redusert oppsamlet merforbruk i
2017, det gjelder spesielt Guri Kunna, Malvik og Strinda videregående skoler.
De nevnte 3 skolene er i balanse, eller forventes å være i balanse i løpet av 2018. Det
forventes også at Byåsen vgs og Charlottenlund vgs som i dag har et oppsamlet merforbruk på
ca. 3 millioner kroner vil være i balanse i løpet av 1-2 år.
2 nye skoler har i løpet av de siste 1-2 år opparbeidet til dels betydelige merforbruk. Det er
Thora Storm vgs og Tiller vgs. Her vil tiltak som får vesentlig virkning først kunne iverksettes
fra høsten 2018. Tiden før disse skolene er i balanse vil derfor kunne bli noe lengre, spesielt
når det gjelder Thora Storm vgs.
Opplæring i arbeidslivet (tilskudd til bedrifter) har i 2017 hatt et merforbruk i forhold til
budsjett på ca. 15 millioner kroner. I tillegg er området tilført 6,5 millioner kroner fra
avsluttede prosjekt i forbindelse med sammenslåingen. Reelt merforbruk er altså over 21
millioner kroner. Ved bruk av reserver er det i 2018 tatt grep for å få et mer realistisk budsjett.
Det er flere forhold som forklarer merforbruket. Antall tilskuddsmåneder, spesielt for
ungdommer, har økt samtidig som tilskuddssatsen har økt. Totalt har utbetalingen av tilskudd
økt med nærmere 12% fra 2016 til 2017. Økningen i tilskuddssatsen de senere år synes i
hovedsak å være kompensert fra staten, men tildelingen har ikke tatt høyde for den til dels
betydelige økning i antall kontrakter de seneste årene. Kombinasjonen av økte
tilskuddsmåneder og økte tilskuddssatser har således ført til et til dels betydelig merforbruk.
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Tannhelse
Alle tall i 1000 kr

Tjenester
660 Tannhelse - fellesfunksjoner
665 Tannhelsetjeneste - pasientbeh.
66 Fordelt pensjonsutgift/-inntekt, ikke
budsjettert
Resultat

2016
Regnskap
47 787
92 496
-1 675
138 608

Regnskap
41 820
95 308

2017
Budsjett
39 987
87 880

Avvik
-1 833
-7 427

-6 187
130 941

127 867

6 187
-3 074

Tannhelsetjenesten hadde et merforbruk på 3,074 millioner kroner i 2017. Overført
merforbruk fra 2016 var 2,335 millioner kroner. Det største merforbruket finnes på tjeneste
6652 Spesialtjenester som omfatter tannbehandling til rusmisbrukere, både egenproduserte og
kjøpte tjenester, kjøpe tjenester til narkosebehandling og spesialistbehandling.
Fylkesvei
Alle tall i 1000 kr

Tjenester
72 Fylkesveier
Resultat

2016
Regnskap
475 107
475 107

Regnskap
506 598
506 598

2017
Budsjett
539 277
539 277

Avvik
32 679
32 679

Fylkesveiregnskapet viser et mindreforbruk i 2017 på 32,679 millioner kroner.
Mindreforbruket skyldes hovedsakelig:
 Veilysvedlikehold og midler relatert til overtakelse av veilys, 18,8 millioner kroner
 Flomskader fv. 291, 1,7 millioner kroner
 Utbedring fv 14 i Roan, 7,1 millioner kroner
 Trafikksikkerhet, hovedsakelig ulike tildelinger til kommuner, 3,6 millioner kroner
 Bruvedlikehold, flere prosjekter tatt ut av plan, 5,3 millioner kroner
Mindreforbruket på fylkeveibudsjettet skyldes forsinket aktivitet og sen fakturering fra
enkelte entreprenører, og det er et behov for rebevilgning for å kunne overholde inngåtte
avtaler og gjennomføre vedtatte prosjekt på en forsvarlig måte. Eksempelvis er ikke
veglyssaken ferdig, og relaterte bevilgninger har ikke blir brukt opp. Stedvis har det kun
foregått skifte av pærer og ikke noe vedlikehold, blant annet på grunn av at det er uklart om
lysene skal beholdes i drift.
I Svølgjatunnelen var det planlagt geologisk inspeksjon i både 2016 og 2017, men der har
ikke blitt gjennomført. Det har ikke vært sikkerhetsinspeksjoner av fylkesveitunneler i 2017,
så mye av midlene fylkeskommunen har satt av til dette vedlikeholdet har ikke blitt brukt.
I 2017 kom det krav om å deponere snø som spesialavfall i stedet for å dumpe dette i sjøen,
noe som har medført betydelig økte kostnader.
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Kollektivtransport
Alle tall i 1000 kr

Tjenester
730 Bilruter
731 Fylkesveiferjer
732 Båtruter
733 Transport funksjonshemmede
734 Sporveier og forstadsbaner
Resultat

2016
Regnskap
782 351
51 696
64 078
20 494
9 400
928 019

Regnskap
715 001
53 764
76 657
20 811
9 795
876 029

2017
Budsjett
756 411
63 639
92 197
23 589
9 795
945 631

Avvik
41 409
9 875
15 540
2 778
69 602

Regnskapet for kollektivområdet viser et regnskapsmessig mindre-forbruk i forhold til
budsjett på 69,602 millioner kroner. Avviket er en konsekvens av flere vesentlige forhold.
Overveiende skyldes mindreforbruket engangsomstendigheter i 2017 som
forhandlingsavklaringer rundt pensjonsoppgjør bussjåfører hos tidligere bussoperatør, og et
overført mindreforbruk fra 2016. Lav kostnadsutvikling har også bidratt til mindreforbruket.
Fylkesrådmannen har varslet at dette snur fra 2018 av. Det er derfor viktig at Trøndelag
fylkeskommune nå forbereder seg på bla. vesentlig høyere dieselkostnader fremover.
Ut over dette har drift av kollektiv infrastruktur hatt vesentlig lavere kostnader enn
budsjettert, dette forårsaket av både usikkerhet rundt budsjettert behov og forskyvninger av
vesentlige aktiviteter.
Kultur
Alle tall i 1000 kr

Tjenester
740 Bibliotekdrift
750 Kulturminnevern
760 Museer
771 Kunstformidling
772 Kunstproduksjon
775 Idrett
790 Andre kulturaktiviteter
Resultat

2016
Regnskap
9 515
7 525
31 110
50 248
1
11 342
11 017
120 757

Regnskap
9 527
7 359
32 469
51 757
12 219
12 589
125 920

2017
Budsjett
9 552
7 523
30 632
47 768
-1
19 251
30 521
145 246

Avvik
25
163
-1 837
-3 988
-1
7 032
17 932
19 326

Kulturområdet viser et mindreforbruk på 19,326 millioner kroner.
Mindreforbruket på andre kulturaktiviteter skyldes bl.a.:
 10 millioner kroner øremerket fotballhall Granåsen
 1,2 millioner reservert Gråkallen vinterpark
Mindreforbruket på idrett skyldes overført mindreforbruk over flere år på folkehelseområdet.
Disse midlene er planlagt brukt til folkehelse i Trøndelag fylkeskommune.
Merforbruket på kunstformidling skyldes at det ikke er overført tilstrekkelige midler fra fond
for å dekke kostnadene med Den kulturelle skolesekken.
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1.4.3 Oversikt over bruk av fond
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond pr 01.01.17
+ avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet
- forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet
- forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet
Disposisjonsfond pr 31.12.17

409 908 430,26
319 565 303,02
3 149 029,00
106 307 184,39
620 017 519,89

Midler på disposisjonsfond fordeler seg slik:
Frie ubundne midler
Avvik mer-/mindreforbruk ved enhet
Marin sektor – omgjort til bundet fond
Rentefond
FUs disposisjonsfond
Konsesjonskraft
NOx-fond
Samferdselsfond
Innovasjonsfond samferdsel
Tunnelsikkerhet – omgjort fra bundet fond
Innovasjonsfond
Opplæringsfond
Diverse mindre avsetninger

2016
95 879 376,76
60 000 000,00
35 672 145,37
180 052 243,34
638 047,80
4 816 272,99
5 532 344,00
22 618 000,00
4 500 000,00
1 321 989,42
409 908 430,26

Regionalt utviklingsfond
Regionalt utviklingsfond pr 01.01.17
+renter avsatt til regionalt utviklingsfond
- bruk av regionalt utviklingsfond
Regionalt utviklingsfond pr 31.12.17
Regionale utviklingsmidler
Avsatte regionale utviklingsmidler pr 01.01.17
- bruk av regionale utviklingsmidler
+ avsatte regionale utviklingsmidler
- regionale utviklingsmidler
- tilbakeførte tilsagn
- renter
Avsatte regionale utviklingsmidler pr 31.12.17

2017
130 250 463,76
174 319 000,00
0,00
180 052 243,34
638 047,80
4 653 972,99
5 532 344,00
52 618 000,00
4 939 448,00
37 814 000,00
9 000 000,00
20 000 000,00
200 000,00
620 017 519,89
68 339 242,45
1 116 150,54
162 300,00
69 293 092,99
46 571 342,18
82 022 500,00
36 600 000,00
1 814 767,00
1 414 680,82
4 378 290,00

Marint utviklingsfond
Fond Marin sektor pr 01.01.17, disposisjonsfond omgjort til bundet fond 35 672 145,37
- bruk av midler
12 268 346,00
+ avsatte midler
- renter
583 109,32
- tilskudd fra Havbruksfondet
884 943,31
Avsatte midler pr 31.12.17
24 871 852,00
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Belønningsmidler samferdsel
Avsatte belønningsmidler pr. 01.01.17
+ avsatt i 2017
- forbruk i 2017
Avsatte belønningsmidler pr. 31.12.17

104 993 104,30
41 000 000,00
34 991 607,40
111 001 496,90

1.4.4 Hovedoversikt investeringer
Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet
KOSTRA-art
LN01

Investeringer i anleggsmidler

LN02

Utlån og forskutteringer

LN03

Avdrag på lån

LN17

Dekning av tidligere års udekket

LN04

Avsetninger

LN05 Årets finansieringsbehov
LN06

FINANSIERT SLIK:

LN07

Bruk av lånemidler

LN08

Inntekter fra salg av anleggsmidler

LN09

Tilskudd til investeringer

LN10

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

LN11

Andre inntekter

LN12 Sum ekstern finansiering
LN13

Overført fra drift

LN18

Bruk av tidligere års udisponert

LN14

Bruk av avsetninger

LN15

Sum finansiering
Udekket/udisponert = 0

sum(010:490)+500
-690-790
520,529
510
530
sum(548:550)
sum(L1:L4)
910
sum(660:670)+929
sum(810:850;880:890)
sum(700:770)+920
sum(600:650;900:905)
sum(L7:L11)
970
930
sum(940:958)
sum(L12:L14)
(L5-L15)
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Regnskap
2017

Revidert
budsjett 2017

Opprinnelig
budsjett 2017

Regnskap 2016

1 283 866 954

1 608 950 326

2 164 300 000

1 462 445 461

82 411 436

186 050 000

172 500 000

133 883 312

0

0

0

33 250 000

24 517 067

24 517 067

0

651 593 024

0

0

0

0

1 390 795 457

1 819 517 393

2 336 800 000

2 281 171 797

-504 720 272

-912 756 497

-1 433 800 000

-1 445 149 469

-484 099

-10 461 541

0

-1 013 730

-91 160 176

-57 600 000

-89 700 000

-36 433 910

-543 660 658

-733 081 904

-808 300 000

-581 495 846

-12 321 535

-9 736 000

0

-5 194 110

-1 152 346 739

-1 723 635 942

-2 331 800 000

-2 069 287 065

-92 732 421

-92 732 421

-5 000 000

-99 692 681

0

0

0

0

-3 149 029

-3 149 029

0

-87 674 984

-1 248 228 190

-1 819 517 393

-2 336 800 000

-2 256 654 730

142 567 267

0

0

24 517 067

19

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET
Revidert budsjett
2017
Regnskap 2017

Alle tall i 1000 kr
Fra skjema 2A
Tjenesteområde
Bygg- og eiendomstjenesten, prosjekter
Videregående skoler
Investering fra tidligere strategiplaner
Heimdal videregående skole
Kartlegging tilstand universell utforming, utendørsanlegg og teknisk
standard
Byggutstyr og tilpasninger i Blått kompetansesenter

Guri Kunna avd. Frøya, utvidelse av sjøhuset
Malvik videregående skole - tilbygg /flerbrukshall SBP4
Orkdal videregående skole - Nytt tilbygg F
Diverse utgifter/refusjoner tidligere prosjekter
Bedre skolebygg - teknisk/pedagogisk oppgradering
Energi- og miljøinvesteringer 2015 - 2020
Skolebruksplan 4
Planarbeid
Planlegging ny videregående skole i Trondheim
Planlegging utvikling Oppdal, Melhus, Skjetlein
Planlegging av skole Leksvik/Rissa
Planlegging Trondheim Katedralskole
Planlegging Tiller videregående skole
Nye prosjekter
Inventar/utstyr Trondheimsporten
Prosjekter vedtatt i løpet av 2017
Anskaffelse av paviljonger - etablering ved Røros videregående skole
Ny landgang og kai for Guri Kunna videregående skole
Gerhard Scøning videregående skole - planarbeid 50-tallsbygget
Trondheim Katedralskole - erverv av eiendom
Melhus videregående skole - utviklingsplan
Oppdal videregående skole - planarbeid idrettshall
Orkdal videregående skole - oppgradering og tilpasning bygg D
Røros videregående skole - utviklingsplan SBP4 nytt A-bygg
Etablering av fasiliteter for oppbevaring av paviljonger ved Skjetlein vgs.
Skjetlein videregående skole - forprosjekt Anleggsmek/VG TIP - SPB4
Skjetlein videregående skole - nytt tilbygg for STO
Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg
Fylkesveier
Kollektivtransport
Bussdepot Øst
Bussdepot Sandmoen - oppgradering av biogassanlegg
Bussdepot Sandmoen - utvidelse
Bussanlegg Sorgenfri - etablering av nye dieseltanker
Hvilebrakker AtB/sjåførfasiliteter/hvileinfrastruktur
Elektrifiseringav linjer i rutestrukturprosjektet
Ladeinfrastruktur og automatisk fortøyning
Ferjekai Rørvik
Oppgradering av ferjekai Valseth
Ferjekai Brekstad
IKT
SIKT - Felles bredbånd
SIKT - Infrastruktur
SIKT - Skytjenester
Fylkeshuset
HMS-tiltak, møterom, heis og uteanlegg
Oppgradering av fylkesutvalgssalen
Investering i skolene
Investeringer tannhelse
Sum
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Opprinnelig budsjett
2017

186
282 444

0
279 400

0
597 600

140 792

140 000

477 500

3 492
229

3 200
0

3 200
0

243
2 943
1 141
-4 084
35 123
11 038

0
0
0

0
0
0

37 500
12 000

59 100
26 400

3 445
0
2 900
786
1 698
9 514

3 200
0
3 100
1 000
1 500
12 300

3 200
7 700
3 100
2 600
0
12 300

450

2 500

2 500

6 925
6 977
142
8 235
622
912
8 552
25 424
2
111
14 834
964 357
964 357
18 683
240
220
127
119
4 127
88

6 500
8 400
2 000
8 000
1 500
4 000
8 200
12 000
1 500
1 000
10 000
1 148 036
1 148 036
165 300
1 100
4 000
0
0
8 200
0
15 000
50 000
23 000
64 000
6 030
157
5 369
505
0
0
0
7 275
2 909
1 608 950

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 036 400
1 036 400
530 300
205 100
0
0
0
23 200
30 000
135 000
50 000
23 000
64 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 164 300

13 762

6 030
157
5 369
505
1 983
909
1 074
7 275
2 909
1 283 867
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Kommuneloven fastsetter at fylkeskommunens budsjett skal vedtas for hvert enkelt år og at
budsjettet skal være realistisk. Dette gjelder også investeringsbudsjettet. For at budsjettet for
2017 skulle være mest mulig realistisk reduserte fylkestinget i desember, sak 72/2017,
investeringsbudsjettet med 749,9 millioner kroner for at budsjettet for 2017 skulle samsvare
med framdriften på prosjektene. Totalt budsjett for prosjektene er ikke endret i denne
forbindelse. Der budsjettet er redusert på grunn av forsinket framdrift må budsjettene
oppjusteres til opprinnelig nivå etter hvert som framdriften tilsier det.
Investeringene viser et mindreforbruk på 325,083 millioner kroner i forhold til revidert
budsjett. De største avvikene er på fylkesveier med et mindreforbruk på 183,679 millioner
kroner og kollektivtransport som har et mindreforbruk på 146,617 millioner kroner.
Videregående skole har et merforbruk på 3,374 millioner kroner. For nærmere omtale av merog mindreforbruk i forhold til de enkelte prosjektenes budsjetter vises det til kap. 9
Investeringer.
Enkelte prosjekter kan nevnes spesielt:
Videregående skoler
Heimdal videregående skole
Politisk vedtak med total budsjettramme på kr 1 104,4 mill. inkl. Kolstad Arena. STFK har
inngått utbyggingsavtale med det heleide selskapet Kolstad Arena AS for utbygging av
hallen, hvor selskapet finansierer samlet 200 millioner kroner av budsjettrammen.
Prosjektet ferdigstilles til skolestart i 2018. Sluttprognose er i samsvar med vedtatt
investeringsramme.
Salg- og utvikling/eiendomsprosjekt
Bygge- og eiendomstjenesten har for 2017 gående 5 prosjekter for salg og utvikling av
eiendommer. Dette gjelder salg av tidligere Frøya videregående skole med nabotomt, salg av
Siholmen brygge på Frøya, salg av tomt på Skjetleinskogen, salg av Ladejarlen skoleanlegg
og fremtidig anvendelse tomteområdet på Brøset.
Videre arbeid og realisering av disse eiendommene fortsetter i 2018.
Fylkesveier
Mindreforbruket skyldes hovedsakelig:
 Grunnerverv og mindre sluttarbeider gjenstår på et par Fosenvegprosjekter, inklusive
Keiserås-Olsøy og Olsøy-Åfjord (begge langs fv. 715), henholdvis cirka 18 og 7
millioner kroner i 2017.
 Fv. 717 Brekstad – Krinsvatn er forsinket og har derfor et mindreforbruk på 63
millioner kroner, blir ferdigstilt i 2018.
 Fv. 715 Hofstad-Årgård har et mindreforbruk på cirka 64 millioner kroner, pga. sen
oppstart.
 Fv. 700 Skjøtskift bru-Klinghåmmårn ble noe utsatt til 2018 pga. værforhold, 28
millioner kroner i mindreforbruk.
 Fv. 704 Røddekrysset-Tanem, forsinket reguleringsplan og arkeologi, cirka 55
millioner kroner i mindreforbruk.
 Vegfundament og dekke (asfaltering), cirka 45 millioner kroner i mindreforbruk fordi
Sør-Trøndelag igjen ble sist prioritert i regionen.
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Bruprogrammet har cirka 14 millioner i mindreforbruk, bl.a. pga. at planlegging ikke
er koordinert med andre investeringsplaner.

Utvalgte merforbruk av interesse:
 Fv. 705 Stigamælen har i 2017 et merforbruk på cirka 21 millioner kroner grunnet
bytte av entreprenør og rettssak. Ytterligere merforbruk forventes i 2018.
 Fv. 715 Flakk-Rørvik startet opp i forkant av bevilgningene, noe som førte til et
merforbruk på cirka 36 millioner kroner på budsjettåret 2017.
 Fv. 715 klavafylling i Roan. Uforutsett hendelse som ikke har fått avklart midler i
2017.
 Fv. 30 Eidet-Mosletta, rettstvist med entreprenør, merforbruk i 2017 på cirka 5
millioner kroner.
 Fv. 30 Svølgjatunnelen, EX-kabler, 4 millioner kroner.
Miljøpakken har fremdeles ikke tatt igjen alt som ligger på etterskudd, og mindreforbruket på
fylkesvei er på cirka 124 millioner kroner i 2017.
Kollektivtransport
Bussdepot Ranheim
Bussdepot Ranheim er ikke iverksatt, jfr. politisk sak strategi for infrastruktur samt erverv av
Brøset. Mulighetsstudie Brøset, utredning drivstoffanlegg Sorgenfri, utvidelse av bussdepot
Sandmoen samt mulighetsstudie Superbussdepot Granåsen er finansiert av vedtatt ramme,
men videre tiltak for utførelse er utsatt.
Elektrifisering av linjer i rutestrukturprosjektet
I forbindelse med innfasing av batterielektriske busslinjer i Trondheim fra 2019, har TRFK og
AtB forberedt og gjennomført en anskaffelse av hurtigladestasjoner. Oppstart er planlagt i
august 2019. Kostnadene vil komme fordelt på 2018 og 2019.
Ladeinfrastruktur og automatisk fortøyning
Fylkeskommunen har i 2017 signert kontrakter for kjøp av ladeinfrastruktur til sambandene
Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik og fortsatt arbeidet for å elektrifisere sambandene til
oppstart i 2019. Kostnadene vil komme i 2018.
Ferjekaier
På både Brekstad og Rørvik skal det bygges ny fergekai, mens Valset og Flakk skal
fergekaiene oppgraderes, det meste skal være ferdig til 1.1.2019, mens noe vil være igjen
våren 2019. Kostnadene vil komme i 2018 og 2019.
Fylkestinget tilpasset i sak 72/2017 Revidert budsjett 2017 investeringsbudsjettet til realistisk
nivå. I denne forbindelse ble budsjettet til ferjekaier dessverre avglemt. Budsjettet burde her
vært redusert med ytterligere ca. 135 millioner kroner.
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Figuren nedenfor illustrerer hvordan investeringene fordeler seg på de forskjellige områdene.

En relativt stor andel av investeringene på fylkesveinettet, totalt 417,612 millioner kroner, er
finansiert av andre:
‐ Bompenger, store fylkesveianlegg, 286,840 millioner kroner
‐ Bompenger, Miljøpakken, 55,272 millioner kroner
‐ Tilskudd fra staten til skredsikring, 31,9 millioner kroner
‐ Nord-Trøndelag fylkeskommunes andel av Fosenvegene, 43,6 millioner kroner
Dette utgjør til sammen 43,3 % av investeringene på vei.
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1.5 Medarbeidere læring og fornyelse
STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og
lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Fylkeskommunen
skal være en trygg, utviklende og inspirerende arbeidsplass for alle ansatte.
1.5.1 Omstilling
Sammenslåing og etablering av Trøndelag fylkeskommune har naturligvis preget 2017.
Overordnet administrativ organisering av Trøndelag fylkeskommune ble presentert 22.
desember 2016, og fylkesrådmannens ledergruppe ble offentliggjort samtidig.
Utover i 2017 ble organisasjonskartet komplettert, og alle ansatte i sentraladministrasjonen
ble innplassert i respektive seksjoner før sommerferien.
Alle avdelinger og seksjoner i sentraladministrasjonen har medarbeidere plassert både i
Trondheim og Steinkjer. Detter krever ekstra oppmerksomhet fra lederne, særlig i en
overgangsfase hvor det skal bygges nye relasjoner og skapes felles kultur. Det legges vekt på
tilstedeværelse på begge fylkeshusene, i tillegg til at ny teknologi benyttes for samhandling og
møteavvikling (Skype).
Fylkesrådmannens oppfatning er at sammenslåingsprosessen så langt har gått bra, og at de
ansatte har taklet omstillingen på en svært god måte. Mye av årsaken til dette er nok at ansatte
fra gamle Nord- og Sør-Trøndelag har arbeidet sammen over lang tid nå, og at overgangen
derfor oppleves naturlig. Det skal imidlertid nevnes at for mange har det vært krevende å
arbeide med flere organisasjoner samtidig; både å holde driften i gang i de gamle, samt bygge
opp den nye fylkeskommunen. Dette har ført til stort arbeidspress og mange timer med
overtid for enkelte ansattgrupper.
Det har vært lagt stor vekt på riktig informasjon til rett tid i prosessen, og det har vært
benyttet flere kanaler i dette arbeidet; intranett, epost, nyhetsbrev, allmøter mv. Det er
utfordrende å nå alle med relevant informasjon, men hovedinntrykket er at de ansatte i all
hovedsak er fornøyd med den informasjonen som er gitt.
God samhandling mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter er særlig viktig i
omstillingsprosesser. Det har gjennom hele 2017 vært avholdt felles informasjon- og
drøftingsmøter med tillitsvalgte fra NT og ST. Samarbeidet har fungert godt, og det har vært
høy aktivitet spesielt rundt utarbeidelse av nye reglement og retningslinjer for den nye
fylkeskommunen.
1.5.2 Likestilling
Et delmål i arbeidsgiverpolitikken er at vi skal ha en arbeidsgiverpolitikk som sikrer en
mangfoldig sammensetning av medarbeidere. I vedtatt arbeidsgiverpolitikk for 2015 – 2018
står det at fokus spesielt skal være på:
 stimulere mangfoldig og inkluderende rekruttering
 fremme likeverd ved å ha gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter for alle grupper
medarbeidere
 hindre utstøting fra arbeidslivet og ha jobbtilbud til ulike grupper arbeidstakere
 aktivt motvirke rasisme og diskriminering i arbeidslivet
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Ansatte
Pedagogisk personale i videregående skoler er fylkeskommunens største yrkesgruppe. Innen
noen utdanningsprogram gjenspeiles situasjonen i arbeidslivet for øvrig; flere kvinner på
helse- og sosialfag og flere menn på bygge- og anleggsfag og teknikk og industriell
produksjon. Det er god kjønnsmessig balanse i skolene blant det pedagogiske personalet.
Ledere:
I toppledelsen er fordelingen mellom kvinner og menn på 40/60 %. For rektorer er
fordelingen mellom kvinner og menn på 52 % kvinner og 48 % menn, mens for assisterende
rektorer viser fordelingen flest menn med hele 71 %. For enhets- og faglederne viser tabellen
at fordeling mellom kvinner og menn på 64 % kvinner og 36 % menn. Kvinneandelen totalt
for ledere har økt fra 36 % i 2005 til 45 % i 2015, liten økning til 2016 til 49 % og en liten
nedgang til 2017 til 47 %.
2016
Ledere

Kvinner

Menn

Andel
i%
2
40
11
52
6
33

Antall
Toppledelse
Rektorer
Ass. rektorer
Andre enhets- og
fagsjefer
Fagledere vg. skole
Alle ledere

2017
Kvinner

Andel
i%
3
60
10
48
12
67

Antall

Menn

2
11
5

Andel
i%
40
52
29

Antall

Andel
i%
3
60
10
48
12
71

*Antall

12

67

6

33

12

64

7

36

60

49

63

51

51

47

57

53

91

49

94

51

81

47

88

53

*Prosjektleder Trøndelag inngår i toppledergruppa

Lønn
Tariffavtalen har tre ulike tilnærminger for fastsetting av lønn. I kapittel 4 (lærere og de fleste
andre ansatte) skjer lønnsendringene gjennom en kombinasjon av sentrale og lokale
forhandlinger, med hovedvekt på sentrale reguleringer. I kapittel 3 (ledere) og 5 (tannleger,
rådgivere) skjer all lønnsregulering lokalt. Tabellen under viser at i kap.3 – ledere, har det
vært en økning i kvinners lønn i prosentvis andel av menns lønn fra 98,4 til 99,2 fra 2012 til
2015, men det i 2016 var en liten nedgang til 96,5 % er det i 2017 en økning til 99,11 %. Nytt
i 2017 er at fagledere i skolen er flyttet fra kapittel 4 til kapittel 3.
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2016
Gjennomsnitt årslønn pr
forhandlingskapittel

Menn

Kvinners
lønn i %
av menns
lønn

808 500
550 302
407 945
741 187
606 383

96,5
99,8
100,7
92,1
98,1

Kvinner

780 065
Kap. 3 – ledere
548 975
Kap. 4 – pedagogisk *
410 948
Kap. 4 – andre
682 874
Kap. 5 – tannleger *
594 843
Kap. 5 – andre
* Ekskl. bonus og funksjonstillegg

2017

Kvinner

Kvinners
lønn i %
av menns
lønn

Menn

756 244 763 028
503 622 526 657

99,11
95,63

597 000 605 640
659 184 668 013

98,57
98,68

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
For kvinner har gjennomsnittlig stillingsstørrelse endret seg i positiv retning fra 81,6 % i 2008
til 86 % i 2016. Tabellen under viser en positiv utvikling i gjennomsnittlig stillingsandel for
både kvinner og menn fra 2016 til 2017.

Gj. snitt stillingsandel i prosent

2016

2017

Kvinner

Menn

Kvinner

87
88
94

85,1
82,3

89,0
90,6

Tannhelsepersonale

86
82
89

Sentral enhet
Totalt

95
86

96
88

96,03

97,54

Pedagogisk personale
Servicepersonale i skole

Menn

Gjennomførte tiltak
Elektronisk søknadssystem:
Gjennom det elektroniske søknadssystem for ledige stillinger kan vi ta ut samlet statistikk når
det gjelder antall søkere til ledige stillinger, fordelt på kjønn, utenlandsk opprinnelse, nedsatt
funksjonsevne og søkere som krever fortrinnsrett til stillinger (mulig feilkilde er at søkerne
selv må krysse av for dette).
Når det gjelder søknader mottatt i 2017 viser tallene at av de til sammen 7017 søknadene vi
mottok i fjor (5842 i 2016) var 4490 fra kvinner (63,9 %). Tallene viser også at det var bare
19 interne søkere. Av søkerne til utlyste stillingene var det kun 2 som krevde fortrinnsrett.
Statistikken viser også at vi blant søkerne hadde 101 søkeren med utenlandsk opprinnelse
(tilsvarende tall for 2014 var på 259, 2015 var på 345 og 2016 var på 270) og 2 med nedsatt
funksjonsevne (tilsvarende tall for 2014 var på 47, 2015 var på 37 og 2016 var på 8).
Fra 1. september 2016 ble det opprettet en felles stillingsbank for Trøndelag. Alle enheter som
har behov for å lyse ut en stilling må sjekke stillingsbanken før eventuell utlysing internt eller
eksternt. Fra høsten 2017 ble stillinger for Trøndelag lyst ut felles.
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Heltidskultur:
I fjorårets lønnsoppgjør var det et prioritert ønske fra KS, støttet av medlemmene, å gjøre
endringer i Hovedtariffavtalen for å gjøre avtalen til et verktøy for å støtte opp om og
fokusere på det lokale arbeidet med heltidskultur. I kapittel 1 § 2, okt. 2.3.1 er det presisert at
det skal utarbeides lokale retningslinjer. Videre er nå koblingen til uønsket deltid helt ute og
fokuset er endret fra uønsket deltid til heltidskultur, ref. vedlegg 2 i HTA.
En partssammensatt arbeidsgruppe forslo i 2012 13 ulike tiltak som skal bidra til å redusere
antallet som jobber uønsket deltid. Kartleggingen i 2013 (per 01.10.) viser at det er 93
personer som jobber ufrivillig deltid. Den største andelen finner vi blant
undervisningspersonell (35 personer). 19 av disse underviser på skolene i distriktet.
Renholdere er den nest største gruppen med 29 medarbeidere. 21 av disse kunne få oppjustert
sine stillinger i løpet av kort tid.
Kartleggingen i 2014 viser en positiv nedgang – det er nå 38 personer som jobber ufrivillig
deltid. Disse er ansatt innenfor: renhold - 19, undervisning - 12, miljøarbeid - 5, kantine - 2.
Fylkesrådmannen vil ha oppmerksomhet rettet mot ytterligere reduksjon av uønsket deltid i
inneværende strategiperiode. Ved utlysing av ledige stillinger oppfordres deltidsansatte som
er kvalifisert til å søke.
Ansatte med uønsket deltid oppfordres til å søke på aktuelle stillinger for å få økt sin
stillingsandel.
1.5.3 Diskriminering
Gjennomførte tiltak
Rekruttering:
I tilsettingsreglementet er det tatt med følgende avsnitt:
«Hvis noen av søkerne til en stilling oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet eller har
innvandrer-minoritetsbakgrunn skal det alltid innkalles minst en funksjonshemmet/
yrkeshemmet søker og en søker med innvandrer-/minoritetsbakgrunn til intervju, dersom
søkeren er kvalifisert til stillingen.»
I alle stillingsannonser er det en fellestekst som bl.a. gjengir målsettingen om å ha balansert
alders- og kjønnssammensetning og flere med etnisk minoritetsbakgrunn.
1.5.4 Etisk standard
Sør-Trøndelag fylkeskommune har etiske retningslinjer som gjelder både politikere og
ansatte. Etiske problemstillinger omhandles også i arbeidsreglement og varslingsrutinene,
forskrift om offentlig innkjøp og andre styrende dokumenter. Reviderte etiske retningslinjer
ble vedtatt i desember 2015. Systematisk etisk refleksjon prioriteres opp blant STFKs ansatte
og politikere.
1.5.5 Sykefravær
Se kap. 1.8 HMS-rapport.
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1.6 Analyse av regnskapet
Hensikten med analysen er å gi en beskrivelse av hva regnskapet forteller oss om
fylkeskommunens økonomiske stilling. I hvilken grad forteller de økonomiske
resultatstørrelsene det reelle bildet?
Den beste metoden for å vurdere svekkelse eller styrking av realøkonomien er å se på
bevegelser i resultatstørrelsene over tid.
1.6.1 Finansieringsanalyse
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FINANSIERINGSANALYSE
LØPENDE VIRKSOMHET

1 300
1 527
960
3 788

1 417
1 545
966
3 928

1 503
1 566
1 164
4 232

1 547
1 672
1 050
4 270

1 634
1 822
1 136
4 592

1 774
1 859
1 210
4 843

1 845
1 888
1 349
5 082

Løpende inntekter
Skatter
Rammetilskudd (inkl inntektsutjemning)
Andre inntekter (inkl. renteinnt. eks byggel.renter)
Sum løpende inntekter

3 317
68
3 385

3 527
69
3 596

4 092
62
4 154

3 861
71
3 933

4 028
84
4 112

4 171
79
4 250

4 440
98
4 538

Løpende utgifter
Driftsutgifter
Renteutgifter
Sum løpende utgifter

403

332

78

337

480

593

544

23
1 267
-1 244

286
943
-657

229
1 318
-1 089

566
1 297
-731

626
1 285
-659

589
1 462
-873

624
1 284
-660

A. Løpende virksomhet netto
Investeringer
Investeringsinntekter
Investeringsutgifter
B. Sum netto investeringer

FINANSIERINGSVIRKSOMHET

723
1
0
0
3
15
114
629

647

872

826

202

1 445

505

4
0
9
241
411

3
1
15
165
719

4
1
8
159
673

14
0
4
197
-4

15
0
1
221
1 211

8
0
3
213
287

Innlån
Nye eksterne lån
Ubrukte lånemidler
Ekstraordinære avdrag
Kjøp av aksjer
Salg av aksjer
Byggelånsrenter
Avdrag eksterne lån .
Endring innlån

0
1
-1

0
50
-50

6
10
-4

1
192
-191

39
174
-136

34
119
-85

23
75
-52

Utlån
Avdrag utlån
Nye utlån
Endring utlån

628

361

715

481

-140

1 126

236

C. Netto finansieringsvirksomhet

-213

36

-295

87

-319

846

120

A+B+C= Endring arbeidskapital
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Driftsregnskapet
Inntektssiden
(Tall i mill. kr)

Skatter
Rammetilskudd
Andre inntekter
Sum inntekter

2 011
1 300
1 527
960
3 787

2 012
1 417
1 545
966
3 928

2 013
1 503
1 566
1 164
4 232

2 014
1 547
1 672
1 050
4 270

2 015
1 634
1 822
1 136
4 592

2 016
1 774
1 859
1 210
4 843

2 017
% endring 16/17
1 845
4,0
1 888
1,6
1 349
11,5
5 082
4,9

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

Andre inntekter består av:
(Tall i mill. kr)

2 011
Brukerbetaling
Salgs-og leieinntekter
Merverdiavgiftskompensasjon
Sykelønnsrefusjon
Andre refusjoner
Konsesjonskraft *
Andre overføringer fra staten
-herav regionalutviklingstilskudd
Overføringer fra andre
Renteinntekter

*

67,9
125,2
237,5
52,7
167,4
12,6
280,4
83,0
0,1
16,7
960,5

70,2
123,0
194,6
59,1
200,8
11,4
286,7
79,6
0,4
19,8
966,0

69,8
121,0
345,9
51,8
249,1
10,3
307,7
84,6
1,4
7,5
1 164,5

75,4
133,5
136,0
54,6
264,6
7,3
367,4
60,9
1,4
10,1
1 050,3

71,9
139,2
150,0
55,3
290,5

67,2
157,4
163,5
64,2
325,4

69,5
171,4
178,2
61,0
409,7

% endring 16/17
3,5
8,9
9,0
-5,0
25,9

399,1
56,6
3,1
27,1
1 136,2

411,5
59,4
0,9
19,9
1 210,1

418,6
59,5
0,5
39,8
1 348,7

1,7
0,1
-46,1
99,7
11,5

Fra 2015 føres konsesjonskraft brutto. De forskjellige elementene finnes igjen under
driftsutgifter, 9,947 millioner kroner og salgs- og leieinntekter, 13,720 millioner kroner. Netto
inntekt av konsesjonskraft var i 2017 3,773 millioner kroner.

Utgiftssiden
(Tall i mill. kr)

Driftsutgifter (eks. avskrivninger)
Renteutgifter

2 011
3 317
68
3 385

2 012
3 527
69
3 596

2 013
4 093
62
4 154

2 014
3 861
71
3 933

2 015
4 028
84
4 113

2 016
4 171
79
4 251

2 017
% endring 16/17
4 440
6,4
98
24,1
4 538
6,8

Investeringsregnskapet
I 2017 har Sør-Trøndelag fylkeskommune hatt investeringsutgifter på 1 283,86 millioner
kroner. Revidert budsjett var på 1 608,95 millioner kroner. Det er innbetalt
egenkapitaltilskudd til KLP på 4,82 millioner kroner.
Investeringsinntektene på 623,93 millioner kroner består av:
- Overføringer fra staten på 47,56 millioner kroner
- Overføring fra fylkeskommuner på 43,60 millioner kroner
- Refusjoner på 520,444 millioner kroner hvorav
- 187,37 millioner kroner er mva.-kompensasjon
- 153,84 millioner kroner er bompenger til Fosenvegene
- 50,00 millioner kroner er bompenger til «Lakseveien»
- 83,00 millioner kroner er bompenger til Fv 704 Røddekrysset - Tanem
- 55,27 millioner kroner er bompenger til fylkesveger i Miljøpakken
- 6,00 millioner kroner er refusjon fra Statens vegvesen
- 4,01 millioner kroner spillemidler
- 1,66 millioner kroner er refusjon fra kommuner
- 20,7 millioner kroner reversert krav på Bjugn og Ørland kommuner
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-

Salgsinntekter/gebyrinntekter på 12,32 millioner kroner.

Resultatvurdering
Overskudd av løpende virksomhet hadde en topp i 2010, men gikk så jevnt nedover de neste
årene, med en kraftig reduksjon fra 2012 til 2013. I 2014 var overskuddet igjen oppe på
samme nivå som i 2012. Det har vært en ytterligere økning både i 2015 og 2016 med en liten
nedgang i 2017.
Netto investeringer hadde en topp i 2013, gikk ned i 2014 og 2015 for så igjen å øke i 2016. I
2017 er en igjen nede på samme nivå som i 2015. Tallene for 2012 og 2013 mangler den
bompengefinansierte andelen av fylkesveinettet. Denne utgjorde 82,6 millioner kr i 2012 og
81,1 millioner kr i 2013.
Innlånene har ligget jevnt høyt hvert år etter 2011, bortsett fra i 2015. Den regnskapsmessige
endringen fra år til år kan være noe misvisende da budsjetterte låneopptak de siste årene er
gjort delvis det påfølgende år. Regnskapet for 2015 ble gjort opp med udekket finansiering av
investeringer på 651,6 millioner kroner. Dette skyldes i det vesentlige manglende låneopptak
fra lånefondet og ble dekt av økt låneopptak i 2016. Regnskapet for 2017 ble gjort opp med
udekket finansiering av investeringer på 142,6 millioner kroner. Dette skyldes manglende
låneopptak fra lånefondet.
Utlånssiden gjelder lån til Fosenvegene AS på 65,8 millioner kroner som gjelder forskuttering
av bompengeinntekter, lån til Trondheim Bussterminal 0,8 millioner kroner, lån til Bjugn
kommune 3,9 millioner kroner og lån til Ørland kommune 4,3 millioner kroner.
Lån til Bjugn og Ørland kommuner gjelder ikke innbetalt egenandel fylkesveier omgjort til
lån. Det vises til note 4 i regnskapet.
Regnskapsførte avdrag er på 213,2 millioner kroner, alt i driftsregnskapet, mens
avskrivningene er på 297,0 millioner kroner. Beregnet minste tillatte avdrag etter
Kommunelovens § 50 nr. 7 er 174,5 millioner kr. Dette betyr at årets avdrag er godt innenfor
bestemmelsene om minste tillatte avdrag.
Avskrivninger over faktiske avdrag kan bety at en ikke setter av tilstrekkelig midler til
dekning av kapitalslitet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2017 betalt avdrag en del lavere
enn avskrivningene.
Korrigering av regnskapet for analyseformål
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift bør redusere driftsutgiftene og mva.-kompensasjon
tilhørende investeringsutgifter (gjelder 2010-2013) bør tas ut fra driftsinntektene. Dersom
dette gjøres vil vi for årene 2012 til 2017 få endring i netto driftsresultat i % av
driftsinntektene slik:
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(Tall i mill. kr)

2011
-3 771,2
3 441,8
-329,3

2012
-3 908,1
3 673,6
-234,5

2013
-4 225,0
4 268,5
43,6

2014
-4 259,5
4 069,1
-190,4

2015
-4 565,0
4 263,0
-301,9

2016
-4 823,4
4 436,7
-386,7

2017
-5 042,2
4 736,6
-305,6

Motpost avskrivninger
Brutto driftsresultat eks motpostavskr

-125,2
-454,5

-146,6
-381,1

-176,2
-132,7

-207,6
-398,0

-234,7
-536,7

-265,3
-652,0

-297,0
-602,6

Eksternt finansresultat
Netto driftsresultat

150,8
-303,7

280,6
-100,6

204,6
72,0

212,0
-186,0

211,9
-324,8

245,1
-406,9

268,6
-334,0

8,1 %
-19,8
14,1
-159,1
-138,9
-3 612,1
3,8 %

2,6 %
-62,1
16,1
-111,6
57,1
-3 796,5
-1,5 %

-1,7 %
-44,7
22,3
-211,8
306,2
-4 013,2
-7,6 %

4,4 %
-85,3
26,8
0,0
-127,5
-4 259,5
3,0 %

7,1 %
-40,6
38,9
0,0
-323,1
-4 565,0
7,1 %

8,4 %
-45,4
44,7
0,0
-406,3
-4 823,4
8,4 %

6,6 %
-20,9
51,2
0,0
-364,3
-5 042,2
7,2 %

Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Årets premieavvik
Amortisering tidligere års premieavvik
Mva.-kompensasjon investering
Korrigert netto driftsresultat
Korrigerte driftsinntekter
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene

I årene 2014 til 2017 er mva.-kompensasjon investering ført direkte i investeringsregnskapet
og det er derfor ikke aktuelt med korrigering for dette her.
Sør-Trøndelag fylkeskommune var i 2012 og 2013 ganske langt fra anbefalt nivå for netto
driftsresultat i % av driftsinntektene. Dette bedret seg noe i 2014. I 2015, 2016 og 2017 ligger
vi over anbefalt nivå som nå er justert til 4,0 %.
1.6.2 Likviditet
I 2017 har fylkeskommunens likvider vært plassert i bank. Plassering i rentebærende papirer
er ikke benyttet. Likviditeten har vært positiv hele året, dvs. at vår trekkrettighet ikke er
benyttet.
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1.6.3 Garantiansvar
Tall i mill. kr

Prosjekt
Trøndelag bomveiselskap (E6 øst)
Hitra, Frøya Fastlandsforbindelsen (Byggelån)
Kraftutbygging i fylket
Torvkvartalet - kjøp/utbygging av Futurum
Olavsfestdagene i Trondheim
Diverse mindre garantier
Trøndelag Folkemuseum, Adm.bygg Sagvollen
Trondheim Bussterminal AS/Tverrforbindelsen AS
Trondheim Bussterminal AS, utvidet lånegaranti
FT 47/16
Kolstad Arena AS, flerbrukshall Kolstad Arena
Sum garantiansvar

Saldo
2010
825,0

Saldo
2011
825,0

Saldo
2012
825,0

Saldo
2013
825,0

Saldo
2014
825,0

0,4
30,1
1,5
3,9

28,7
1,0

27,3
1,0

25,8
0,0

25,4

3,7
9,3

3,5
16,0

3,3
16,0

3,1
16,0

860,9

867,7

872,8

870,1

869,5

Saldo
2015
825,0

Saldo
2016
825,0

Saldo
2017
825,0

2,9
16,0

2,7
16,0

2,5
16,0

843,9

9,0
90,0
942,7

9,0
160,0
1012,5

1.6.4 Lånefondet
Fylkeskommunens innlån er i all hovedsak organisert i et lånefond. Lånefondet fungerer i
praksis som en bank i fylkeskommunen, hvor alle utlån til de forskjellige investeringsformål
er samlet. Finansiering av lånefondet gjøres i sertifikat- og obligasjonsmarkedene hvor
kapitalbehovet og kapitalmarkedenes betingelser, sammen med fylkeskommunens
finansstrategi, avgjør hvilke praktiske tilpasninger som blir gjort.
Ved utgangen av 2017 hadde lånefondet totale utlån på 6 061 millioner kroner. Samlet
låneopptak og benyttet likviditet i 2017 er 6 203 millioner kroner, mot 5 795 i 2016. Det vil si
en økning på 266 millioner kroner i 2017.
Renten på utlån fra lånefondet er beregnet til 1,72 % i gjennomsnitt for 2017.
Samlede innlån pr. 31.12.2017 er 6 000 millioner kroner, 300 millioner kroner mer enn pr.
31.12.2016.
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Innlånene i lånefondet fordeler seg slik ved utgangen av 2017:
Lånenummer

Obligasjonslån
Danske bank
Swedbank
SEB
DNB
DNB
Danske Bank
Danske Bank
Swedbank
SEB
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Sertifikater
Sparebank 1
DNB
DNB
DNB
Nordea
Kommunalbanken
Nordea
Sum

Saldo pr.
31.12.17
(1000 kr)

NO0010768294
NO0010773831
NO0010774672
NO0010779622
NO0010780661
NO0010807027
NO0010792864
NO0010788250
NO0010799331
20170210
20170359

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
500 000
500 000
500 000
300 000
300 000

NO0010812324
NO0010791585
NO0010805971
NO0010795370
NO0010798135
20170517
NO0010811136

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
6 000 000

Margin
(3 mnd
Nibor +)

Rente pr.
31.12.17

+0,474 %
+0,350 %
+0,365 %
+0,338 %
+0,387 %
+0,216 %
+0,413 %
+0,514 %
+0,4735 %
+0,280 %
+0,270 %

1,254 %
1,120 %
1,195 %
1,138 %
1,167 %
1,106 %
1,183 %
1,324 %
1,3035 %
1,090 %
1,110 %

Neste
rente‐
regulering

22.03.2018
07.12.2018
19.03.2018
26.02.2018
08.03.2018
28.03.2018
12.02.2018
09.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
27.03.2018

0,952%

Forfall

22.06.2018
07.09.2018
17.09.2018
26.11.2018
10.12.2018
30.09.2019
10.05.2021
09.03.2022
23.06.2022
25.03.2019
27.06.2019
12.03.2018
26.04.2018
14.03.2018
25.05.2018
19.06.2018
10.10.2018
23.11.2018

1,244 %
1,023 %
1,178 %
1,150 %
1,060 %
1,050 %

Fylkeskommunen har pr. 31.12.2017 følgende rentesikringsavtaler:
Renteswap

Start‐
dato

Slutt‐
dato

04375
0491T
0503J
0527M
05565
0671Y
0761P
0794M
08040
09502
Sum

15.01.25
15.01.15
19.01.15
21.01.15
27.01.15
04.02.15
27.02.15
10.03.15
12.03.15
10.04.15

15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25
15.01.25

Rest‐
hovedstol
(mill. kr)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2 000

Fast rente
(%)
1,97000
1,69000
1,71000
1,66000
1,59000
1,60000
1,78000
1,93000
1,88000
1,76000
1,757 %

Variabel
rente (%) pr.
31.12.2017
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000
0,82000

Markedsverdi
fast rente (kr)
‐27 523 696
‐23 611 699
‐23 891 127
‐23 192 556
‐22 214 557
‐22 354 271
‐24 869 126
‐26 964 839
‐26 266 268
‐24 589 698
‐245 477 837

Markedsverdi
variabel rente
(kr)
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
22 030 387
220 303 870

Dette gir en markedsverdi pr. 31.12.2017 i vår disfavør på kroner 25 173 967.
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1.7 Statlige styringssignaler
Staten gir gjennom en rekke styringsdokumenter signaler og føringer til
kommunesektoren, først og fremst gjennom kommuneproposisjonen og gjennom
statsbudsjettet som ferdigstilles i oktober og behandles i desember før budsjettåret. I tillegg
styrer staten gjennom lover og forskrifter.
I 2017 er det bl.a. gitt følgende signaler som har fått eller vil få betydning for
fylkeskommunene direkte eller indirekte:
Regionreform og oppgavefordeling:
I juni 2016 la regjeringen frem Meld. St. 22 – Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og
oppgaver. Her ble det bl.a. anbefalt å redusere dagens 19 fylker til ca 10 regioner.
Denne meldingen ble i 2017 fulgt opp gjennom Stortingets behandling i juni av Prop. 84 S
(2016–2017) - Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. I korte trekk ble vedtaket at antall
fylker skal reduseres fra dagens 19 til 11. Videre ble det bl.a. vedtatt at Stortinget ber
regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av
fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.
Sommeren 2017 nedsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et ekspertutvalg etter
anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til
regionreform. Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar,
oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.
Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør
ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål. Utvalget
leverte sin rapport 1.2.2018 og skal nå gjennom en høringsprosess før videre behandling.
Nytt inntektssystem for fylkeskommunen:
Endringer i fylkesinndelingen og nye oppgaver til regionalt folkevalgte nivå, medfører at
inntektssystemet for fylkeskommunene må tilpasses den nye strukturen og den nye
oppgavefordelingen. Regjeringen har derfor varslet at nytt inntektssystem for
fylkeskommunene vil bli lagt frem i kommuneproposisjonen for 2020.
Regjeringens kontaktkonferanse
Regjeringenes kontaktkonferanse er en sentral arena i samspillet mellom staten og
fylkeskommunene. Hovedtemaene for kontaktkonferansen i 2017 var nasjonal transportplan
2018-2029, fagskoler, de nye regionenes rolle i Norges europeiske samarbeid og
regionreformen.
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1.8 Helse miljø og sikkerhet (HMS)
1.8.1 Sammenslåingsprosessen og arbeidsmiljøet
2017 har vært preget av sammenslåingen til Trøndelag fylkeskommune. HMS arbeidet har
også i stor grad vært rettet mot denne omstillingen. Det har vært jobbet med internkontroll,
bygge HMs organisering, anbud for bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. Det
er gjennomført egne kartlegginger med fokus på arbeidsmiljø i omstilling for
sentraladministrasjonen. Det har vært nødvendig for å kunne følge med på utviklingen i
arbeidsmiljøet i sammenslåingsperioden og evaluere og justere tiltakene.
De videregående skolene og tannklinikkene har jobbet med HMS uten den samme
påvirkningen av sammenslåingen. Medarbeiderundersøkelsen er bare gjennomført for de
videregående skolene i 2017.
Fylkeshovedverneombudet har deltatt tett i arbeidet med sammenslåingen gjennom
arbeidsgruppe HMS og som deltaker på informasjons-/og drøftingsmøtene for tillitsvalgte.
1.8.2 Sykefravær
IA målet for sykefravær er satt til maksimum 5,4 %. Målet er nådd da samlet sykefravær for
2017 er på 4,79 %. Sykefraværet har en positiv utvikling. Dette gjelder spesielt for
sentraladministrasjonen som har et uvanlig lavt sykefravær på 3,16 %. Forskning viser at det
ikke er uvanlig ved store omstillinger. Fylkesrådmannen i Trøndelag er bevisst at det må
jobbes med forebygging for at sykefraværet ikke blir høyer enn vanlig når det største presset
og stresset ved omstillingen er stilnet.

1.8.3 Bedriftshelsetjenesten
Coperio bedriftshelse blir brukt i økende grad av både systemnivå og i konkrete saker.
Spesielt saker som dekkes av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. De
videregående skolene har brukt bedriftshelsetjenesten blant annet til å bistå i risikovurdering
av vold og trusler om vold og bistand ved problemer i psykososialt arbeidsmiljø. Det
anbefales at tannhelse også gjennomfører slik risikovurdering. Tannhelse har i hovedsak
benyttet bedriftshelsetjenesten innen ergonomi, helseoppfølging og psykososialt arbeidsmiljø.
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Kontrollutvalgets uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/230 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget gir følgende uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017, uttalelsen
sendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget:
Kontrollutvalget har blitt forelagt regnskap og årsberetning for Ungdommens kulturmønstring
Norge Sør-Trøndelag for 2017 og revisors beretning. Årsregnskapet er avlagt med et netto
driftsresultat på kr -93 429, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 350 525.
Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, revisjonen har avlagt normalberetning.
Kontrollutvalget anbefaler på denne bakgrunn at regnskapet for 2017 blir godkjent.
Vedlegg
Revisjonsberetning UKM Norge FKF 2017.pdf
Signert regnskap 2017.pdf
Årsrapport KOMPRIMERT
Saksutredning
UKM Norge FKF (registrert i Enhetsregisteret som Ungdommens kulturmønstring Norge SørTrøndelag FKF) er et fylkeskommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket er
en del av fylkeskommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt
fylkesrådmannen.
Foretaket har som oppgave å forestå organisering, utvikling og gjennomføring av
Ungdommens kulturmønstring etter en avtale mellom Staten og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Foretakets administrasjon utarbeider i tillegg informasjonsmateriell, yter
tjenester til fylkeskommuner og kommuner som arrangerer lokale mønstringer, og har
kontakt med media, kulturorganisasjoner og andre samarbeidsparter. Kollegiet av
fylkeskultursjefer fungerer som fagråd for UKM.
Om regnskapet og revisjonsberetningen
Foretakets regnskap føres som et såkalt særregnskap etter kommunale regnskapsprinsipp, i
tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak. Regnskapet føres av regnskapstjenesten i fylkeskommunen.
Statlige rammetilskudd utgjør hoveddelen av foretakets inntekter.
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr -93429, og et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr 350 525.
Revisjon Midt-Norge SA mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og i all hovedsak gir en dekkende fremstilling av foretakets finansielle stilling.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Regnskapet kan vedtas som det foreligger, kontrollutvalget kan derfor gi en uttalelse om
regnskapet uten forbehold eller påpekninger.
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STYRETS BERETNING FOR
UKM NORGE I 2017
BAKGRUNN UKM
UKM har i over 30 år vært et av de største og viktigste offentlige kulturtiltak for ungdom under 20 år. UKM er
ungdommens egen arena; et lavterskeltilbud, åpent for alle tenkelige kulturuttrykk, hvor ungdom engasjerer
seg og tar aktivt eierskap.
Hovedpilaren i UKM er de lokale mønstringene, men i mange kommuner er UKM en utviklingsarena med aktiviteter gjennom hele året. Under fanen «Ung Kultur Møtes» arrangeres workshops, opptredener, miniturneer,
utstillinger og skolebesøk, og UKM spiller en viktig rolle i den kulturelle grunnmuren.
MANGFOLD OG INKLUDERING
UKM er et av relativt få organiserte kulturtiltak som har et godt fundament i det flerkulturelle Norge. UKM-arrangementer skal være tilgjengelige for ungdom med ulike behov for tilrettelegging. Når det gjelder sjanger
har UKM i prinsippet ingen begrensninger. Selv om de dominerende kunstformene er musikk, dans, visuell
kunst og film, så er det også deltakere innen teater, litteratur, sirkus, design, stand-up og dataspill. Ikke minst
har ungdom mulighet til å ta aktivt del som arrangører, nettreportere, konferansierer, teknikere og fotografer.
UKM er rett og slett for alle!
UTVIKLINGSTREKK OG OPPSLUTNING
Det ble i 2017 arrangert 311 mønstringer på lokalnivå med tilsammen 21 232 deltakere. Dette er en nedgang
på 1 232 deltakere i forhold til året før. Etter 20 år med jevn stigning fram til 2008 (25 070 deltakere) viser statistikk for de siste 10 årene en tilbakegang i deltakelsen på 15%.
Nedgangen innen de tradisjonelle kategoriene «scene», «kunst» og «film» er større, men det totale deltakerantallet holdes oppe gjennom en stor økning i kategoriene «unge arrangører» og «UKM media». Det totale
antall deltakere har gått ned, men det er altså langt flere ungdommer som bruker mye tid på UKM gjennom
å delta aktivt i utforming, gjennomføring og dokumentasjon.
Det er umulig å identifisere alle faktorer som påvirker deltakelsen i UKM, men noen av momentene som
stadig nevnes i nettverket er:
Ungdom har økte muligheter for eksponering av ferdigheter via nett og i sosiale medier
Det har dukket opp flere profilerte og TV-sendte konsepter som gir mulighet for deltakelse
Ungdom er opptatt av andre ting, og bruker mer tid online
Sammenslåing av lokalmønstringer gir større avstand og dermed høyere terskel
Ungdom opplever større krav til prestasjon og mestring, og tør derfor ikke melde seg på
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KOMMUNENENES ROLLE I UKM
Det viktigste UKM-arbeidet skjer lokalt i kommuner og bydeler. Her får over 20.000 ungdommer hvert år fine
opplevelser og høster erfaringer. Den enkelte kommune må selv forankre, finansiere og gjennomføre sitt
UKM. Lokalmønstringen er flere steder et av de største årlige kulturarrangementene, og bygger identitet og
bringer fram nye talenter.
KOMMUNEREFORMEN
Oppslutningen om UKM er størst i små kommuner. Nærhet mellom deltaker og arrangør er den viktigste
grunnen. UKM Norge følger derfor kommunereformen med stor interesse. Det er viktig å diskutere hvordan
sammenslåing kan bedre det kommunale tjenestetilbudet, uten at vi mister det som fungerer godt i dag.
Livet leves lokalt, og kulturlivet er kanskje det viktigste limet i lokalsamfunnet. Det er viktig at offentlige tilbud
som kulturskole, kulturelle skolesekk, fritidsklubb og UKM er til stede der folk bor. Det må derfor sikres et stimulerende og trygt kulturtilbud for barn og unge i alle deler av kommunen.
FYLKESKOMMUNENES ROLLE I UKM
Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan, og alle fylker arrangerer UKM. Det gjennomføres nettverkssamlinger med fylkeskontaktene som et viktig forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i
UKM.
Fylkeskultursjefkollegiet er nasjonalt fagråd for UKM Norge, og det er utarbeidet skriftlige samarbeidsavtaler
med samtlige fylkeskommuner. Fylkesfestivalene varierer i omfang og antall deltakere, men totalt er det ca.
6500 ungdommer som deltar på dette nivået i UKM.
OM FORETAKET UKM NORGE FKF
UKM Norge er et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for den
nasjonale utviklingen av UKM. Foretaket er i all hovedsak finansiert av staten gjennom Kulturdepartementet.
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
UKM Norge har et godt arbeidsmiljø, og forurenser ikke det ytre miljø gjennom sin virksomhet. I 2017 var det
3 kvinner og 4 menn i styret, mens administrasjonen besto av 4 kvinner og 3 menn. UKM Norge har for tiden
ingen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Vi hadde i 2017 ingen lengre sykmeldinger i administrasjonen.
INKLUDERENDE ARBEIDSPLASS
UKM Norge er en IA-bedrift, med særlig ambisjon om å ivareta unge arbeidstakere som faller utenfor det
ordinære arbeidsmarkedet. I 2017 hadde vi en person på arbeidstrening fra NAV i 6 mnd.
SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER
UKM Norge samarbeider med Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid, Kulturtanken, Norske Festivaler, NRK,
Norske konsertarrangører, Tilgjengelighet Kultur-Norge, Trafo og Musikk og ungdom.
ETISKE RETNINGSLINJER
UKM Norge har utarbeidet etiske retningslinjer som skal sikre en høy etisk standard i foretaket.
STYREMØTER
Det ble avholdt 4 styremøter i 2017.
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ÅRSREGNSKAP
NØKKELTALL
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finansinntekter
Bruk av disposisjonsfond
Mindreforbruk
I sikringsfond pr 31.12.

TRONDHEIM, 22.02.2018

REGNSKAP
2017
13 053 565
-13 072 123
- 74 871
- 257 096
- 350 525
- 516 797

REGNSKAP
2016
14 032 243
- 13 929 742
- 89 445
- 270 152
- 257 096
- 516 797

REGNSKAP
2015
13 774 817
- 13 941 485
- 103 484
0
- 270 152
- 516 797

REGNSKAP
2014
13 939 854
- 12 756 829
- 93 679
- 1 188 384
- 99 002
- 417 795

STIMULERINGSMIDLER FOR
2 MILLIONER GÅR UNNA!
NOK ET REKORDÅR: 192 SØKNADER OG TILDELING AV 2,8 MILLIONER

192 søknader i 2017

Ordningen har eksistert i fire år, og vi har mottatt 632 søknader og totalt
tildelt 9,3 millioner kroner. Allerede på høsten tok vi et jafs av 2018midlene for å støtte flest mulig av de gode søknadene. For å ha en pott
som monner å fordele, vil vi i 2018 gå fra tre til to søknadsrunder.

2,8 millioner tildelt i 2017

Stimuleringsmidlene bidrar til økt dialog mellom UKM Norge, og de
viktigste menneskene i UKM-systemet, nemlig lokalkontaktene.
Det er mange gjengangere blant søkerne, men gledelig nok er det
noen nye i hver runde. Tilbakemeldingene er svært gode og midlene
gir effekt lokalt. Samtidig fører ordningen til økt kunnskap om grasrota
og trender for oss som nasjonal organisasjon. På disse fire årene er det
kun levert én formell klage på avslag til styret i UKM Norge.

FYLKESSTATISTIKK
Det er store variasjoner mellom fylkene. Både når det gjelder antall
søkere og hvilken rolle fylkesleddet tar i igangsetting og koordinering av
større prosjekter på vegne av flere lokalarrangører.
HVILKE FYLKER HAR FÅTT
TILDELT MEST PENGER

HVILKE FYLKER HAR
SENDT FLEST SØKNADER

FYLKE
TOTALT TILDELT
Møre og Romsdal
923 000
Østfold			701 000
Oppland		
689 000
Akershus		
686 000
Vest-Agder		
664 000
Sør-Trøndelag		
648 000
Buskerud		
504 000
Hedmark		
471 000
Vestfold		
455 000
Telemark		
443 000
Troms			436 000
Finnmark		
430 500
Sogn og Fjordane
404 000
Rogaland		
381 000
Nord-Trøndelag
377 000
Hordaland		
307 000
Nordland		
289 500
Oslo			261 500
Aust-Agder		
229 500
TOTALSUM
9 300 000

FYLKE
TOTALT TILDELT
Akershus		 61
Sør-Trøndelag		
53
Møre og Romsdal
53
Hedmark		 41
Oppland		 40
Vest-Agder		
39
Sogn og Fjordane
38
Østfold			37
Buskerud		 34
Telemark		 32
Rogaland		 30
Hordaland		
26
Nordland		 25
Vestfold		 24
Finnmark		 24
Troms			21
Aust-Agder		
20
Nord-Trøndelag
18
Oslo			16
TOTALT ANTALL
632
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632 søknader siden 2014
9,3 millioner tildelt siden
2014

UKM-FESTIVALEN
ÅRETS MÅL VAR Å LAGE EN VISNINGS-, OPPLEVELSES- OG LÆRINGSARENA FOR DELTAKERNE.
Det ble lagt stor vekt på at deltakerne fikk knytte sosiale bånd på tvers
av fylker og kunstfelt. Hovedsatsingen var #UKMblend, der alle deltakerne brukte to dager på å lage samproduksjoner som de viste frem i
Sandnes sentrum.

Sandnes, 21. - 25. juni
Arrangør: Rogaland
fylkeskommune, Sandnes
kommune og Vågen VGS

Festivalen lyktes godt i å prege byen, med hovedbase på Vågen videregående skole, forestillinger over hele
sentrum og et stort og flott sirkustelt med konserter, korslag og #UKMblend som skapte en flott ramme rundt
hele festivalen
UKM Norge vil ta med seg erfaringene fra festivalen i Sandnes til framtidige UKM-festivaler.
Evalueringsrapporten for UKM-festivalen 2017 er skilt ut som eget vedlegg.

STORBYSEMINARET
UKM Norge inviterte til et nettverksmøte for bykommuner under
UKM-festivalen i Sandnes. Målet var å utveksle erfaringer og diskutere
strategier for økt oppslutning om UKM i storbyene.

2-dagers nettverksmøte
16 lokalarrangører tilstede

På programmet sto blant annet presentasjon av storbyprosjektet
24 personer deltok
i Kristiansand, suksesshistorier fra flere kommuner, innsiktsrapport
fra kultur-kontorene i Bergen, besøk hos UKM Media og dialog om
hvordan vi sammen kan øke UKM sin oppslutning i byene. Det var også tid til å oppleve UKM-festivalen, med
forestillinger og blend.
Tilbakemeldingene etter nettverksmøte var i hovedsak veldig positive.
Det ble foreslått å opprette et nasjonalt nettverk på kommunenivå blant de med store mønstringer, da flere
nevnte at de fikk mye mer ut av disse to dagene enn de får under de interne fylkesmøtene på høsten. «Likesinnede personer, som jobber med de samme utfordringene og har noe av samme driven, det inspirerer!»
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UKM MEDIA: FULL FART
FREM, OG LITT TILBAKE
2017 BLE ÅRET UKM SATTE INNHOLDSPRODUKSJONEN PÅ FULL FART, OG ANSATTE EN PERSON SOM KOM
INN MED NYE ØYNE OG VIDEREUTVIKLET PROSJEKTET. INNHOLDSPROSJEKTET FIKK STØRST SYNLIGHET
UTAD, OG VAR DEFINITIVT DET SOM SKAPTE MEST TEMPERATUR PÅ BAKROMMET.
EN STARTUP I UKM
UKM Media har på flere måter lignet en startup i UKM. Med rask utvikling har noen steg gått i riktig retning, og andre i feil. I løpet av året er
mange viktige erfaringer gjort, og mot 2018 jobbes det med konkretisering av planer, nye hjelpemidler til fylkene, og tiltak for å styrke kommunikasjon og bestillerkompetanse.
I løpet av årets satsninger har mange brikker falt på plass med tanke
på hvordan det kan jobbes godt med arrangementsdekningen på en
effektiv måte.

Årets lærdom må bli å prioritere mer tid til å snakke om
hva vi gjør, og hvorfor vi gjør
det, og ikke bare gjøre det.
Dette gjelder alt UKM Norge
jober med, og også internt.

Å KOMMUNISERE MED HVERANDRE
I en nettverksorganisasjon som UKM kreves det mye kommunikasjon mellom de ulike leddene, noe som i en
hektisk hverdag kan være utfordrende for begge parter. UKM Media opplevde dette da mange parallelle
og langsiktige satsninger for å styrke UKM regionalt og lokalt ble oppfattet som konkurrerende aktivitet.
EGO-satsningen tok mye av fokuset eksternt, og UKM Media evnet ikke å kommunisere ut hvordan verken
EGO-prosjektet, eller de øvrige satsningene var ment å styrke nettverkets aktivitet.
BESTILLERKOMPETANSE
Det blir ofte misforståelser når de fleste har ulike forventninger til hva dokumentasjon skal være, og hvilken
effekt den skal ha. UKM Medias erfaringer danner grunnlaget for flere hjelpemidler som er utviklet og testet
gjennom året. Disse er planlagt tilgjengeliggjort for fylker og kommuner i 2018.

NY PROFIL FOR
UKM NORGE
UKM Norge adresserte behovet for
en langsiktig organisasjons-profil
som skal brukes ut mot nettverk
og eksterne, og UKM Media
utviklet første versjon med arrangørhåndboken. Profilen skal leve
i mange år og være uavhengig
av utviklingen den mer tidsstyrte
ungdomsprofilen.
Profilen baserer seg på logoens
farger, og en utstrakt bruk av
bilder, først og fremst i sort-hvitt.
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EGO – INNHOLDSSATSNINGEN RELATIVT KORT
OPPSUMMERT
UKM SATSET MODIG VED Å GÅ FOR NAVNET «EGO», SOM UNGDOMMENE FORESLO OG ELSKET.
Ironisk og poengterende på at dagens ungdom oppfattes som egoister, og med mål om å snakke om det
som faktisk opptar dem, skulle navnet gi grunnlag for å diskutere ungdomskulturen.
«Ego-et skiller hva som er virkelig. Det hjelper oss å organisere våre tanker og skape fornuft av dem og verden
rundt oss» - Wikipedias definisjon på ”ego”, og et av ungdommenes argument for navnet.

STRUKTUR
For å ha en god regional forankring ble det jobbet med 3 redaksjoner: øst, vest og sør. Redaksjonene ble
knyttet geografisk til Oslo, Bergen og Kristiansand, med mål om å etablere nord og midt i 2018. Utfordringen
om å holde liv i tre regioner uten å ha ansatt personell tilstede ble veldig stor, og i størst grad lyktes vi med
region øst.
FORVENTNINGSAVKLARING
Ungdommene fikk utfordre begrepet ungdomskultur, og det ble etter hvert tydelig at UKM Norges bestilling
hadde vært for utydelig rundt begrepet ungdomskultur, og at prosjektet tok en annen retning enn hva organisasjonen var klar for og trengte mest.
Etter UKM-konferansen ble forskjellen i forventning tydelig, og UKM Norge startet en prosess for å stake ut
kursen videre. Prosjektstillingen ble avsluttet i desember, da den ansatte gikk videre til ny jobb. Da var det
gjort en stor omstilling sammen med ungdommene, og prosjektet var klart for å knytte seg nærmere til UKM
for veien videre.

VEIEN VIDERE
UKM Norge tror fortsatt på grunntanken bak EGO-satsningen: Ærlig innhold engasjerer, ungdommene vil bli
bedre kjent med andre, og kommer aldri til å bli ivrige lesere av en «sponset» UKM-avis. For å langsiktig styrke
UKMs rekkevidde, og kjennskap blant målgruppen må en slik satsning ha en redaksjonell integritet, og levere
ærlige saker som ikke bærer preg av å være typisk #sponset-innhold.
Prosjektet videreutvikles i 2018 under nytt navn, og med tydeligere kobling til UKM og utøvende kulturuttrykk.
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DOKUMENTASJON OG OMDØMMEBYGGING
MANGE HAR FOR LITEN KJENNSKAP TIL HVA UKM ER OG KAN VÆRE. GJENNOM DOKUMENTASJON
SYNLIGGJØR VI HVA UKM ER. GJENNOM REDAKSJONELT INNHOLD, ØNSKER VI Å VISE HVA
KULTURUTØVELSE KAN BETY OG VÆRE, OG INSPIRERE FLERE TIL UKM-DELTAKELSE.
At uttalelser fra bekjente har stor tyngde i avgjørelsesprosesser er en
kjent sak. Videre har UKM erfart at ung til ung kommunikasjon fungerer
best. For å gi ungdommene de verktøyene de trenger til å spre kunnskap om UKM, er UKM Media en viktig satsning. Både med konkrete
videoer du kan dele med vennene dine som viser hva du har gjort,
men også andre inspirerende historier du kan relatere deg til.

UKM Media publiserte minst
en sak på UKM.no, med
deling til sosiale medier hver
uke, med unntak av to uker.

FELLESSKAPET
UKM Media opplever fellesskapet som en kritisk suksessfaktor for å bygge gode miljø, men kan ikke gå inn
i alle kommuner. Ved å skape nasjonale, og bidra til de regionale miljøene, ønsker UKM Media å inspirere
ungdommene til å selv skape lignende miljø der de bor.
FAGMILJØ SOM MOTIVASJON
Ungdommene oppgir fagmiljøet, og hvordan de jobber sammen og utfordrer hverandre som den største
motivatoren. Gjennom å bygge et nasjonalt fagmiljø, bidrar UKM Media til å styrke kompetansen i landets
kommuner. Det er en langsiktig satsning, men vi har i 2017 sett flere konkrete eksempler hvor ungdommene
går tilbake til sitt lokalmiljø og bygger opp en gruppe som jobber selvstendig med dekning av UKM.
De fysiske møtepunktene i region øst har hatt stor virkning, og understreker behovet for både
fagmiljø og fysiske møter.
EKSTERNE PRODUKSJONER SOM KOMPETANSEHEVING OG STYRKING AV FAGMILJØET
Å utvikle talent krever jevnlig øving. UKM Media gjennomførte tre eksterne flerkameraproduksjoner for
å gi ungdommene en plattform til å vedlikeholde det de hadde lært på fylkesfestival, og å ta med nye
ungdommer som kan bli bidragsytere i sitt fylke.
Sammen med Kulturtanken filmet vi deres offisielle åpning, og med Nordic Screens gjorde vi
«straffedebatten», og «giving Tuesday».
STRAFFEDEBATTEN
I samarbeid med Nordic Screens og Valgdirektoratet lagde UKM Media en to timers sending hvor lederne
fra de politiske ungdomspartiene måtte svare kort og konsist på spørsmål fra ungdom over hele landet. I
hver runde ble den som svarte minst tydelig dyttet på sjøen, basert på det populære Youtube-konseptet
hvor den som svarer feil må ta en «straff» i form av enkle utfordringer.
UKM Media brukte prosjektet til
å øke prosjektkompetansen for
flerkamera-dekning av fylkes-festivaler. Flere av ungdommene tok
med seg lokale redaksjonsmedlemmer for å lære mer om kameraproduksjon.
MGPJR
UKM Media hadde et kompakt
dokumentasjonsteam på plass
for å vise hva som skjedde under
MGPjr-finalen. Les mer på side 19.
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STYRKING AV FYLKESLEDDET
UKM NORGE GJORDE I 2017 FLERE GREP FOR Å STYRKE DET REGIONALE UKM MEDIA-ARBEIDET, MED HÅP
OM AT DETTE SKULLE SPRE SEG OG GI EFFEKTER TIL LOKALLEDDET. MENS EGO VAR DEN OVERORDNEDE
LANGSIKTIGE SATSNINGEN, HADDE VI FLERE MER KONKRETE SATSNINGER.
SENTRALREDAKSJON
Lokalmønstringene er vår største aktivitet, men ettersom de er spredt over tre måneder og hele landet, har
UKM Media valgt å fokusere den største innsatsen på fylkesfestivalene. Her kan vi i løpet av tre helger vise
hvor stort UKM er i det nasjonale perspektivet, og samtidig ha over 6500 deltakere i aktivitet.
Hver helg tok vi med flinke ungdommer og besøkte en fylkesfestival. Herfra jobbet redaksjonen med å koordinere nyhetssaker på tvers av fylkene, og bidra til at de fikk en vinkling som lett kunne appellere til ungdom
over hele landet – uavhengig om de kunne dra til festivalen, eller ikke hadde en festival i sin nærhet.
Gjennom dette arbeidet økte vi ungdommenes kompetanse, og flere tok med dette tilbake til sin egen
fylkesfestival, hvor vi så direkte resultater som følge av deltakelsen i sentralredaksjonen.

FYLKESFESTIVAL-REDAKSJONER
Gjennom systematisk utprøving
har UKM Media nå blitt klar til å
dele flere erfaringer med fylkene,
og å teste ut flere modeller for
arrangementsdekning.
Fire fylker ble tatt inn i et prøveprosjekt hvor de velger en regional leder for redaksjonen på sin
fylkesfestival, og forplikter seg til
å styrke rekrutteringen til redaksjonen. Erfaringene i sin helhet
oppsummeres av UKM Media, og
deles med alle fylker, før prosjektet
eventuelt gjentas i 2018.
Gjennom nasjonalt organiserte
Ingrid A. G. Isaksen (Møre og Romsdal), Irene A. Risan (Buskerud), Youri van der
samlinger møtes lederne, og disku- Werve (Sogn og Fjordane) og Marte Emilsen (Hedmark) er de første redaksjonsterer seg frem til hva som vil være
lederne i prosjektet.
den beste løsningen for sitt fylke,
og hvilke hjelpemidler som trengs for å få til dette. Fylkene velger selv den modellen de har tro på, og som
passer sitt fylke. Gjennom dette utveksles erfaringer og hjelpemidler.
I 2018 skal lederne på utveksling til hverandre, slik at de kan se hverandres modeller i praksis, og ta med seg
erfaringer herfra.
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HD-BUSSER
Flerkamera-pakkene UKM HD1 og UKM HD2 besøkte 6 fylkesfestivaler, og UKM HD3 gjorde sin produksjon på
fylkesfestivalen i Nordland. En ny flerkamera-pakke, UKM HD5, kom på plass hos UKM Akershus og ble tatt i
bruk for første gang på fylkesfestivalen. På høsten ble planleggingen av UKM HD6 i Telemark påbegynt med
mål om levering tidlig 2018.
HD5 og HD6 markerer et skifte i tenkingen om den nasjonalt tilgjengelige utstyrsparken. Vi jobber nå mot en
distribuert utstyrspark med tilhørende veilederkompetanse, og håp om et styrket samarbeid mellom fylkene.
Alle pakkene er bygd opp rundt samme produksjonsmåte, og gjenkjennelig utstyr, på tross av variasjoner i
løsninger, som gjør at også personell kan utveksles.
HJELPEHEFTER
UKM Media har i løpet av 2017 oppsummert erfaringer, og testet ut
ulike modeller for redaksjoner, som har resultert i flere hjelpehefter
som kan bidra til å forenkle fylkenes gjennomføring av festivaldekningen.

UKM MEDIA PÅ UKM-FESTIVALEN
En UKM-festival på «bortebane» forsterket noen av symptomene UKM
Media har sett i tidligere festivaler, og synliggjorde flere av de underliggende årsakene. På tross av god inkludering fra den lokale arrangøren, ble det derfor ikke lagt et godt nok grunnlag for suksess, noe
UKM Media har lært mye av, og vil rette til neste års gjennomføring.

Festival-redaksjonen er
utfyllende beskrevet i
UKM-festivalens evalueringsrapport

PLANLEGGINGSHELGEN SOM MODELL
På planleggingshelgen testet vi en modell hvor to voksne og tre
ungdommer jobbet tett sammen i team. Dette var en suksess, og
teamet produserte veldig mye innhold på en helg. Kvalitetskravet ble
hevet for hver film som ble gjennomført, og teamet lærte fort hvordan
utnytte hverandres kompetanse for et best mulig resultat.
Introduksjonsfilmen publisert på Instagram kan fremheves som et
særdeles spennende resultat.
https://www.instagram.com/p/BUrrnKNF50s/
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UKM.NO OG UNDERLIGGENDE SYSTEMER
I OKTOBER BLE UKM.NO RELANSERT MED HELT NYTT DESIGN, EN NY MÅLGRUPPE-SEGMENTERING, OG
SSL-TEKNOLOGI FOR Å ØKE BESØKENDES DATASIKKERHET.
Den store designoppdateringen ble fremskyndet på grunn av økte sikkerhetskrav fra Google.
UKM har i flere år satset hardt på mobil, og det nye designet tar dette videre. Designet er først og fremst
laget for mobil, og for at ungdom raskt skal finne det de søker. Siden fungerer selvfølgelig også på større
skjermer.
Påmeldingssystemet åpnet halvannen måned tidligere enn vanlig, som et tiltak for enklere lokal rekruttering.
Endringen ga ingen utslag i påmelding per 31.desember sammenlignet med tidligere år. UKM Norge gjorde
i år ingen nasjonal påmeldingskampanje 1. desember, da de store system-endringene gjorde at UKM Norge
ikke fikk prioritert nok ressurser til dette.
LOKALSIDER MED STØRRE LOKALE VARIASJONER
For å forenkle arrangørenes bruk av nettsidene, ble det lagt til en funksjon kalt «informasjonsside» som gjør at
arrangørene lett kan publisere informasjon om arrangementet, uten at det konkurrerer med nyhetssakene.
Lokalkontaktene kan også velge forsidebilder, som gjør at siden ser penere ut, og skiller seg mer fra de andre
sidene på UKM.no.
FORBEDRINGER I ARRANGØR- SYSTEMET
I arrangørsystemet ble funksjonen for administrasjon av deltakere på mønstringen gjort om, og støtter nå
bruk på nettbrett, og har fått
flere nyttige funksjoner, spesielt for
fylkesarrangører.
UNDER PANSERET
De største endringene har skjedd
«under panseret», hvor flere store
kjernefunksjoner har blitt byttet ut
til nye og raskere komponenter
som igjen fungerer mye bedre for
den videre utviklingen av UKM.no
og arrangørsystemet.
Kildekode UKM produserer ligger
fortsatt fritt tilgjengelig for offentligheten på github.com/UKMNorge
UKM-TV
Med 830 785 visninger i 2017,
har UKM-TV i løpet av året nådd
totalt 3,5 millioner visninger. Dette
er filmer som viser innslag av
UKM-opptredener siden 2009, og
er en viktig del av UKMs kulturformidling.

ENDRING AV NASJONAL
MEDVIRKNING
2017 BLE ÅRET HVOR URG, DEN NASJONALE RESSURSGRUPPA TIL UKM NORGE, BLE AVSLUTTET OG
DEN NYE ORDNINGEN MED UNGE FESTIVALUTVIKLERE BLE INNFØRT.
I en ideell verden skulle vi jobbet med mange ungdommer spredd rundt i hele landet, hele tiden. Slik virkeligheten er, har endringen rundt nasjonal medvirkning vært nødvendig og til det gode.
UKM Norge vil oppleve at vi mister ungdom sin kunnskap om fylkene og terskelen kan bli for høy for dem til
å ta kontakt når de ikke lenger kjenner koordinator og hverandre godt. Målet er at vi ser andre samarbeidsplattformer hvor ungdom kan møtes i tiden fremover.

UNGE RESSURSER SOM
REGIONALT MEDVIRKNINGSVERKTØY
Våren 2017 ble det klart at vi sto foran nok et generasjonsskifte i
URG, i tillegg til at flere plutselig måtte trekke seg på grunn av for stor
arbeidsbelastning på flere arenaer.
UKM Norge observerte at kommunikasjon med ungdommene
over lengre tid omhandlet opplæring, logistikk og planlegging av
samlinger, i større grad enn faglig påfyll og reelt medvirkningsarbeid.
Å fjernlede en gruppe spredd rundt i landet har vært krevende
utenom de fire årlige møtepunktene.

URG har siden 2009 vært en
nasjonal ressursgruppe
I perioder var 19 fylker
representert. Stort sett var
17-18 fylker representert.
De siste årene har fylkenes
utvalgte representanter
vært UKMere med mye
erfaring og kompetanse.

Ungdommene stortrivdes sosialt som gruppe, fikk faglig utbytte av
samlinger og fylkesutvekslinger, og var viktige i deler av festivalplanleggingen. De ga UKM Norge verdifull kunnskap om hva som rørte seg, men ga lite motstand, og hadde få
nye tanker og innspill når det gjaldt strategiske valg og retning. Mange hadde etter hvert for lik (arrangør-)
bakgrunn, og URG begynte mer og mer å bli unge arrangører på UKM-festivalen, og omvendt.

Forventningene til URG som gruppe har vært tilstede, men for enkeltpersonene har det blitt for vagt. Mye
fordi de har hatt minst tre ledere: URG sin ungdomsleder, fylkeskontakten og koordinatoren i UKM Norge. For
noen har dette fungert, for andre har det ført til uklarheter, unnasluntring og flere ledd som ikke har visst hva
en kan forvente, eller hvor mye en kan presse på. Skal det fokuseres på regionalt arbeid, eller nasjonalt?
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AVSLUTNINGEN
Å si opp kreative og engasjerte mennesker brått og i oppkjøringsfasen til UKM-festivalen var verken optimalt
eller lett for noen. Til tross for noen tydelige reaksjoner var det flere som, faglig sett, takket for endring og rolleavklaring, enn de som ikke forsto avgjørelsen. Mange var lettet for å ikke lenger ha to verv, men personlig var
det tøft å miste et nasjonalt fellesskap. Særlig for de som følte seg alene i eget fylke.
Vi valgte å informere ungdommene før vi kommuniserte med fylkesleddet. Dette fordi de var tillitsvalgte for
UKM Norge og dermed fortjente å høre det først fra oppdragsgiveren sin. Fylkene ble informert på arbeidsseminaret noen dager senere.
DETTE BLE KOMMUNISERT TIL FYLKENE OG URG
Medvirkning skal fortsatt være en grunnverdi på alle nivå og er UKM sin nisje.
Hvert nivå skal heretter bestemme sin form for medvirkning.
Endringen kan føre til styrkning og mer fokus på medvirkning regionalt, men det vil fortsatt kreve tid
og ressurser i fylkene
Fylkene bestemmer om ungdommen/gruppa skal ha en benevnelse. UKM Norge jobber for å
forlate forkortelser/stammespråk.
Til URG fra UKM Norge: Fylkeskontakten vet alt! Du gjør som ung ressurs lurt i å bli høyre hånd og ung
fylkesekspert.
Til fylkene fra URG: Dere har ungdommer som vil og kan – ikke legg oss ned eller glem oss!
Erfaringsutveksling mellom ungdom i ulike fylker er ennå viktig- stimuleringsmidler kan søkes

Det vil først i 2018 være mulig å se hvordan endringen slår ut regionalt, men flere voksne og ungdommer
melder at de nå har mer tid til å fokusere på fylkesoppgaver. Det er også planlagt flere utvekslinger. Kommunikasjonen i den felles facebook-gruppa er nærmest fraværende, men noen bruker den til å få tips og råd,
selv om ytterst få bruker den til å fortelle hva de gjør i eget fylke.
Flere i URG har kommet hjem fra nasjonale samlinger med selvtillit, verktøy og en helhetsforståelse av
UKM-arbeidet som fylkene igjen har nytt godt av. Vi tror enkelte fylker vil merke at påfyllet er borte.
ETABLERING AV MEDVIRKNING
Årene med URG og nasjonalt arrangørprogram, har ført til en helt annen aksept i regionene for at
medvirkning er kommet for å bli og må til for å utvikle UKM. Hadde endringen av URG skjedd for noen år
siden, er det mer tvilsomt at fylkene hadde bifalt endringen til regionalt medvirkningsverktøy. Nå er det flere
fylker som enten fortsetter som før da de var godt i gang, eller tar større eierskap til sine unge ressurser og
tenker nytt.
OVERFØRINGSPERIODEN
Vi gjennomførte alle planlagte samlinger, inkludert høst-samlingen, for å sikre forankring og en best mulig
start. UKM Norge betaler i 2018 reise og opphold for en ung fylkesressurs på festivalen, og fylkene velger selv
hvem de mener passer til oppgaven og fortjener turen. Det blir på festivalen lagt opp til et felles møte og
muligens noen sosiale oppgaver til de som ønsker det. Resten av tiden skal denne gruppa være på jobb for
fylket sitt, finne inspirasjon og være et sosialt bindeledd for egne deltakere.
Det skal ikke etableres en ny benevnelse på gruppen, annet enn at de er unge ressurser for fylket.
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FESTIVALUTVIKLERE
UKM Norge ønsker å jobbe tett
med mindre håndplukkede team,
og spesifikt rundt utvalgte fagområder som endres i takt med
behovene. UKM-festivalen ble
første fagområde.
Tidligere har mange ungdommer
bidratt til å endre og evaluere
deler av UKM-festivalen, men
ingen av de har eid helheten
gjennom året. De har heller ikke
vært med så vi kunne utviklet de
innen festivalfaget.

Ingeborg, Marita, Oskar og Espen er årets Festivalutviklere. Her med festivalleder
Eli Krogstad (nr 2 fra høyre).

En utlysning over sommeren ga 13 søknader, og 4 personer som utfylte
hverandre godt ble valgt. Gruppa fikk da rollen som festivalutviklere.
Tre av dem har god og allsidig UKM-bakgrunn, mens én har ingen, og
kan dermed se det hele med nye øyne. En annen søker har i tillegg fått
jobb som presseansvarlig for UKM-festivalen 2018.

Endringen av URG åpnet for
å tenke nytt om medvirkning
på nasjonalt nivå.

Festivalutviklerne har fordelt ansvarsområder og jobbet tett med
administrasjonen for å definere hva deltakerne skal oppleve og sitte
igjen med, hvordan timeplanen skal se ut, hva som skal prioriteres på
budsjettet, hvilke arenaer som skal brukes og kuttes, og hvordan vi skal
informere og kommunisere.

Festivalutviklerne er
Ingeborg Løvlie (Akershus),
Marita S. Myrland
(Oppland), Oskar F.
Sandanger (Møre og
Romsdal) og Espen Alsvik
(Rogaland)

Den nyansatte festivallederen, Eli Krogstad, jobber nært med festivalutviklerne og er helt klar på at hun ikke ville klart å utvikle festivalen på
samme måte uten disse.

Festivalutviklerne søkte selv
om å få bli med.

UNGE ARRANGØRER
Enkelte lokalkontakter melder at de har flere arrangører enn deltakere
innenfor scene og kunst.
Vi skal ikke slutte å tenke medvirkning og viktigheten av at ungdom
selv selger inn UKM til andre ungdommer, men UKM Norge vil, for
eksempel gjennom stimuleringsmidler, støtte de mange som nå jobber
godt lokalt for å utvikle også andre kategorier innen UKM. Det blir ikke
mye UKM-stemning om det ikke er noen som opptrer på scenen…
I år ble arrangørene med stor suksess for første gang en del av avviklingen av selve festivalen (og laget ikke en festival i festivalen). Det skal
vi videreføre når festivalen er tilbake i Trondheim i 2018.
Den unge ledergruppen for arrangørene, kalt veteranarrangører blir i
2018 erstattet av festivalutviklerne og ansatte/mentorer.
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Antall arrangørdeltakere har
i 2017 økt med 299 peroner,
til totalt 1.687.
Deltakerkategorien arrangør
er en av de to som øker i
antall deltakere per år
Deltakerkategorien UKM
Media øker også
Det står mer om unge
arrangører i evalueringsrapporten fra UKMfestivalen.

UKM-AMBASSADØRER
Nesten 400 ungdommer har vært UKM-ambassadører i 2017. Mange
har deltatt på skolebesøk, vært med på promoteringsturneer, arrangert
aktiviteter, hengt opp plakater og delt ut flyers og deltatt på andre
PR-stunt i sine kommuner.
Det er i hovedsak på lokalt nivå at ambassadører melder seg, og flere
kommunekontakter ser nytten av ivrige ambassadører som er med og
sprer ordet og fronter UKM i media.
Et godt eksempel er 4 ambassadører i Ålesund. De har vært med og
blåst liv i UKM igjen, og økt antall sceneinnslag betraktelig gjennom
besøk på masse skoler, kjøpesenter, radio-intervju osv.
Som en av ambassadørene i Ålesund selv sier: «Det er så kjekt å være med å gjøre UKM kjent for flere
ungdommer, vise dem at det er trygt å stå på scenen, og at alle er god nok til å være med. På UKM er det
veldig bra samhold og vi heier alle på hverandre».

NYE MEDVIRKNINGSMULIGHETER
Å gå fra helårsdrift av grupper (som URG og veteranarrangører) til et åpnere og friere landskap, gjør at UKM
Norge både er nødt til å jobbe mer utadrettet for å sikre medvirkning, og kan være fleksible rundt formen. Vi
vil kunne plukke opp flere ulike UKM-ressurser slik at vi får et løft, og de får erfaring og kompetanse.
For eksempel kan dette være ungdommen med drone som laget introduksjonsfilm til MGPjr-innslaget, de
50 unge ressursene som markedsførte UKM i og utenfor Telenor Arena, Festivalutvikleren som forteller om
sitt UKM til kulturarbeidere i Akershus, de fire fylkesredaktørene som blir med på nasjonalt prosjekt for å løfte
egen fylkesfestival, eller gjengen som inviteres av Kulturdepartementet til eget høringsmøte om ny Kulturmelding.
https://org.ukm.no/2017/11/24/ungdomspanel-spiller-inn-til-ny-kulturmelding/

Unge ressurser markedsfører UKM utenfor Telenor Arena

Unge arrangører på UKM Jørpeland

DET DIGITALE KULTURHUSET
TEKNOLOGI OG SAMFUNN ENDRER SEG RASKT. VI STÅR OVERFOR EN REKKE TRENDER SOM MED STOR
SIKKERHET VIL FORTSETTE; DIGITALISERING, GLOBALISERING, AKSELERERENDE TEKNOLOGISK INNOVASJON, VOKSENDE BRUK AV DATASPILL OG ØKT TEKNOLOGIFORSTÅELSE.
Hvis vi fortsatt skal møte barn og unge bredt og fange deres interesse så trengs det et utvidet virkemiddelapparat som kommuniserer på deres premisser, på deres arena, og på en måte som interesserer dem. Vi
må rett og slett forløse ungdoms kulturelle potensial på flere måter.
Mange velger å innta en avventende holdning og fortsette med velprøvde metoder for rekruttering, samspill
og formidling av kunst og kultur. UKM Norge ønsker tvert imot å gå i bresjen for å ta i bruk ny teknologi, og
har brukt mye tid på å realisere dette i 2017. Vi har så langt dessverre ikke lyktes med å hente inn ny finansiering, men har benyttet året til å knytte nettverk og undersøke muligheter.
UTVIKLINGEN
Det er urealistisk å tro at ungdom vil bruke mindre tid på nett, spill og i VR. Vi tror imidlertid det er mulig å få
dem til å bruke noe av den «digitale tiden» på spennende og meningsfullt innhold. Gjennom Det digitale
kulturhuset ønsker vi å styrke talentutvikling, kunstnerisk egenaktivitet og deltakelse i kultur blant neste generasjon. Motvirke geografiske barrierer og gi like muligheter uansett hvor man vokser opp. Målet er å appellere både til ungdom med interesser innen tradisjonelle kulturuttrykk, fange opp og synliggjøre ungdom som
har dataspill som primærinteresse, og involvere ungdom som ønsker å bidra til koding og systemutvikling.
Vi ønsker å utvikle et riksdekkende digitalt kulturhus basert på musikkteknologi, dataspill-grensesnitt, virtuell virkelighet(VR), utvidet virkelighet(AR) og kunstig intelligens(AI). Ungdom skal treffes digitalt og for
samspill, øving, kunstnerisk samhandling, læring, og prosjektutvikling
uavhengig av kommune- eller landegrenser.
PARTNERE
Partnerskap med universiteter og spillbransje skal sikre oppdatert teknologi, attraktivt grensesnitt og kvalitet på faglig innhold, men tjenesten
må helt fra starten utvikles i tett dialog med ungdom slik at det blir relevant for målgruppa. Den største utfordringen ved å gjøre slike tjenester
tilgjengelig for all ungdom er hastighet og kapasitet på nettlinjer og
mobilt bredbånd. Utbygging av kapasitet pågår imidlertid kontinuerlig.
TEKNOLOGI
Teknologien som trengs er allerede tilgjengelig, noe i betaversjoner i
forskningsmiljø, og noe som kommersiell programvare. Det er verken
nødvendig eller aktuelt å utvikle egen programvare for spesialfunksjoner. Derimot må det settes opp en infrastruktur av servere og
webapplikasjoner som kan fungere som en plattform for tilgjengeliggjøring av tredjepartsprogrammer, kommunikasjon, nettmøter, undervisning, lagring osv.
UKM Norge vil fortsette dette arbeidet i 2018.
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UKM GJØR: MGPjr
SAMARBEIDET MED NRK RUNDT MGPjr BLE LØFTET TIL NYE HØYDER.

Årets mellomakt: Tea Megaard (Møre
og Romsdal), Casper Kuhlmann

Prosjektleder Jo Vemund Svendsen, satte seg mål om at de 3 minuttene hvor UKM sin mellomakt vises direkte i beste sendetid, bare var
enden på prosjektet. Veien til produktet, samarbeidet og utviklingen av
ungdommene var det viktigste.

Kristensen og Simen Bals Håverstad
(Vest-Agder), Joanne Barruela , Milena
Tedros og Dyana Tedros (Oslo) og
Kristine Krüger (Vestfold).

I tillegg bygde han på med ei ekstra øvingshelg, en introduksjonsvideo
filmet av en UKM Media-ungdom og utescene på Telenor Arena med
innslag fra tre fylker.
NRK og UKM castet på festivalen syv ungdommer fra 14-16 år med helt
ulike talent. De voksne hadde få tanker om hva dette kunne bli, målet
var å få ungdommene til selv å få eierskap til produktet de skapte
sammen. Gjennom to helger klarte gjengen å sette sammen et innslag
som både fikk dem alle til å skinne, men som også fungerte som helhet.

7 deltakere fra 4 fylker
3 minutter mellomakt
Egen utescene
Mellomakten er bare en
liten del av opplevelsen

UKM Norge er utrolig fornøyd med utviklingen og det at vi nå hadde nesten 50 unge UKMere fra hele landet
i aksjon for å markedsføre UKM i november, både på TV-skjermen i beste sendetid, inne på arenaen og
utenfor.
UKM MEDIAS MGPjr-DEKNING
Oppdraget var enkelt «vis Norge samarbeidet og samholdet som oppstår», men ga mange utfordringer og
lærdom om arrangementsdekning. Hva kreves i forkant, hvordan forteller man historien effektivt, hvordan
kan man bruke snapchat for troverdig kommunikasjon og dialog, var noe av det vi lærte.
Dekningen ga et godt eksempel på hvordan man kan gjøre forhåndsdekning, oppdatering underveis for å
holde publikum engasjert, og en kort stemningsrapport etterpå, som fikk veldig gode seertall.
Snapchat-kontoen var flittig i bruk, og vi opplevde en dialog som var mye større enn noen gang før, da vi
på leirskolen fulgte tett opp, stilte spørsmål til ungdommene, og inviterte andre «inn i leirskolen» via snap.
Formen krever gode avsendere og kunnskap fra UKM sin side, men ga altså veldig gode resultater.
https://liker.ukm.no/2017/11/10/digger-a-lage-film-men-ser-aldri-pa-netflix/
https://ukm.no/blog/2017/07/04/det-jeg-liker-best-a-gjore-i-hele-verden/
https://www.facebook.com/UKMNorge/videos/10156042164333816/
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FYLKESNETTVERKET
ARBEIDSSEMINAR PÅ VÆRNES
UKM Norge inviterte fylkeskontaktene til arbeidsseminaret for å tenke
stort og langt, løfte blikket og se på UKMs oppdrag, misjon og potensial.
Vi håpet vi sammen ville finne nye måter å oppfylle oppdraget vårt på
og løfte UKM videre. Lav påmelding, sammenslåing av kommuner og
fylker, og resignerte kommuner – det er mye å ta tak i av både utfordringer og muligheter.

31. mai - 1. juni
30 personer tilstede
19 fylker representert

Daglig leder innledet seminaret med et oppspill om UKMs rolle i et femårsperspektiv, med både utfordringer,
nye satsinger og endrede strukturer. I gruppearbeidene, basert på oppspillene, ble dette diskutert. Det var
også gode diskusjoner rundt temaene Unge mentorer, UKM-ressurser og UKM Digital, samt videreutvikling av
UKM-festivalen.
En kort evaluering før arbeidsseminarets slutt viser at UKM Norge ikke lyktes med målsettingen. Vi hadde ikke
vært gode nok i utformingen av programmet, og fylkeskontaktene følte ikke eierskap til det som ble presentert. Målsettingen videre må være at vi i større grad klarer å samle oss om felles retning og satsinger på
UKM-konferansen på høsten. Fylkeskontaktenes nyopprettede arbeidsutvalg vil forhåpentligvis bidra til dette.

UKM-KONFERANSE I MOSS
Av de 4 fylkene som meldte sin interesse for å være vertskap for årets
UKM-konferanse, ble Østfold kulturutvikling og Refsnes Gods valgt.

26. - 28. september

40 personer tilstede
Første del av konferansen ble, i regi av fylkeskontaktenes arbeidsutvalg (AU), innledet med verdidebatten «UKMs verdier omsatt i
15 fylker representert
praksis». Bernard Ellefsen utfordret fylkeskollegiet til å hente ut de
viktigste verdiene, med utgangspunkt i UKMs omfattende strategiplan.
4 personer fra styret tilstede
Videre ble det i grupper diskutert «Hvilke muligheter gir en endring av
årshjulet?», uten av det kom frem gode grunner for endring. Fylkeskontaktene ønsket en organisert speed-dating, med ca. 5 minutter til hver samtale. Dette og flere tema ble i regi
av AU diskutert i første halvdel av konferansen.
UKM Norge tok over regien fra onsdag etter lunsj, og informerte om «Hvordan ta URG videre i fylket» hvor
inntrykk etter den siste og avsluttende URG-helgen ble presentert. Bufetat, UKM Norges verdipartner i 2017,
var tilstede og snakket om prosjektet «Klem Malin!» og deres ønske om å være tilstede på fylkesfestivalene.
UKM Media tilbød «Hjelp til å bygge redaksjon på fylkesfestivalen», hvor fylkene kunne melde sin interesse.
I evalueringen ble det nevnt at fokuset bør ligge på strategier for hvordan vi skal beholde UKM, og sette
av mer tid til å diskutere de store spørsmålene. Konferansen hadde for mye fokus på UKM Media og
medvirkning og for lite om de på scenen. Det ble nevnt at deltagerantallet vil gå ned når kommuner slår
seg sammen, så fokus på økt rekruttering kan bli vanskelig. Det bør være minst en ungdom og kanskje noen
kommunekontakter til stede, da vi trenger innspill og inspirasjon fra dem også. Og så er det viktig at fylkeskontaktene er på hugget.
Østfold kulturutvikling utførte sin rolle som vertskap utmerket. Med deres gode føring av de sosiale aktivitetene i tillegg føyde denne konferansen seg inn i rekken av innholdsrike UKM konferanser hvor fylkeskontaktene var fornøyd med erfaringsutvekslingene og nytt påfyll disse dagene.
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FYLKESKONTAKTENES ARBEIDSUTVALG
Under arbeidsseminaret på Hell i mai, ble det opprettet et arbeidsutvalg (AU) med 4 fylkeskontakter. Det kom frem at fylkeskontaktene
ønsker å ta opp flere temaer som omhandler fylkesmønstringene, og
det blir AUs oppgave å ta vare på deres interesser og holde dialogen
med UKM Norge.
Det ble foreslått å ha to AU-møter i året, i tillegg til konferansene. Dette
vil være et godt verktøy for representanten som sitter i styret, og for
UKM Norge. Espen Holtan fra Østfold kulturutvikling ble med på første
møtet, da UKM-konferansen høsten 2017 ble holdt i Moss.

Nyhet i 2017
Består av 4 fylkeskontakter
Karoline Amb (Hedmark),
Marianne Ose Askvik
(Hordaland), Rolf Olsen
(Vestfold), Jonas Høgseth
(Møre og Romsdal)

Det første AU-møtet fant sted på Gardermoen 22. august, ca. 1 måned før UKM konferansen. Der ble AU enig
om å ha fokus på følgende:
Jobbe for godt fylkesrelevant innhold til arbeidssamlingene
Komme med innspill til UKM Norge for å bedre samspillet mellom fylkene og UKM Norge.
Ha meningsmålinger og spille inn temaer som angår fylkene på FB til kontaktene.
Ha 3-4 årlige fysiske møter i året.
AU som enhet vil utarbeide skriftlige innspill til UKM Norges, styre og UKM-administrasjonen vedrørende UKM-arbeid og satsninger.
AU vil også benytte seg av fylkes-URGere som referanser ved behov.
Under UKM konferansen i Moss hadde AU programansvaret for første halvdel av konferansen, og dette
fungerte veldig bra, både for fylkeskontaktene og for UKM Norge.

FYLKESKONTAKTENE
FYLKE				ORGANISASJON			KONTAKTPERSON
AKERSHUS			Akershus musikkråd			Roy Botten				
AUST-AGDER			
Aust-Agder Bibliotek- og kulturform. Tonje Eikrem Jacobsen		
BUSKERUD			
Buskerud musikkråd 			
Elisabeth Bjørke Knudsen		
FINNMARK			Finnmark fylkeskommune		Karoline Andreassen/Anne T. Garshol
HEDMARK			
Turneorganisasjonen for Hedmark
Karoline Amb/Johanne M.K. Nesdal
HORDALAND			Hordaland fylkeskommune 		Marianne Ose Askvik			
MØRE OG ROMSDAL		
Møre og Romsdal musikkråd		
Else Marie Outzen/Jonas Høgseth
NORD-TRØNDELAG		
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Anne Josefine Kvaløsæter		
NORDLAND			Nordland Fylkeskommune		Kathrine Schjem
OPPLAND			Oppland fylkeskommune		Sigrun Tomt Ulset
OSLO				Oslo musikkråd				Margaret Berger
ROGALAND			Rogaland Fylkeskommune		Kurt Lisø
SOGN FJORDANE		
Sogn og Fjordane fylkeskomm.
Eva Kristin Svidal
SØR-TRØNDELAG		
Sør-Trøndelag fylkeskommune		
Øystein Eide/Tor Erik Munkvold
TELEMARK			
Telemark fylkeskommune		
Stig H. Sjøstrøm
TROMS				UKM Arctic				Odd Halvdan Jakobsen
VEST-AGDER			Vest-Agder fylkeskommune		Inga Lauvdal
VESTFOLD			
Vestfold fylkeskommune		
Tone Jørgensen/Elin Feen
ØSTFOLD			
Østfold Kulturproduksjon		
Espen Holtan/Ann Kristin Andersen
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LOKALT
NY ARRANGØRHÅNDBOK
UKM Norge har oppdatert og utvidet arrangørhåndboka for UKMarrangører. Det har blitt en beskrivende manual om hvordan UKMarrangement kan planlegges og gjennomføres.
Det er spesielt nye arrangører som vil ha stor nytte av håndboka, men
også erfarne arrangører vil finne nye tips her. Håndboka ble sendt ut
til alle landets UKM arrangører i november, og ligger også tilgjengelig i
arrangørsystemet og på nettsiden.
https://handbok.ukm.no/

ØKT KOMMUNIKASJON
I 2017 har vi bevisst brukt nyhetsbrevet til å kommunisere mer direkte
med lokalarrangørene. Vi vet at også andre leser brevet, men det er
disse som er vår primærmålgruppe.

10 nyhetsbrev ble sendt
1500 abonnerer på nyhetsbrevet

Brevet er stillet til «deg» og skal være der du først får nyttig informasjon
om UKM hele året, men også ha saker du kan smile av. Noen saker
peker videre til arrangørsystemet, andre til UKM.no. Rapporter og søknader fra stimuleringsmidlene brukes
jevnlig som bakgrunn for saker og bilder.
Gjennom blant annet spørsmål til support og direkte henvendelser til ansatte i UKM Norge, ser vi at
kommunikasjonen når fram, det er et mottak der.

ÅRSAVGIFT
UKM-arrangørene må alle
være med å bidra i spleiselaget av Tono og NCB
avtale, designverktøyet
Instrato, UKMs påmeldingsog administrasjonssystemer
og oppdaterte design og
profilprodukter.
Betalingen av dette
kommer i form av en fast
årsavgift på kr 1000,- til alle
som arrangerer UKM.
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MARKEDSMATERIELL
I arrangørsystemet finnes UKM-materiell og profileringsprodukter som omtrent alle UKM-arrangørene benytter
seg av. Aksess & Daylight er leverandør av produktene, og drifter nettbutikken som er åpen hele året. Etter
bestillingssystemet ble samlet i nettbutikken, har bruken av profileringsprodukter økt.
Kommuner og fylker får velge det trykte materiellet de ønsker, og de betaler kun ekspedisjonsgebyr (kr. 95,-)
pluss porto for materialet, uavhengig av antallet.
Aksess & Daylights festivalbutikk på UKM-festivalen solgte masse T-skjorter, hettejakker og bommulsnett med
UKM-profilering. Aldri har det vært så mange synlige UKMere i bybildet som i år!
UTVALGET I 2017:
• T-skjorter - uten årstall, svart eller hvit
• Hettejakke - med illustrasjon eller UKM logo
• Nett - med illustrasjon eller UKM logo
• Pop-up med nytt design og plass til A4-ark
• Beachflagg - innendørs og utendørs
• UKM banner i gult
• Notatblokk for UKM Media
• Kontrollarmbånd og nøkkelbånd med UKM-logo
• Drops med UKM-logo på papiret
• Kanindrakter – brune
• Krittspray og pappsjablong med UKM logo

BUFETAT - UKM NORGES
VERDIPARTNER
UKM Norge ble kontaktet av Bufetat i 2015, for å se på muligheten til å gjøre noe sammen på temaet
«fosterhjem til ungdom». UKM Norges første verdipartner-avtale ble signert, og dette resulterte i «Den gode
klemmeaksjonen». Aksjonen har fokus på ungdom som har det så vanskelig at de trenger et nytt hjem. På
mobilnettsiden KlemMalin.no kan man spille, gi klemmer og vise at man bryr deg. Målet med den nasjonale
kampanjen er at flere voksne skal melde sin interesse for å bli fosterhjem.
Samarbeidet startet i juni 2017, hvor Bufetat og Forandringsfabrikken var til stede under UKM-festivalen
i Sandnes. Der fortalte tre ungdommer om hvordan det er å være forsterhjemsbarn, og de gjorde dypt
inntrykk på de fremmøtte. Alle fylkesfestivalene samt noen utvalgte lokalmønstringer vil få besøk i 2018, og
avtalen avsluttes i juni, hvor Bufetat og Forandringsfabrikken vil være til stede på UKM-festivalen i Trondheim.

Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/152 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å endre prioriteringsrekkefølgen i planen.

Vedlegg
Utkast til overordnet analyse - Trøndelag fylkeskommune
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen.
Utvalget skal minst én gang i valgperioden lage et forslag til plan for forvaltningsrevisjon,
som legges fram for fylkestinget. Planen angir forslag til tjenesteområder som skal
undersøkes, forslag til innretning av hver undersøkelse og en prioritert rekkefølge for
gjennomføring. Planen bygger på en overordnet analyse, der hensikten er å identifisere
områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Områdene som vurderes å være av
størst vesentlighet er lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget bør av praktiske årsaker gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor
planen. Det hender at et område ikke lenger er aktuelt for forvaltningsrevisjon, i slike tilfeller
er det en fordel at kontrollutvalget kan bestille en annen undersøkelse uten at det behøver å
be fylkestinget om tillatelse. Av samme årsak er det lagt inn forslag til forvaltningsrevisjoner
enn det er ressurser til å gjennomføre i planperioden.
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår følgende prioriteringsrekkefølge for gjennomføringen av
undersøkelsene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbeidslivskriminalitet på fylkeskommunale bygg og anlegg
Effektivitet i saksbehandlingen (kulturminnevern)
Miljøpakken – arbeid med fysisk infrastruktur (Trondheim)
Kompetanse i gjennomføringen av spesialundervisning
Fylkeskommunens innkjøpsstrategi i AtB og Statens vegvesen
Varslingsrutiner

Prioriteringsrekkefølgen er et forslag fra sekretariatet, kontrollutvalget bør komme fram til en
omforent rekkefølge i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 20182020.

U tkas t ti l p l an for
fo r va ltn ingsr e vis jo n
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Plan for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden legge fram en plan for forvaltningsrevisjon1
for fylkestinget. Planen skal baseres på en overordnet analyse av fylkeskommunens
virksomhet, der behovet for forvaltningsrevisjon blir identifisert.
Forvaltningsrevisjon er enkelt sagt en undersøkelse av om administrasjonen iverksetter
politiske vedtak, følger lov- og regelverk og driver en effektiv forvaltning.

Kontrollutvalget har gjennom arbeidet med den overordnete analysen kommet fram til 12
områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon, hvorav seks foreslås gjennomført i prioritert
rekkefølge. De øvrige kan gjennomføres dersom noen av de prioriterte undersøkelsene av
ulike årsaker går ut, eller forutsetningene for undersøkelsen endres.
Det er tatt hensyn til at det er ønskelig med en viss fordeling mellom ulike områder av
fylkeskommunens virksomhet, slik at områder der det har vært gjennomført lite
forvaltningsrevisjon tidligere år prioriteres.
For hver forvaltningsrevisjon er det foreslått hvordan undersøkelsen kan innrettes. Dette er
bare ikke bindende for gjennomføringen. Den endelige utformingen av undersøkelsene skjer i
dialog mellom kontrollutvalget og revisor.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
1. Arbeidslivskriminalitet på fylkeskommunale bygg og anlegg
Trøndelag fylkeskommune har planer for å investere flere milliarder i bygg og
fylkesveier de kommende årene. Det blir viktig å unngå at offentlige midler brukes til å
betale aktører som driver arbeidslivskriminalitet. En forvaltningsrevisjon bør derfor
belyse hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt for å unngå arbeidslivskriminalitet,
om de etterleves og den eventuelle effekten av tiltakene.
2. Effektivitet i saksbehandlingen (kulturminnevern)
Fylkeskommunen har det forvaltningsmessige ansvaret for de fleste kulturminner som
er fredet etter kulturminneloven. Tiltakshavere som har behov for avklaringer om
hvordan de skal forholde seg til kulturminner har behov for rask respons, enten det
gjelder funn av kulturminner, eller behandling av søknader om tilskudd. En
forvaltningsrevisjon kan belyse om fylkeskommunens saksbehandling på
kulturminneområdet er effektiv og i tråd med god forvaltningsskikk.
3. Miljøpakken – arbeid med fysisk infrastruktur (Trondheim)
Miljøpakken er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune
og Samferdselsdepartementet. Bane Nor og Statens vegvesen er også involvert via
bymiljøavtalen. Miljøpakken driver infrastrukturprosjekt innen vei, kollektivtrafikk, miljø,
sykkel, støy og gåing, og er således det viktigste virkemiddelet for utvikling av
samferdselsløsninger i og rundt Trondheim. For at fylkeskommunen skal lykkes med
målsetningene på samferdselsområdet er det viktig at samarbeidet er hensiktsmessig
organisert. En forvaltningsrevisjon kan belyse om organiseringen av Miljøpakkens
sekretariat er i tråd med fylkeskommunens målsetninger og om samarbeidet støtter en
effektiv gjennomføring av utbygging av infrastruktur.
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4. Kompetanse i gjennomføringen av spesialundervisning
Spesialundervisning gis etter enkeltvedtak, disse bygger i sin tur på en sakkyndig
vurdering. Er spesialundervisningen i samsvar med vedtaket? En forvaltningsrevisjon
kan undersøke i hvilken grad vedtakene om spesialundervisning følges.
Forvaltningsrevisjonen kan for eksempel belyse om elevene får undervisning av
kompetent personale, om elevene får det tildelte antall timer med undervisning og om
undervisningen gis i en form som er tilpasset den enkelte elev.
5. Fylkeskommunens innkjøpsstrategi i AtB og Statens vegvesen
Fylkeskommunens innkjøpsstrategi skal gjelde for AtB, og for Statens vegvesen når
SVV utfører arbeid på vegne av fylkeskommunen. En forvaltningsrevisjon bør belyse
hvordan innkjøpsstrategien implementeres i de to organisasjonene. Det vil være mest
aktuelt å undersøke implementeringen av elementene som avviker fra de respektive
organisasjonenes egne innkjøpsstrategier. Forvaltningsrevisjonen er mest aktuelt mot
slutten av planperioden, når strategien har fått virke en tid.
6. Varslingsrutiner
Fylkeskommunen skal i løpet av våren 2018 utarbeide rutiner for varsling.
Arbeidstakernes rett til å varsle gjelder likevel uavhengig av de organisatoriske
endringene som skjer i forbindelse med fylkessammenslåingen. En forvaltningsrevisjon
av varsling i fylkeskommunen kan klargjøre hvordan fylkeskommunen håndterer
varsling i en situasjon der det ikke foreligger rutiner og retningslinjer. Alternativt kan
undersøkelsen legges til slutten av planperioden og undersøke hvordan
varslingsrutinene fungerer på fylkeskommunens virksomheter.

Uprioriterte områder
IKT-anskaffelser
Fylkeskommunen har foretatt flere større IT-anskaffelser i forbindelse med
fylkessammenslåingen. En forvaltningsrevisjon kan belyse om lov og forskrift for offentlige
anskaffelser er fulgt i disse anskaffelsene. Det er også mulig å be revisjonen undersøke
arbeidet som skal sikre at anskaffelsene dekker brukernes behov, for eksempel i hvilken grad
det er lagt til rette for at brukerne deltar i arbeidet med kravspesifikasjonene og hvilke
behovsvurderinger som er foretatt forut for anskaffelsene.
Spesialundervisning i overgang mellom ungdomsskole og videregående skole
Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole medfører at fylkeskommunen får
ansvaret for opplæringen, den medfører også en risiko for tap av informasjon om elevens
behov for tilrettelegging og bistand. I hvilken grad har ungdomsskolene og de videregående
skolene og et system for informasjonsutveksling og for å ivareta elevenes behov for
tilrettelegging fra skolestart? Aktuelle problemstillinger kan være saksbehandlingstid og
involvering av elev og foresatte i saksbehandlingen.
Psykososialt miljø
De videregående skolene har fått strengere krav til skolemiljøet gjennom nye bestemmelser i
opplæringsloven, blant annet i form av aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt psykososialt
skolemiljø. I hvilken grad etterlever skolene regelverket? En forvaltningsrevisjon fra 2016
indikerer at det fattes for få enkeltvedtak i saker som angår mobbing. En undersøkelse av
temaet kan rettes inn mot håndteringen av enkeltsaker, en annen mulighet er å se på én eller
et utvalg skoler og undersøke hvordan skolene håndterer varsler om dårlig psykososialt miljø.
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Effektivitet og kostnadsnivå i tannhelsetjenesten
Ifølge KOSTRA-tall er det forskjeller i effektivitet, kostnadsnivå og tilbud til prioriterte grupper
mellom nord og sør i det nye fylket. En undersøkelse av området bør peke på årsaker til de
nevnte ulikhetene og gi svar på om fylkeskommunens organisering av tjenesten legger til rette
for en effektiv tjeneste. Det kan også være aktuelt å få en vurdering av om det forebyggende
arbeidet er i tråd med lovverket.
Kompetanse på avgiftsområdet
Revisjonen har avdekket feil i forbindelse med salg av elevarbeid på de videregående skolene.
En forvaltningsrevisjon kan kartlegge omfanget av slikt salg, om det skjer i tråd med gjeldende
regelverk og om medarbeiderne på skolene har nødvendig kompetanse for å følge reglene.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/220 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Svar - Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av MiST AS .prr.docx
Vedtaksbrev.pdf
Leveranseavtale Trøndelag FK
Presisering av leveranseavtalen
Saksutredning
Følgende referatsaker blir lagt fram i møtet:
Svar fra kontrollkomiteen i Trondheim kommune – felles selskapskontroll av MiST AS
Svar fra kontrollutvalget i Steinkjer kommune – felles selskapskontroll av Steinkjerhallen AS
Leveranseavtale for sekretariatstjenester
Besøk fra kontrollutvalgene i Vest-Agder og Aust Agder fylkeskommuner og Kristiansand
kommune
1.

Kontrollkomiteen

Konsek Trøndelag IKS

N-

Vår saksbehandler
Hilde Haugskott

Vår ref.
18/9412/041
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
20.03.2018

Svar - Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av MiST AS
Vi viser til invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av MIST sammen med kontrollutvalget i
Trøndelag fylkeskommune.
Kontrollkomiteen behandlet invitasjonen i sitt møte 19.03.2018 og fattet følgende vedtak:
Kontrollkomiteen viser til tilsendt invitasjon fra kontrollutvalget i Trøndelag Fylkeskommune, og
vedtar å delta i selskapskontroll av Museene i Sør-Trøndelag. Kontrollkomiteen ber Trondheim
kommunerevisjon om å gå i dialog med Revisjon Midt-Norge SA om å starte samarbeidet, og ber
om at prosjektet blir prioritert i halvårsplanen i henhold til planlagt fremdrift i prosjektet.

Med hilsen
Kontrollkomiteen i Trondheim kommune

Rolf Jarle Brøske
komiteleder

Hilde Haugskott
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Kontrollkomiteens sekretariat
7004 TRONDHEIM
57255/18

Besøksadresse:
Søndre gate 10

Telefon:
+47 470 17 366

Telefaks:
+47 72547684

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: kontrollkomiteen.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse:

Vår saksbehandler: Liv Tronstad, tlf. 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 2018000162-3
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 12.03.2018

Trøndelag fylkeskommune
Kontrollutvalget
Konsek Trøndleag IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Plan for selskapskontroll 2016-2019 - endret prioritering - Utsatt sak

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet Plan for selskapskontroll 2016-2019 – endret
prioritering sak - 10/18 i møte 8. mars og gjorde slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avventer igangsetting av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av
Dampsaga Bad og Kulturbygg AS.
2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om selskapskontroll
med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS, og slutter seg til utkast til prosjektplan
utarbeidet for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Liv Tronstad
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Plan for selskapskontroll 2016-2019 - endret prioritering
- Utsatt sak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
08.03.2018

Saknr
10/18

Liv Tronstad
FE - 037, TI - &58
18/162 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til prosjektplan for selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS til neste møte.
2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om selskapskontroll
med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS under forutsetning av at kontrollutvalget selv får
komme med innspill til prosjektplanen.
3. Neste ordinære forvaltningsrevisjonsprosjekt skyves ut i tid.
Behandling:
Sekretær delte ut utkast til prosjektplan utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA for
kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.
Omforent forslag i møtet
1. Kontrollutvalget avventer igangsetting av selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS.
2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS, og slutter seg til
utkast til prosjektplan utarbeidet for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.
Forslaget enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kontrollutvalget avventer igangsetting av selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS.
2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS, og slutter seg til
utkast til prosjektplan utarbeidet for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

Saksutredning
Viser til kontrollutvalgets sak 04/18 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
Saken utsettes til neste møte
Til møte 31.1.2018 ble saken lagt frem i møte uten saksfremlegg, eller forslag til vedtak.
Årsaken til dette var at saken først ble kjent like før møtet.
Saken gjelder en henvendelse fra kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune om invitasjon til

felles selskapskontroll av Steinkjerhallen AS.
Steinkjer kommune eier 60% av Steinkjerhallen AS, Trøndelag fylkeskommunen eier 40%.
Selskapskontrollen skal omfatte både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet.
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune ønsker å gjøre selskapskontrollen i samarbeid
med kontrollutvalget i Steinkjer kommune. Bakgrunnen for dette er at resultatet av en
selskapskontroll vil være i begge eiernes interesse. Det vil også være ressursbesparende for
utvalgene å kjøre prosjektene parallelt.
I invitasjonen foreslås det at kontrollutvalgenes ressursinnsats skal tilsvare eierandelen, det vil
si at kontrollutvalget i Steinkjer kommune dekker 60 % og fylkeskommunen dekker 40% av
revisjonens timeforbruk.
I Steinkjer kommunes plan for selskapskontroll 2016-2019 er Steinkjerhallen AS prioritert som
nr 2 etter Dampsaga bad og kulturbygg AS.
Når det gjelder plan for forvaltningsrevisjon er det listet opp 6 forvaltningsrevisjonsprosjekter i
uprioritert rekkefølge:
- Elevenes psykososiale miljø
- Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage
- Sykefravær
- Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring
- Kvalitet i omsorgstjenesten
- Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret
Revisjonen er allerede i gang med forvaltningsrevisjon av Ernæring i omsorgstjenesten. Denne
forventes levert 3. kvartal 2018. Prosjektene er listet opp i uprioritert rekkefølge, og
kontrollutvalget må vurdere hvor viktig de ulike prosjektene er å få gjennomført kontra
gjennomføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i forannevnte selskaper.
Revisjonen har gitt tilbakemelding på at dersom en ser forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
med forvaltningsrevisjon under ett vil det være mulig å få til oppstart for selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon i både Steinkjerhallen AS og Dampsaga bad og kulturbygg AS i løpet av
2018. Dette under forutsetning av at neste ordinære forvaltningsrevisjonsprosjekt skyves ut i
tid.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Dampsaga Bad og Kulturbygg AS er prioritert som nr 1 i plan for selskapskontroll. Det synes
viktig å få gjennomført en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon der. Samtidig vil det være
besparende å delta sammen med fylkeskommunen om en selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS. For å kunne gjøre dette må neste ordinære
forvaltningsrevisjonsprosjekt skyves ut i tid.
Dersom revisjonen kan igangsette begge selskapskontrollene med forvaltningsrevisjon i 2018,
vil en anbefale kontrollutvalget å skyve den ordinære forvaltningsrevisjonen ut i tid.

Notat
Til:
Kontrollutvalgene i eierkommunene
Fra:
Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

20.03.2018
17/172-10

Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og eierkommunene er sendt kommunene for
signering og blir samtidig lagt fram for kontrollutvalgene til orientering.
Avtaleteksten er utformet for å favne hele tjenestespekteret, uavhengig av dagens leveranse til
kommunen. Jeg vil presisere at avtalene ikke endrer den etablerte arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat i eierkommunene.

Torbjørn Berglann
daglig leder

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/220 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken blir lagt fram uten innstilling.

Møtedato
10.04.2018

Saknr
30/18

