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Saksutredning
Selbu kommune sin plan for forvaltningsrevisjon er gjeldende ut 2018. Kommunen må ha en
relevant og gyldig plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget kan bestille
forvaltningsrevisjonsrapporter fra i tidsrommet 2019-2020.
Det legges opp til at kontrollutvalgsmøtet brukes til å ta stilling til prosessen videre. Det kan
være nyttig å invitere aktører med kunnskap om kommunen til et møte i kontrollutvalget. Det
kan være relevant å invitere blant andre ordfører, rådmann, gruppeledere, hovedtillitsvalgte
m.fl. til å bistå i valg av prosjekter som kan inngå i plan for forvaltningsrevisjon. Kommunens
årsmelding (vedlagt saken) gir imidlertid oppdatert informasjon og innsikt som kan hjelpe til
med å identifisere potensielle områder som kan være aktuelle for revisjon. Det er ikke
påkrevd eller nødvendig at kontrollutvalget innhenter bistand fra andre i dette arbeidet
dersom kontrollutvalget ikke ønsker det.
Kontrollutvalget må avgjøre hvilke prosjekter som skal prioriteres for revisjon de neste par
årene. Kontrollutvalget må ta stilling til hvorvidt gjeldende plan for forvaltningsrevisjon har
relevante og aktuelle prosjekter. Prioritering av prosjekter gjøres på bakgrunn av en
vurdering av ulike områders risiko, sårbarhet og vesentlighet. På hvilke områder er det risiko
for at kommunen ikke oppfyller lovkrav, utnytter ressurser dårlig m.v. Dersom kontrollutvalget
er av den oppfatning at prosjekter som ikke er beskrevet i gjeldende plan for
forvaltningsrevisjon bør innlemmes i planen, må nytt forslag til plan for forvaltningsrevisjon
legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget er imidlertid gitt myndighet til å flytte rundt
på prosjektene som allerede er beskrevet i plan for forvaltningsrevisjon, jf sak 10/17 i
kommunestyret 24.04.17.
I gjeldende plan for forvaltningsrevisjon gjenstår kun 3 prosjekter. Det kan argumenteres for
at dette er litt knapt og at flere prosjekter kan innlemmes. Når det gjelder prosjekt med
prioritet 3 i planen Oppfølging av arbeidet med integrering av flyktninger, fikk kontrollutvalget
i møtet 20.mars presentert tilsynsrapport fra Fylkesmannen om kommunens forvaltning av
introduksjonsloven. Formålet med denne loven er at nyankomne innvandrere får styrket sin
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og sin økonomiske selvstendighet. Innretning
av prosjekt beskrevet i plan for forvaltningsrevisjon er kun veiledende, slik at det er mulig å
gjennomføre et prosjekt innafor dette området til tross for fylkesmannens tilsyn. Samtidig kan
det argumenteres for at det på grunn av tilsynet kan være mer aktuelt å bestille
forvaltningsrevisjon innafor andre samfunnsområder.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til hvorvidt prosjekter som gjenstår i gjeldende plan for
forvaltningsrevisjon fortsatt har aktualitet, og om planen skal videreføres i perioden 20192020.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018

Selbu kommune
Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte 24.4.2017.

1 Om forvaltningsrevisjon
I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at
…kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
o
o
o

regnskapsrevisjon
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
og forutsetninger. Herunder om
a)
b)
c)
d)
e)
f)

forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
på området,
regelverket etterleves,
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for
å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen som
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette i følge kontrollutvalgsforskriften §
10 vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis prioriteringer for en gitt periode:

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.
Denne planen er utarbeidet for perioden 2017-2018. Kontrollutvalget vil underveis i perioden
eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om planen må oppdateres.

Denne planen er basert på dokumentet overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS, samt dialog med kontrollutvalget.

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78, forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av
Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av prosjekter, og følger opp
disse overfor revisjonen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen, dersom de finner det
nødvendig. I så tilfelle rapporteres det om eventuelle endringer til kommunestyret.

1.3 Oppfølging og rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om
resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt rapport for det enkelte
prosjekt fortløpende frem for kommunestyret.

2 Prioriterte områder i planperioden
Her angis prioriterte områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på
prosjektene.
Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede
analysen. Det er prioritert totalt 4 prosjekter. I tillegg har kontrollutvalget signalisert at rådmannens
administrative internkontroll, brannvern og branntilsyn i kommunale bygg, samt oppfølging av
politiske vedtak er aktuelle områder å få belyst av rådmannen i møter. Oppfølging av vedtak i
politiske nemder i Værnesregionen er et annet område det kan være aktuelt å se på i samarbeid med
kontrollutvalg i Værnesregionen.
Det er i prioriteringene også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite
forvaltningsrevisjon i tidligere år, hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å
forbedre kvaliteten på området og eventuelle signaler fra politisk hold om hvor det er ønskelig med
mer kunnskap.
Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et bindende forslag til
gjennomføring av prosjektene.

Område
Barnevern.

1

Barnevern er et tjenesteområde som stiller store krav til kommunen, både i forhold til å yte
riktig hjelp til rett tid og ved at enkelttilfeller kan være svært ressurskrevende. Selbu
kommune har valgt å delta i felles barnevernstjeneste i Værnesregionen, hvor Stjørdal
kommune er vertskommune. Det er kontrollutvalget i vertskommunen som har størst
formell innsynsrett og har tilsynsansvaret for tjenesten. Prosjektet kan gjennomføres mest
rasjonelt, dersom vertskommunen og andre samarbeidende kommuner prioriterer
forvaltningsrevisjon innen barnevernet samtidig.
I et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor barnevern der vertskommunen er med, vil det
være aktuelt å se på tjenestene som ytes i dag og hvordan disse er tilpasset behovet i
befolkningen. Videre kan det være aktuelt å se på organisering, styring og driften av
tilbudet på området. Aktuelle punkter å se på kan være om barnevernstjenesten i
Værnesregionen yter tjenester ihht lovverk, om kompetansen er tilstrekkelig, overholdelse
av frister, samhandling og rapportering i forhold til andre enheter i kommunen, mv.

Oppfølging av arbeidet med psykisk helse, herunder rus.

2

Psykisk helsevern har vært et satsningsområde på nasjonalt nivå med en storstilt
opptrappingsplan over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket kan det
være aktuelt å kartlegge hva opptrappingsplanen og andre igangsatte tiltak har betydd i
Selbu kommune og om brukerne får tilgang til den behandlingen man har rett på.
Oppfølging av arbeidet med integrering av flyktninger.

3

Selbu kommune har de senere år bosatt relativt mange flyktninger og det er per 31.12.16
ca 50. Kommunen har en viktig oppgave i forhold til kvalifisering og integrering av
flyktninger på mange områder. Dette kan gjelde norskopplæring, opplæring i
samfunnskunnskap generelt og mange andre felter. Det er viktig at integreringen skal skje
på en god måte for alle parter.

Prosjektet kan vinkles bredt, men må ta utgangspunkt i sentrale bestemmelser og lokale
vedtak i forhold til hvordan integreringsarbeidet skal gjennomføres. Ved bestilling av
prosjekt og utarbeidelse av prosjektplan er det viktig å koordinere arbeidet i forhold
tilgjengelig materiale kommunen har på området. Har Selbu kommune lyktes i å legge til
rette for at innvandrere skal bli selvhjulpne og at de oppnår en likeverdig tilværelse i
Selbu?
Offentlige anskaffelser.

4

Prosjektet må gi svar på om kommunen følger lov og forskrifter knyttet til offentlige
innkjøp. Det må foretas avgrensninger i tilknytning til utarbeidelse av prosjektplan. Mulig
fokusområde er å se på om vedtatt strategi for anskaffelser i Værnesregionen (VR) følges,
herunder oppfølging av Etiske retningslinjer VR innkjøp.
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1 Innledning
Årsmeldingen er sammen med tertialrapportene rådmannens tilbakemelding til kommunestyret for året
2017. I tillegg er årsmeldingen et svært viktig grunnlag for videre rullering av økonomiplan og andre
planer. Selv om den gir en detaljert sektorvis gjennomgang er det viktig å ha kommunens overordnede
mål som et bakteppe.
Som del av årsmeldingen legges det fram en årsberetning. Denne skal tilfredsstille kravene i
regnskapsforskriftens § 10.
Regnskapet for 2017 legges fram og behandles samtidig med årsmeldingen.

1.1 Kommunens overordnede mål:
I kommuneplanens samfunnsdel er Selbu kommunes visjon, verdiplattform og strategiske
satsingsområder vedtatt. Kommunestyret har satt mål og strategier for 8 ulike satsingsområder. Disse
skal være styrende for kommunens virksomhet i alle ledd.
Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2005, og iht gjeldende planstrategi skulle den ha vært revidert.
Dette ble igangsatt i 2016. Visjon, verdier, mål og strategier blir gjennomgått.

1.2 Visjon og verdier

Visjonen gir uttrykk for at vi gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere
og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her.
I Selbu kommune skal vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til
grunn våre verdier.

1.3 Mål
1.3.1 Kommunal tjenesteproduksjon
Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud som til enhver tid møter
innbyggernes og næringslivets behov.
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1.3.2 Stedsutvikling og boligtilbud
Kommunesenteret og grendesamfunn skal ha lokale særpreg og estetiske kvaliteter for å skape gode
møteplasser for innbyggerne og besøkende. Det skal til enhver tid være et godt og variert boligtilbud
som er i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker.
1.3.3 Næringsutvikling
Eksisterende bedrifter, landbruksnæringene og nyetableringer skal gis muligheter for videreutvikling.
1.3.4 Oppvekstmiljø
Barnehage- og skolemiljøet skal ha trygge og gode oppvekstmiljø for barn og ungdom med høge
utviklings- og læringsmål.
1.3.5 Kultur- og fritidstilbud
Kommunen skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud av god kvalitet.
1.3.6 Livskvalitet og tilbud innen helse/sosial
Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at det etablerers
boligtilbud ut fra brukernes ønsker.
1.3.7 Kommunikasjon
Offentlige veitilbud skal være trygg og sikker for alle trafikanter. Hovedvegnettet skal ha en standard
som er tilpasset trafikkbehovet. Alle innbyggerne skal ha tilgang til elektronisk nettverk som
videreutvikles i tråd med teknologisk utvikling.
1.3.8 Kommunestruktur/regionalt samarbeid
Selbu kommune skal bestå som egen kommune. Kommunen skal bidra til økt verdiskaping og
bosetting i Trøndelagsregionen.

1.4 Klima og miljø
Klima og energiplan for Selbu Kommune 2009 – 2012 ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2009. Ny
klima og energiplan tenkes utarbeidet innenfor gjeldende planstrategiperiode 2016-2019 jfr vedtatt
planstrategi. Som en del av kommunal virksomhet settes det fokus på miljø og klimatilpasninger flere
områder bla:
1.4.1 ENØK tiltak på kommune bygninger:
Følgende tiltak er gjennomført i 2017 som ENØK-tiltak:



Bytte av varmeovner og tilkobling av varmestyring på Selbustrand skole
Søknad om etablering av grunnvarme-pumpe som erstatning for el-kjel ved Blålysbygget er
sendt ENOVA

Miljø og klimamål blir fortløpende vurdert for hvert byggeprosjekt. Ny Selbu Ungdomsskole vurderes
bla tilknyttet til eksisterende flisfyring.
1.4.2 Klima og miljø ved anskaffelser:
Anskaffelser skal utføres med vekt på samfunnsansvar, herunder så skal miljø vektlegges i den grad
det er målbart og hensiktsmessig for den enkelte anskaffelse.
Gjennom vedtatte etiske retningslinjer for anskaffelser i Værnesregionen er Selbu Kommune forpliktet
til følge anbefalinger fra myndighetene om miljø- og samfunnsansvar i offentlig innkjøp, herunder
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Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar, samt de forpliktelser Værnesregionen har
påtatt seg gjennom medlemskapet i organisasjon «Grønt Punkt».
Det skal påses at leverandøren skal overholde relevante nasjonale og internasjonale miljøstandarder.
Leverandøren skal alltid følge føre var-prinsippet knyttet til forurensning, miljørisiko pga andre miljøog klima-utfordringer. I tillegg skal leverandøren fremme en egen ansvarlig miljøpolicy og bidra til
bruk av miljøvennlig teknologi, herunder minimering av egne utslipp, samt arbeide med utvikling av
egen klimasatsing.
1.4.3 Miljøvennlige biler og EL-bilsatsing:
I Klima og energiplan for 2009-2012 ble det vedtatt følgende: Utskifting av den kommunale bilparken
til elbiler eller miljøvennlige biler.
Ved siste anskaffelse av kommunale biler ble det lagt stor vekt på klima og miljø. Livssykluskostnader
ble tillagt stor vekt ved tildeling herunder CO2 utslipp gr/km og NOX utslipp med referanse til
www.vegvesen.no sin nybilvelger (eller tilsvarende) med angivelse av merke, modell og motor/gir. I
tillegg er det inngått kontrakter som muliggjør leie av kompakt EL-bil og vare EL-bil. Det er
imidlertid ikke funnet det hensiktsmessig pr dato å ta i bruk EL-bil i daglig drift.
1.4.4 El-bil - Infrastruktur:
Det vil også bli tatt initiativ til, i samarbeid med det lokale næringsliv, å etablere offentlige
ladepunkter for elbiler i Selbu. Pr i dag har kommunen 2 ladepunkter, et ved HS-bygg og et ved
rådhuset beregnet for ansatte.

1.5 Organisering
1.5.1 Politiske utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 25 medlemmer. Valg av nytt
kommunestyre for 4 år ble gjennomført høsten 2015. Dagens kommunestyre er sammensatt slik:






Arbeiderpartiet 10 medlemmer
Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre 8 medlemmer
Høyre 4 medlemmer
Sosialistisk venstreparti 2 medlemmer
Miljøpartiet de grønne 1 medlem

Ordfører/varaordfører
Ordfører er Ole Morten Balstad (AP) og varaordfører er Per Røsseth (felleslista SP/Krf/V)
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Formannskapet
Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer.
Formannskapet er sammensatt slik:








Ole Morten Balstad, Arbeiderpartiet
Per Røsseth, Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre
Sissel Pettersen Uthus, Arbeiderpartiet
Anne Kari Skotnes, Arbeiderpartiet
Ingeborg Sandvik, Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre
Arnstein Trøite, Sosialistisk Venstreparti
Nils Even Fuglem, Høyre

Hovedutvalg og administrasjonsutvalg
Det er opprettet 3 hovedutvalg. Dette er:




Hovedutvalg for oppvekst, leder Kjell Tore Aftreth, Arbeiderpartiet
Hovedutvalg for helsevern- og sosial omsorg, leder Kolbjørn Uthus, Arbeiderpartiet
Hovedutvalg for samfunnsutvikling, leder Per Røsseth, Fellesliste Kristelig folkeparti,
Senterpartiet og Venstre
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg bestående av 3 medlemmer fra arbeidsgiver
(folkevalgte) og 2 fra de ansatte. Utvalget ledes av Ole Morten Balstad.
1.5.2 Råd
Kommunen har i tillegg 2 råd. Dette er:



Ungdomsrådet
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Statistikk over saker og møter
2011
Utvalg

2012

2013

2014

2015

2016

2017

møter saker møter saker møter saker møter saker møter saker møter saker Møter saker
Kommunestyret

9

69

7

122

8

88

8

102

9

102

12

119

7

98

Formannskapet 1)

16

127

18

152

18

134

18

138

21

143

18

122

15

104

Adm.utvalget

3

10

2

10

3

14

3

12

5

14

3

10

4

15

HU oppvekst

7

29

9

31

6

30

8

38

7

34

8

28

7

25

HU helse og sosial 2)

11

33

17

53

12

52

7

25

10

34

6

34

7

34

HU samfunnsutvikling

11

96

10

103

14

97

13

125

10

105

9

102

11

120

Planutvalget

15

83

15

78

15

70

17

102

17

79

15

74

12

52

1)
2)

Fra høsten 2003 ble det faste utvalg for plansaker lagt til formannskapet. I 2008 ble det igjen opprettet et fast utvalg for plansaker. Medlemmene er
de samme som i formannskapet. Det første møte i det nye planutvalget ble avholdt 22.05.2008. Antall saker i formannskapet for 2009 er således ikke
helt sammenlignbare med de øvrige år i denne oversikten.
Inkl. saker i klientutvalget.
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2 Årsberetning
2.1 Resultatvurdering
Korrigert for avsetning og bruk av disposisjonsfond samt bruk av forrige års regnskapsmessige
overskudd viser regnskapet for 2017 et resultat på kr 15 760 454.
Videre viser regnskap 2017 et mindreforbruk på kr 6 782 290 i forhold til justert budsjett 2017.
Dersom mindreforbruket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond vil disposisjonsfondet etter avsetning
få en saldo på kr 37 199 172. Når det gjelder forslag til disponering av mindreforbruket vises det til
saksframlegget til årsmeldingen og rådmannens forslag til vedtak.
Selbu kommune fikk i 2017 et netto driftsresultat på kr 18 213 824. Netto driftsresultat er inntekter
minus utgifter før interne finanstransaksjoner og er et godt uttrykk for kommunens økonomiske
situasjon. Tilsvarende tall for 2016 var på kr 19 783 953. Det er verdt å merke seg at justert budsjett
ved utgangen av 2017 balanserer med et budsjettert netto driftsresultat på kr 8 410 967. Dette
innebærer at regnskapet for 2017 viser en forbedring av netto driftsresultat med kr 9 802 857 i forhold
til justert budsjett.
Brutto driftsresultat er inntekter minus utgifter eksklusive finanstransaksjoner og avsetninger og bruk
av avsetninger. Dette resultatbegrepet er dermed et godt uttrykk for kommunens driftsøkonomi.

Som tabellen ovenfor viser er kommunens brutto driftsresultat forbedret med ca kr 23,8 mill fra 2013
til 2017. På bakgrunn av at Selbu kommune de siste fem år i tilegg har «mistet» ca 3,0 mill av sine
«lokale» inntekter (se grafen nedenfor), så sier det noe om de kraftige reduksjonene som er
gjennomført i driften de senere år for å oppnå et godt positivt brutto driftsresultat.
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2.2 Driftstiltak
For å sikre et økonomisk handlingsrom legger rådmannen opp til at det i forkant av
økonomiplanprosessen i 2018 foretas en vurdering av aktuelle tiltak med sikte på både reduksjoner og
økninger av driften.
Kartleggingen tar bl.a. utgangspunkt i KOSTRA-tallene for de ulike tjenestene, samt kommunens
utfordringsdokument og handlingsregler innenfor økonomiområdet. Underveis i prosessen vil
rådmannen legge fram utfordringsdokumentet med sikte på å få fram politiske signaler vedr ulike
veivalg. Det legges videre opp til også i 2018 å gjennomføre månedlige kontroller av budsjettrammene
og en kontinuerlig dialog med de enkelte enhetslederne i forbindelse med økonomistyringen.

2.3 Handlingsregler
I kommunestyrets møte 29. mai 2017 la rådmannen fram et forslag til økonomiske handlingsregler.
Forslaget i prosent av brutto driftsresultat var som følger:

Reglene legger opp til at netto driftsresultat skal være minimum 3,0 % av brutto driftsinntekter. Videre
at disposisjonsfondet skal ha en saldo som minst utgjør 8,0 % av brutto driftsinntekter, at vår
renteksponerte gjeld ikke skal overstige 50 % og at netto avdragsutgifter skal være på minst 3,5 % av
brutto driftsinntekter.
De faktiske tall i mill-kr er i perioden 2015-17 vist i tabellen nedenfor.
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Tallet for renteeksponert gjeld hentes fra KOSTRA og tall for 2017 er ikke angitt i foreløpig
publisering av KOSTRA-tall pr 15. mars. Saldoen på disposisjonsfondet forutsetter at hele
mindreforbruket avsettes til fondet.
Omregnet til prosentverdi av brutto driftsinntekter får vi følgende sammenligning med
handlingsreglene:

Som tabellen viser ligger netto driftsresultat og saldo på disposisjonsfond godt innenfor
handlingsreglene. Pr dato foreligger ikke 2017-tall for renteeksponert gjeld, men vi ser at tallene for
2015 og 2016 ligger ganske nært målsettingen i handlingsregelen. Netto avdrag ligger noe lavere enn
ønskelig, noe som skyldes at det de senere år er foretatt en bevisst refinansiering med sikte på en
reduksjon i avdragsutgiftene. Både renteeksponert gjeld og netto avdrag vil øke som følge av
investeringsprogrammet som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Det vil videre være en stor
utfordring å opprettholde et netto driftsresultat som er i tråd med handlingsregelen.

2.4 Vesentlige budsjettavvik - drift
Det er varierende samsvar mellom regulert budsjett og regnskap. Vesentlige budsjettavvik i skjemaene
Regnskapsskjema 1A – drift og Regnskapsskjema 1B - drift er kommentert nedenfor.
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2.4.1 Regnskapsskjema 1A drift

Det er jevnt over relativt små avvik mellom regnskap og justert budsjett. Frie disponible inntekter har
noen vesentlige avvik, men samlet sett er avviket svært lite. Størst avvik finner vi for Netto
finansinntekter/-utgifter. Her er det største utslaget på posten Avdrag på lån. Dette skyldes at Selbu
kommune har en avdragsprofil som ligger under det lovlige minimumsnivået. Dette resulterte i et
ekstraodinært avdrag ved årskiftet som ble ikke tatt hensyn til under budsjetteringen.
2.4.2 Regnskapsskjema 1B drift
De fleste poster i Regnskapsskjema 1B Drift har akseptable avvik. Rammeområde 8 Kultur har et
avvik på 15,2%, noe som skyldes at det er brukt mindre enn budsjetterte midler avsatt til utvikling av
bygdas arrangement. Rammeområde 12 Fellesformål viser et avvik på 81,6 %. Dette skyldes i
hovedsak ubrukte avsetninger til tilleggsbevilgninger og lønnsoppgjør samt konsulenttjenester og kjøp
av tjenester.
Under posten Sentral økonomi skylde avviket reduserte inntekter av konsesjonskraft og feilførte
forsikringer.

2.5 Vesentlige budsjettavvik – investering
Avvik i Regnskapskjema 2A er kommentert nedenfor. Avvik i Regnskapsskjema 2B er vist i neste
avsnitt i tabell med kommentarer.
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2.5.1 Regnskapsskjema 2A Investering
Avvikene i postene Investeringer i anleggsmidler, Bruk av lånemidler og Kompensasjon for
merverdiavgift er konsekvenser av at investeringsnivået i anleggsmidler i regnskapet ligger på under
halvparten av justert budsjett. Se for øvrig avvikskommentarer til Regnskapsskjema 2B.
Avviket vedr posten Utlån og forskutteringer skyldes at utlån av startlån ikke er budsjettert. Posten
Avdrag på lån skyldes manglende budsjettering av avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån.
Avviket på posten Mottatte avdrag på utlån og refusjoner skyldes et manglende budsjettert
statstilskudd til finansiering av investeringen Nye boliger til funksjonshemmede (objekt 7104), et ikke
budsjettert anleggsbidrag i sammenheng med objekt 7102 Opparbeidelse BOTN-Dyrdalslia boligfelt
samt ikke-budsjetterte mottatte avdrag på startlån.
2.5.2 Regnskapsskjema 2B Investering

Objekt 7006 Tømra renseanlegg er slått sammen med objekt 7002 Overvik renseanlegg til objekt 7002
Overvik/Tømra renseanlegg.
De tallmessig største avvikene i regnskapsskjema 2B forklares som følger:

16

Selbu kommune

Årsmelding 2017

Objekt 7003 Renseanlegg Innbygda: Justering av aktivitet ga mindreforbruk i 2017 i hht betalings- og
framdriftsplan.
Objekt 7104 Nye boliger for funksjonshemmede: Mindreforbruket skyldes senere oppstart enn antatt,
forbruk er i hht framdrifts- og betalingsplan.
Objekt 7510 Framskutt enhet – brannbil: Den fremskutte enheten er nylig levert. Regningen på beløpet
har kommet med betalingsfrist i slutten av mars.
Objekt 7704 Infrastruktur Øystrand – Garberg: Prosjektet er satt på vent.
Objekt 7705 Oppgradering Mølnå bru: Overbygning veg med kantstein og asfaltering utsatt til våren.

2.6 Oppsummering - økonomisituasjonen
Selbu kommune har en vekst i inntektene fra 2016 til 2017 på ca 2,3 %. Det er verdt å merke seg at
noen av inntektene fortsatt er usikre og kan variere fra år til år.






Eiendomsskatten er en av inntektene som kan variere noe. Det ble i 2015 gjennomført
alminnelig taksering av av verk og bruk i hht eiendomsskatteloven. Regnskapet viste at vi
som en følge av dette i 2015 hadde en inntektsøkning av eiendomsskatten på ca kr 5,4 mill i
forhold til 2014. Regnskapet for 2017 viser en økning av denne inntekten på ca kr 3,0 mill i
forhold til 2016. Dette skyldes i hovedsak en ekstraordinær inntekt i 2017 på bakgrunn av
endringer i skattegrunnlaget for eiendomsskatt.
Konsesjonskraftsinntektene er også en inntekt som vil variere fra år til år. Pga fallende
spottpriser på strøm og stadig økende innkjøpspriser ligger disse inntektene nå på kun ca kr
3,6 mill i 2017. Dette innebærer likevel en liten økning av nettoinntekten på ca kr 0,9 mill i
forhold til 2016. Det er verdt å merke seg at konsesjonskraftsinntektene fortsatt er redusert
med ca kr 5,8 mill fra 2011 til 2017.
Utbytte fra aksjeselskaper ble i 2017 på ca kr 6,7 mill mill. Beløpet er ca kr 5,6 mill høyere
enn tilsvarende inntekt i 2015. Årsaken til den kraftige økningen fra 2015 til 2016 var at styret
i Selbu Everk vedtok å ikke dele ut aksjeutbytte i 2015.

I 2014 foretok Skatteetaten en stikkprøvekontroll vedrørende refusjon av moms for terminen
mars/april 2014. Det viste seg at Selbu kommune ikke har godt nok dokumentasjonsunderlag for krav
om momsrefusjon. Dette resulterte i et krav fra Skatteetaten om tilbakeføring av kr 775 819 av
momsrefusjonen de siste tre år. Selbu kommune har oversendt klage på vedtaket og anmodet om
lengere frist med sikte på å framskaffe manglende dokumentasjon. Klagen førte ikke frem og beløpet
er ført til tap i 2017.
På tross av et relativt stort mindreforbruk i 2017 bruker Selbu kommune fortsatt det meste av
inntektene til drift. Summen av mindreforbruket og budsjettert avsetning til disposisjonsfondet
(eksklusive fjorårets mindreforbruk) er på ca kr 15,8 mill. Dette utgjør ca 4,1 % av driftsinntektene på
ca kr 384 mill. Tallene representerer en gledelig forbedring i forhold til de seneste år, men usikre
rammebetingelser gjør at det fortsatt er nødvendig med prioriteringer og god økonomistyring. Gitt den
fortsatt labile økonomiske situasjonen bør kommunen kontinuerlig vurdere hvordan det store
investeringsprogrammet i inneværende økonomiplanperiode påvirker den årlige driftsbalansen.
Nøkkeltallene nedenfor viser en positiv utvikling som det er helt nødvendig å stabilisere de kommende
år. For at vi skal nå målet om et stabilt positivt netto driftsresultat er vi avhengig av fortsatte merkbare
endringer i prioriteringene. Dette blir en utfordring både administrativt og politisk.
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2.7 Nøkkeltall
2.7.1 Befolkningsutvikling

Diagrammet ovenfor viser folkemengden pr 1. januar i perioden 2000 – 2018. Vi ser at vi har en
økning på 97 personer fra 2011 til 2018. Over hele perioden er folketallet høyest i 2016 med 4132
innbyggere og lavest i 2000 med 3 926 innbyggere.
Figuren nedenfor viser folkemengde etter alder

2.7.2 Driftsinntekter
Neste figur viser sammensetningen av kommunens totale driftsinntekter, som utgjør ca kr 384 mill i
2017. Sammenlignet med 2015 er dette en økning på 2,3 %.
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Av figuren ser vi at overføringer med krav til motytelse (refusjon sykepenger, fødselspenger,
merverdiavgift, øremerkede statstilskudd og andre refusjoner), salgsinntekter, rammetilskudd og skatt
på inntekt og formue er kommunens viktigste inntekter.
2.7.3 Driftsutgifter
Figuren viser sammensetningen av kommunens totale driftsutgifter ekskl avskrivninger som utgjør ca
kr 360 mill i 2017. Sammenlignet med 2016 er dette en økning på ca 2,8 %.

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgifter. Disse utgjør ca 69 % av driftsutgiftene ekskl
avskrivninger i 2017.
2.7.4 Netto driftsutgifter pr rammeområde
Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan netto driftsutgifter fordeler seg på rammeområdene.
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2.7.5 Dekningsgrader
Dekningsgraden er beregnet i forhold til kommunens driftsutgifter. Figuren nedenfor viser
dekningsgrad for skatt, rammetilskudd og andre driftsinntekter (ekskl avskrivninger).
I skatt inngår skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt på verker og bruk. I driftsinntekter inngår
brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer fra staten, og andre direkte og indirekte skatter.
For 2017 utgjør inntektene totalt 106,7 % av driftsutgiftene (ekskl avskrivninger). Dette betyr at
driften i 2017 gir et vesentlig bidrag til dekning av renter/avdrag.

2.7.6 Driftsresultat
Figuren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat gir uttrykk for
handlefriheten i økonomien. Netto driftsresultat viser hvor store midler som blir frigjort i løpet av året,
og som kan brukes til finansiering av investeringer eller til avsetninger. Selbu kommune har et positivt
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netto driftsresultat på 4,7 % i 2017. Anbefalt minimum er et positivt resultat på minst 1,75 %. Figuren
viser tydelig den positive endringen i kommunens driftsbalanse fra 2013. I 2017-kroner er netto
driftsresultat på ca kr 18,2 mill.

2.7.7 Investeringer
Figuren nedenfor viser brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. I 2017 utgjør
brutto investeringsutgifter 6,1 % av brutto driftsinntekter. Anbefalt maksverdi er 15 %.

Investeringsutgiftene er knyttet til både selvfinansierende og ikke selvfinansierende tjenester.
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2.7.8 Langsiktig gjeld
Figuren nedenfor viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser - fordelt på långiver. Totalt har
vi langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på kr 350,8 mill pr. 31.12.2017. Dette er en
økning på ca kr 33,6 mill fra 2016.

Status på kommunens lån er som følger:

Neste figur viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter.
Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser
lånegjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling inngår også i indikatoren.
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Anbefalt maksimumsverdi er 70 – 80 %. I 2017 ligger Selbu kommune på 91,3 %. Dette viser at vi har
noe mer lånegjeld enn anbefalt med vårt inntektsnivå.
2.7.9 Renter og avdrag
Figuren nedenfor viser netto rente- og avdragsutgifter. Ekstraordinære avdrag og avdrag på
videreutlån er ikke tatt med, fordi dette føres i investeringsregnskapet.

En medvirkende årsak til den merkbare reduksjonen i renter og avdrag de siste årene er at det ble
foretatt en refinansiering av kommunens lånemasse med sikte på lengere avdragstid. Kommunen
bruker nå maksimalt tillatt avdragstid.
Neste figur viser netto rente- og avdragsutgifter ført i driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til
tilbakebetaling av lån. For 2017 utgjør dette 3,3 %. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %.
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2.7.10 Likviditet
Likviditetsgrad 1 sier noe om hvor godt grunnlag kommunen har for å dekke de løpende
forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld.
Figuren nedenfor viser at likviditeten er noe forbedret fra 2016 til 2017.

2.7.11 Soliditet
Begrepet soliditet står for forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosenten
er, jo bedre er soliditeten. God soliditet gir større handlefrihet og muligheter til å frigjøre midler til å
finansiere investeringer. Figuren nedenfor viser at egenkapitalprosenten har hatt en noenlunde stabil
utvikling de siste årene. Pr 31.12.2017 er den på 18,3%, dvs en liten forbedring fra 2016.
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Gjeldsgraden er også et uttrykk for soliditeten. Denne viser forholdet mellom total gjeld (inkl
pensjonsforpliktelser) og totalkapitalen. Soliditeten er bedre jo lavere fremmedkapitalprosenten er.

Forholdstallene egenkapitalprosent og gjeldsgrad gir i realiteten uttrykk for det samme.
2.7.12 Fond
Tabellen nedenfor viser saldoen på en del fond pr 31.12.2017.

Disposisjonsfondet er det største fondet. Dette kan brukes fritt. Nedenfor vises utviklingen for fondet
de siste 12 årene.
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2.8 Etikk
Selbu kommune vedtok i 2008 egne etiske retningslinjer. I retningslinjene inngår også at folkevalgte
og ansatte skal registrere sine verv i styrevervregistret til KS. De etiske retningslinjer er med å sikre en
høyere etisk standard i kommunen.
2.8.1 Diskriminering
Selbu kommune arbeider for likeverd og likebehandling i tråd med kommunens verdier: Engasjement,
positivitet, respekt, omtanke og åpenhet. I vårt tilsettingsreglement er det nedfelt at Selbu kommune
har som mål at det så langt det er mulig skal innkalles minst én kandidat med
fremmedspråklig/bakgrunn og én kandidat med nedsatt funksjonsevne til intervju på hver ledige
stilling, dersom de er tilstrekkelig kvalifisert for stillingen.
2.8.2 Likestilling
Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass. Slik er det også i Selbu kommune.

2.9 Folkevalgte
Kommuneloven har bestemmelser som sikrer likestillingen mellom kjønnene. Ved nominasjonen har
de politiske partier et ansvar for at kandidatene settes opp etter disse bestemmelsene. Det er imidlertid
bygdas innbyggere som hvert 4. år, med bakgrunn i partienes lister, velger kommunestyrets
medlemmer.
Ved valget for perioden 2015 – 2019 ble kommunestyret sammensatt av 7 kvinner og 18 menn.
Kommunestyret velger formannskap, hovedutvalg og andre utvalg. Formannskapet og de tre
hovedutvalgene består av sju medlemmer. For inneværende periode er formannskapet og hovedutvalg
oppvekst sammensatt av tre kvinner og fire menn, hovedutvalg helse og sosial av 4 kvinner og 3
menn, og hovedutvalg samfunnsutvikling av 2 kvinner og 5 menn.
I 2003 ble formannskapet tillagt oppgaven som likestillingsutvalg.

2.10 Ansatte
KS har inngått to sentrale avtaler med arbeidstakerorganisasjonene; Hovedavtalen (HA) og
Hovedtariffavtalen (HTA). Det er der tatt inn bestemmelser som ivaretar likestilling. Lønnssystemet
som er beskrevet i HTA ivaretar lik avlønning av arbeid av lik verdi for kvinner og menn. Lønn til de
ansatte fastsettes og reguleres gjennom sentrale avtaler, der en del av lønnen fastsettes lokalt. Alle våre
sentrale avtaler er kjønnsnøytrale. Prinsipper for fastsetting av lønn er bl.a. stillingens ansvarsområde,
den ansattes realkompetanse og formelle kompetanse.
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HTA har også bestemmelser som sikrer deltidsansatte (i hovedsak kvinner) rett til utvidelse av stilling
når vedkommende er kvalifisert for stillingen. Kommunen arbeider bevisst for at antall
deltidsstillinger skal reduseres.
Pr. 31.12.2017 var det i Selbu kommune 397 ansatte i faste stillinger, fordelt på 327 (82 %) kvinner og
70 (18 %) menn. Dette fordeles på 310 årsverk. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner var 78,5
% og for menn 75,8 %. Ser vi bort fra deltidsbrannkonstablene som ikke har annen stilling i Selbu
kommune er gjennomsnittlig stillingsprosent for menn 85,6.
Kjønnsfordelingen i kommunens toppledelse avviker fra den totale kjønnsfordelingen ellers i
bedriften. I 2017 har rådmannens ledergruppe bestått av 2 kvinner og 5 menn.
Kommunen hadde per 31.12.17 til sammen 2 sektorsjefer, 2 virksomhetsledere, 13 tjenesteledere og 3
seksjonsledere. Totalt er kjønnsfordelingen i kommunens ledelse pr. 31.12.2017 13 kvinner og 8
menn, inkludert rådmannen.
Tabell 1 Ledere, fordelt på kjønn pr. 31.12.2017
Kvinner
Menn
Sum Ant
% Ant
%
Rådmannens ledergruppe
Tjenesteledere

Tj.ledere/seksj.ledere
Sentraladministrasjonen
Sektor oppvekst
Sektor helse og sosial
Sektor samfunnsutvikling

7
14

3
9
4
2

2
10

29
71

2 66,67
7
78
2
50
0
0

5
4

71
29

1 33,33
2
22
2
50
2 100

2.11 Sykefravær Selbu kommune
Sykefraværsstatistikken er hentet fra Selbu kommunes lønns- og personalsystem Visma HRM
Tabell 2: Sykefravær 2017 i prosent (inklusive legemeldt sykefravær og egenmeldinger)

Fraværsperioder
Sektor
Sentraladministrasjonen

1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt
% fravær % fravær % fravær % fravær % fravær
6,5
3,6
0,1
5,1
4,1

Sektor Oppvekst

10,5

9,2

8,3

7,7

9,0

Sektor Helse og sosial

12,2

11,8

11,7

14,3

12,5

Samfunnsutvikling

11,3

5,5

3,1

5,5

6,6

Totalt for Selbu kommune

11,1

9,5

8,5

10

9,9

Tabell 3: Utvikling av sykefravær fordelt på sektorer

Sentraladministrasjonen
Sektor Oppvekst
Sektor Helse og sosial
Samfunnsutvikling
Totalt for Selbu kommune

fravær %
2015
2,1
7,1
9,4
8,0
7,9
27

fravær %
2016
5,0
7,1
9,7
9,2
8,4

fravær %
2017
4,1
9,0
12,5
6,6
9,9

Selbu kommune

Årsmelding 2017

Alle yrkesgrupper og alle aldre er representert i oversikten ovenfor.
Sykefraværet har økt med i alt 2 prosentpoeng siden 2015.

Selbu, 23.03.2018

Stig Roald Amundsen
Rådmann

28

Selbu kommune

Årsmelding 2017

3 Investeringsregnskapet
I investeringsregnskapet skiller vi mellom bevilgninger – dvs den totale rammen som er bevilget til
hvert prosjekt og budsjettrammer - dvs det budsjetterte forbruk på hvert prosjekt for et gitt budsjettår.
Punkt 4.1 viser en oversikt over de bevilgninger som er vedtatt pr dato.
Foruten ovenstående skiller vi også mellom netto investeringer- dvs investeringer eksklusive antatt
mva-refusjon og brutto investeringer – dvs investeringer inkl antatt mva-refusjon. Beløp i punkt 4.1 er
netto investeringer. I punkt 4.3 er oppgitt samlet beregnet mva-refusjon for alle investeringsprosjekter.

3.1 Investeringer
Kommunestyret vedtok et investeringsbudsjett på kr 20 592 000, fordelt på 13 objekter, ved
behandling av økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett for 2017.
Det ble i samme sak delegert til rådmannen å overføre midler for investeringstiltak fra budsjett 2016
som ikke ble fullført i 2016. Totalt er det overført kr 52 305 000 fordelt på 14 objekter for ikke
fullførte tiltak.
Videre er følgende tiltak bevilget av Kommunestyret i løpet av året:
Dato
Sak
Tiltak
27/2
Kst 6/17
Nytt vent.anlegg Sentralbanen
17/1
Fsk 4/17
Tilleggsbevilgning Mølnå bru
26/6
Kst 38/17 Nye boliger for funksjonshemmede
26/6
Kst 40/17 Opparbeidelse Svenngardsflata bfelt trinn I
26/6
Kst 45/17 Till.bevilgning 7510 Framskutt enhet brannbil
11/12
Kst 90/17 Till.bevilgning 7411 Utvidelse av Selbu kirkegård
SUM

Bevilgning
248 000
1 100 000
30 656 000
1 400 000
160 000
1 500 000
35 064 000

Dette gir følgende totale bevilgninger pr 31.12.2017:
Vedtatte investeringer øplan 2017
Overført fra 2016
Bevilget i løpet av året
SUM

20 592 000
52 305 000
35 064 000
107 961 000

3.2 Finansiering
Bevilgningene er vedtatt finansiert på følgende måte:
Bruk av lånemidler
Bruk av næringsfond til kapitalformål (objekt 7607 Veiskilt og
objekt 7608 Bredbånd)
Bruk av kapitalfond (objekt 7602 Egenkapital KLP)
Anleggsbidrag (objekt 7102 Botn – Dyrdalslia boligfelt og
Svenngardsflata boligfelt, trinn 1)
Statstilskudd (7104 Omsorgsboliger funksjonshemmede)
SUM

92 390 000
500 000
946 000
2 805 000
11 320 000
107 961 000

3.3 Mva-refusjon bevilgninger
Beløp ovenfor er oppgitt uten mva-andelen som refunderes. Beregnet mva som refunderes for alle
bevilgningene er kr 14 551 000.
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3.4 Status investeringer
Pr 31.12.2017 er det totalt utgiftsført netto kr 34,2 mill på ulike objekter i investeringsregnskapet.
Avvik på de enkelte prosjekter er vist i note 15 i Regnskap 2017. De største avvikene er kommentert
under avsnitt 3.5.2.

4 Driftsregnskapet
Korrigert for avsetning og bruk av disposisjonsfond samt bruk av forrige års regnskapsmessige
overskudd viser regnskapet for 2017 et resultat på kr 15 760 454.
Videre viser regnskap 2017 et mindreforbruk på kr 6 782 290 i forhold til Justert budsjett 2017.
Dersom mindreforbruket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond vil disposisjonsfondet etter avsetning
få en saldo på kr 37 199 172. Når det gjelder forslag til disponering av mindreforbruket, vises det til
saksframlegget til årsmeldingen og rådmannens forslag til vedtak.
Tabellen nedenfor viser en oversikt over Regnskap 2017 og justert Budsjett m/avvik for de 12
rammeområdene.
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Vesentlige budsjettavvik er forklart under eget avsnitt i årsberetningen og i årsmeldingen for
sektorene.

5 Sentral økonomi
Nedenfor kommenteres en del av postene vedrørende sentrale inntekter og utgifter. Noen av postene er
kommentert i årsberetningen og gjentas derfor ikke her.

5.1 Tilleggsbevilgninger
Under tilleggsbevilgninger er det avsatt midler til lønnsøkning og til generelle tilleggsbevilgninger.
Generelle tilleggsbevilgninger disponeres av formannskapet.
Posten for generelle tilleggsbevilgninger var i opprinnelig budsjett på kr 300 000. Ved utgangen av
året står hele beløpet udisponert.
I opprinnelig budsjett 2017 var det avsatt kr 4 500 000 til lønnsøkninger. Det er til sammen justert kr
2 999 277 til lønnsøkninger. Dermed står kr 1 500 723 udisponert.

5.2 Konsesjonskraftsinntekter
Netto inntekt på konsesjonskraft ble på kr 3,6 mill for 2017.

5.3 Konsesjonsavgifter
Selbu kommune mottok i 2017 kr 2 334 802 i konsesjonsavgifter fra Statkraft Energi AS og kr
463 161 fra Selbu Energiverk AS. Konsesjonsavgiftene avsettes i sin helhet til næringsfondet.

5.4 Skatt på inntekt og formue
Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt viser en total inntekt på kr 94 622 219. Dette er kr
2 098 781 under budsjett.

5.5 Rammetilskudd, inntektsutjevnende tilskudd og SIO-prosjektets del av
rammetilskudd
En del av rammetilskuddet er øremerket til det såkalte SIO-prosjektet (forsøk med statlig finansiering
av omsorgstjenester). Totalt viser disse postene en inntekt på kr. 154 021231. Dette er kr 3 340 747
over budsjett.
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5.6 Utbytte fra aksjeselskaper
Vi har mottatt følgende utbytte fra aksjeselskaper i 2017. Opprinnelig budsjett var på kr 7 000 000.
Selbu Energiverk
6 000 000
Trønder-Energi AS
632 210
KonSek
37 994
Sum
6 661 205

5.7 Eiendomsskatt
Pr 31.12.2017 er det utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk på kr 17,65 mill . Budsjettnivået er på
kr 16,45 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak en ekstraordinær inntekt i 2017 på bakgrunn av
endringer i skattegrunnlaget for eiendomsskatt.

5.8 Pensjonsutgifter
Under ansvar 850 avstemmes pensjonstrekk, pensjonsinnbetalinger til KLP/SPK samt beregnet
premieavvik mv. Resultatet av disse kostnadene er vanskelig å fastsette. Satsene for pensjonstrekk på
lønnsmassen ble lagt på det nivå KLP/SPK anbefalte. I tillegg ble det avsatt kr 1,0 mill
(Rammeområde 12 Fellesformål) som uforutsett i budsjettet. Ved endelig avregning ved årsslutt kom
likevel dette området ut med kr 422 365 i mindreforbruk.

5.9 Renter og avdrag
Til sammen betalte kommunen kr 17 372 529 i renter og avdrag på løpende lån. Dette er kr 1 672 529
mer enn budsjettert.

6 Finansforvaltning
6.1 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål
Selbu Kommune har inngått hovedbankavtale med Selbu Sparebank for perioden 2017 til 2020, med
ensidig opsjon for kommunen på forlengelse i 1 år. Det er ingen ledig likviditet utover driftslikviditet
ved årets slutt.
6.1.1 Plassering av likvide midler
Ved utgangen av 2017 er alle likvide midler, med unntak av kassabeholdning, plassert som flytende
innskudd uten tidsbinding i Selbu Sparebank.
6.1.2 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.
Kommunens totale lånegjeld utgjorde pr 31.12.2017 kr 350,8 mill. som bestod av følgende
låneportefølje:
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Tabellen nedenfor viser en oversikt over samtlige innlån i Selbu kommune:

6.1.2.1 Lån som forfaller og som må refinansieres i løpet av påfølgende budsjettår.
Ingen lån forfaller I 2018.
6.1.2.2 Låneopptak siste år
I januar 2017 ble det tatt opp et lån på kr 132 152 500 i Kommunalbanken. Kr 52 140 500 ble tatt opp
til dekning av nye investeringer. Kr 63 413 000 av låneopptaket gjaldt refinansiering av tidligere
sertifikatlån i Danske Bank og kr 16 599 050 dekket refinansiering av tidligere lån i KLP.
6.1.2.3 Opplysninger om utlån til andre selskaper
Selbu har pr 31.12.2017 et ansvarlig lån til Selbu Energiverk AS på kr 12 000 000 og til Årsøya
Fritidspark AS på kr 200.000.
6.1.3 Rådmannens vurdering
Nytt finansreglement ble vedtatt i mars 2018. Rådmannen vurderer forvaltningen av ledige midler som
tilfredsstillende. Selbu Kommune har til enhver tid likviditet nok (inkl trekkrettigheter) til å dekke
løpende forpliktelser, og likvide midler er plassert i bank slik at man sikrer en rimelig avkastning samt
stabile og lave netto finansieringskostnader.
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Samlet sett vurderer Rådmannen risikoen for vesentlige renteendringer som får betydning for
kommunens økonomi på kort sikt som lav. Kommunalbankens anslag for budsjettrenter 2018-2021
viser at Nibor 3mnd vil være på 1,68 % ved utgangen av 2021 (Nibor 3mnd pr 19.mars 1,07%).

7 Rammeområde 1 Politisk nivå, kontroll og revisjon
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:
Enhet

Ansvar

Ansv. leder

Politikk

110 Politiske organer og tiltak

Ole Morten Balstad

7.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

7.2 Rådmannens vurdering
Mindreforbruket knyttes i hovedsak på poster for tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse, samt
arbeidsgiveravgift knyttet disse. I tillegg er det noe mindreforbruk ift valg, samt noe mindreforbruk
knyttet til kurs og opplæring for kontroll og revisjon.

7.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Det er god budsjettdisiplin på rammeområdet. Det er mange poster med noe mindreforbruk på alle
ansvar og det er kontroll på poster med merforbruk. Fortsatt fokus på effektivisering, periodisering og
riktig kontering ift budsjett.

8 Rammeområde 2 Rådmann og støttefunksjoner
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:

Enhet

Ansvar

Ansv. leder

Rådmann
Økonomi

100 Rådmann
120 Seksjon økonomi
121 Seksjon IT
170 Seksjon lønn og personal
171 Tillitsvalgte/verneombud
130 Servicetorget
180 Frivillighetssentralen

Stig Roald Amundsen
Kolbjørn Ballo

Personal
Servicetorg
Frivillighetssentralen
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8.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

8.2 Rådmannens vurdering
Det er mindreforbruk iht budsjett på de fleste ansvarsområdene knyttet til rammeområdet.
Mindreforbruket på ansvar 100 Rådmann knyttes i hovedsak til refusjon sykepenger samt
mindreforbruk på juridisk bistand.
Ansvar 120 seksjon økonomi har et lite merforbruk som i hovedsak er knyttet til forsinkelsesrenter og
gebyrer, lønn samt inventar og utstyr.
Ansvar 121 IT har et lite merforbruk som i hovedsak merforbruk på inventar og utstyr.
Ansvar 130 Servicetorget har et mindreforbruk i hovedsak knyttet til mindreforbruk på
kontormateriell, telefoni og serviceavtaler på kopimaskiner. Dette er utslag av at det i de siste årene er
inngått felles rammeavtaler for anskaffelser i regi av Værnesregionen innkjøp. Det er noe overforbruk
på øvrige enkeltposter, men dette utlignes mot mindreforbruk på andre enkeltposter.
Servicetorget har for første gang hatt lærling i kontorfaget. Det er ikke budsjettert med dette og
følgelig et merforbruk på 28 000 kr.
Mindreforbruket på ansvar 170 skyldes i hovedsak ubrukte midler til seniortiltak på kr 442 000 kr
budsjettert på området. Det ble satt av midler til seniortiltak slik at enhetene kunne få refundert de
utgiftene de har i forbindelse med seniortiltak. Denne muligheten har i liten grad blitt benyttet i 2017,
noe som gjenspeiles i budsjett 2018.
I tillegg er det mindreforbruk på lønn som følge av at en ansatt har gått av med pensjon og noe
mindreforbruk på posten for bedriftshelsetjeneste budsjettert på området.
For å oppnå budsjettbalanse for ansvar 180 frivillighetssentralen er det avsatt 4 773 kr til fond ved
årets slutt.

8.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Det er god budsjettdisiplin på rammeområdet. Det er mange poster med noe mindreforbruk på alle
ansvar og det er kontroll på poster med merforbruk. Fortsatt fokus på effektivisering, periodisering og
riktig kontering ift budsjett.
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Det at sentraladministrasjon har lærling i kontorfaget er et ledd i satsing på rekruttering i faget. Det er
også inspirasjonskilde for nytenking for øvrige ansatte i sentraladministrasjonen.

9 Rammeområde 3 Kirke og livssynsorganisasjoner
Rammeområdet består av kun et ansvar hvor det ytes et tilskudd til kirken og livssynsorganisasjoner.

9.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

9.2 Rådmannens vurdering
Det er utbetalt kr 3 270 000 i tilskudd til den norske kirke i 2017.
I tillegg er det utbetalt kr 94 659 til andre religiøse formål, budsjettert kr 100 000. Utbetalingen er
skjedd etter ajourførte lister fra Brønnøysundregistrene og rundskriv fra Kulturdepartementet ved
tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

10 Rammeområde 4 Værnesregionen
Rammeområdet består av ansvarsområder med kjøp av tjenester gjennom Værnesregionsamarbeidet.

10.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

10.2 Rådmannens vurdering
Regnskap 2017 viser en vesentlig reduksjon på kr 1,35 mill i overføringene til kommunesamarbeidet i
Værnesregionen. Den største reduksjonen finner vi på barnevernsområdet.
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11 Rammeområde 5 Oppvekst
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:
Enhet
Sektorsjef

Ansvar
200 Sektorsjef
201 Konsulent fritid og SLT
202 Skoleskyss
203 Flyktningetjenesten
204 Voksenopplæring
210 Konsulent grunnskole
211 Dragsten grunnskoletilbud

Ansv. leder
Geir Håvard Mebust

Selbustrand skole
Bell skole
Øverbygda skole
Selbu ungdomsskole
Selbu folkebibliotek
Dragsten barnehage
Tømra og Innbygda
barnehage
Øverbygda barnehage
Kvellohaugen barnehage
PMTO
Selbu kulturskole

212 Selbustrand skole
214 Bell skole
215 Øverbygda skole
218 Selbu ungdomsskole
240 Selbu folkebibliotek
271 Dragsten barnehage
272 Tømra og Innbygda barnehage

Eirin Wik
Kristin Balstad
Gunn Heidi Dyrdal
Nils Kjøsnes
Øddbjørg Øiberg
Vigdis Warmdal
Beate Skogmo

277 Øverbygda barnehage
278 Kvellohaugen barnehage
280 PMTO foreldreveiledning
290 Selbu kulturskole

Cathrine Fuglem
Cathrine Fuglem
Geir Håvard Mebust
Frode Fredriksen

11.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt
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11.2 Rådmannens vurdering
Sektor oppvekst har totalt et samlet mindreforbruk på kr 2 065 000,- for regnskapsåret 2017. Det er
god økonomisk styring totalt på sektoren. Tjenestelederne viser i sin rapportering at de har god
kontroll selv om noen ansvarsområder har et overforbruk.
Mindreforbruk på Flyktningetjenesten skyldes i hovedsak lavere utgifter til introduksjonsstønad enn
budsjettert på grunn av færre bosatte. Refusjon sykepenger og ubenyttet tilskudd til økonomisk
sosialhjelp bidrar også til mindreforbruket. Det var i tillegg budsjettert en avsetning til bundet
driftsfond på 1,2 millioner for å kunne opprettholde et godt tilbud for de som allerede er bosatt. Færre
bosatte flyktninger bidrar til mindre integreringstilskudd i 2017 og 2018 og fondet vil sikre kontinuitet
og forutsigbarhet i oppfølgingen.
Et mindreforbruk på Konsulent grunnskole skyldes i hovedsak større refusjon i forbindelse med
grunnskoleopplæring for fosterhjemsplasserte elever enn budsjettert, da elevene ankom etter at
budsjettet var lagt.
Elever som har flyttet fra Dragsten i løpet av skoleåret 2016-2017 har bidratt til et mindreforbruk på
ansvar Dragsten grunnskoletilbud. Færre elever medførte også lavere skyssutgifter.
Det er et merforbruk i barnehagene bortsett fra Dragsten. Merforbruk skyldes økt bemanning pga.
økende behov for spesialpedagogisk hjelp, uten at det er foretatt budsjettjustering på dette. I tillegg gir
et høyt sykefravær behov for vikarer for å opprettholde forsvarlig drift. Utover dette har flere barn i
barnehagen fra høsten 2017 ført til et merforbruk.
Vårhalvåret fullførte barnehagene arbeidet med «Språkløyper», en kompetanseutviklingspakke
utviklet av Lesesentret ved Universitetet i Stavanger. «Språkløyper» har gitt ansatte økt kunnskap om
barns språklæring, mer bevisst forhold til valg av bøker og hvordan man kan lese på ulike måter for
barn.
Alle barnehagene har i 2017 arbeidet med å ta i bruk ny rammeplan for barnehagene.
Kvellohaugen og Øverbygda barnehage har arbeidet med et felles forankret og uttrykt pedagogisk
grunnsyn. Barnehagene arbeidet fra høsten med å fokusere på undring og utforsking som felles fokus i
metodevalg for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Tømra og Innbygda barnehage søkte og fikk statlige midler til svømming for skolestartere, noe som
har vist seg å være et positivt tilbud.
I Dragsten barnehage har de skapt et språkstimulerende læringsmiljø der språklige ferdigheter hos
barna har ført til mer konstruktiv rollelek.
Gjennom året har «Barnehageløftet» hatt høyt fokus i alle barnehagene. Dette var et
samarbeidsprosjekt med Coperio bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter med fokus på
ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø. Dette er beskrevet i tilstandsrapporten for barnehage og skole.
Sykefraværet er fortsatt høyt og det kan ta tid før en ser effekt av de tiltakene som er gjort.
Det ble gjennomført foreldreundersøkelse i november. Her fikk barnehagene et godt resultat og en
pekepinn på hva foreldrene ønsker vi kan bli bedre på. Etterarbeid av denne vil bli gjort i 2018.
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Det har vært stort fokus på kompetanseheving blant ansatte. 11 fagarbeidere/assistenter og 5
pedagogiske ledere avsluttet videreutdanning våren 2017. 7 pedagogiske ledere startet på
videreutdanning høsten 2017, og én på styrerutdanning.
I 2017 fikk litt over halvparten av elevene i Selbu egne nettbrett. Et viktig mål for bruken av nettbrett
er å forbedre elevens læring, mer motivasjon, utjevne forskjeller og økte digitale ferdigheter.
Innføringen har godt fint. Ansatte har blitt kurset av eksterne og interne krefter i bruk av nettbrett i
undervisningen. I tillegg har skolene jevnlige møter hvor de deler erfaringer i bruken. Resten av
elevene fikk eget nettbrett i januar 2018.
Så langt ser det ut som at elever og ansatte er fornøyd med bruken. Man ser at motivasjonen hos
elevene har økt og at det er lettere å variere undervisningen.
Alle skolene deltok i satsingsområdet «Vurdering for læring», VFL i regi av Utdanningsdirektoratet.
Som et ledd i dette gjennomførte lærerne et nettkurs i vurdering for læring, Massive Open Online
Courses (MOOC), i regi av Høgskolen på Lillehammer. Det overordnede målet for satsingen var å
videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. Selv om prosjektet
er avsluttet har alle skolene fortsatt fokus på vurdering for læring og prøver å knytte bruken av
nettbrett i forbindelse med arbeidet med vurdering for læring. Så langt ser vi at dette byr på mange
muligheter. Vi ser at fokuset på blant annet læring gjennom prøver og egenvurdering har bidratt til
endringer i positiv retning. Nettbrettene som ble tatt i bruk for 9. og 10. trinn har vært et godt
hjelpemiddel i denne prosessen.
Resultatet av elevundersøkelsen viser at elevene synes de får for lite medvirkning i skolens arbeid.
Dette er det noe skolen jobber mye med gjennom vurdering for læring.
Flere kommuner har allerede vært på besøk i Selbu for å se hvordan vi arbeider med nettbrett i skolen.
Flere kommuner har også meldt interesse for å lære av oss i løpet av 2018.
Høsten 2017 har det vært jobbet mye med det nye regelverket rundt mobbing og elevenes trivsel.
Skolene har et stort fokus på forebyggende arbeid og er sammen med de andre kommunene i
Værnesregionen i gang med å utarbeide en tverrfaglig handlingsveileder som er kalt «Fra magefølelse
til handling».
Tilstandsrapporten for barnehage og skole omtaler mye av tiltak og resultater for barnehage og skole
og omtales ikke her.
3 lærere avsluttet videreutdanning våren 2017 og 2 lærere startet med videreutdanning høsten 2017.
Skisseprosjekt ny Selbu ungdomsskole ble ferdigstilt ved årsskiftet og det danner et godt grunnlag for
å starte med forprosjektet våren 2018. Den nye skolen vil danne grunnlag for gode sambruksløsninger
for både Bell skole og kulturskolen, både på dagtid og kveldstid.
Deltagelsen i kulturskolen er høy, spesielt på ungdomstrinnet, og det er omtrent like mange gutter og
jenter. Det satses fortsatt mye på samspill i faste grupper og prosjektgrupper som utvikling mot høyere
kvalitet og fortsatt høy deltakelse. Det nye teatertilbudet ser lovende ut, og skal evalueres for mulig
fremtidig fast del av kulturskolens tilbud. Samarbeidet med grunnskolen er bra og er under stadig
utvikling.
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Det er hvert år stor deltakelse ved egne og andres arrangementer. Våren 2017 ble det i tillegg
gjennomført et stort musikalprosjekt i Kimen kulturhus.
Flyktningetjenesten bosatte 5 personer i 2017, der 2 var familiegjenforening, selv om vi hadde vedtak
om å bosette 10 personer. Dette må ses i sammenheng med at færre flyktninger ankom Norge i 2017
og at behovet dermed var lavere enn antatt.
11 av de først ankomne flyktningene ble ferdig med introduksjonstilbudet i 2017. Noen gikk over i
videregående opplæring, mens 5 er på tiltak i regi av NAV.
Selbu voksenopplæring er lokalisert på Selbu videregående skole. Selbu kommune kjøper tjenester fra
Fylkeskommunen i tillegg til egne ansatte. I skoleåret 2017/18 har 23 elever fordelt på norskopplæring
og grunnskole for voksne, mot 40 året før. Grunnskole for voksne ble startet opp høsten 2016, og 20
elever gjennomførte grunnskoleeksamen i juni 2017. 7 av dem var fra Tydal.
Hovedfokus i det forebyggende SLT- arbeidet i 2017 har vært rus, (spesielt alkohol) og psykisk helse.
Alle planlagte aktiviteter for ansvar 201 er gjennomført i løpet av budsjettåret.
I henhold til implementeringsdokumentet for TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) i Selbu
kommune, er målene for 2017 fullført, med unntak av igangsetting av opplæringen for
ferdighetstrenere. Man antar at PMTO (foreldreveiledning) er kjent blant samarbeidspartnere ettersom
mange av familiene er anbefalt å ta kontakt ang veiledning via sin skole/helsestasjon/PPT.
Informasjonen og kunnskapen må vedlikeholdes kontinuerlig. Det pågår kontinuerlig arbeid mot
familier som har behov for veiledning.
Bibliotekets mål er å fortsette og videreutvikle et godt og attraktivt bibliotektilbud til alle våre brukere
både i og utenfor egen kommune.
Biblioteket har arrangert «Sommerles» for grunnskoleelevene i kommunen i regi av fylkesbiblioteket,
denne gangen med nettbasert versjon. Det var en liten nedgang i utlån og besøket har sunket med 8,2
%. Besøket i 2017 var 4,43 besøk pr. innbygger. Landsgjennomsnittet for 2016 var 4,6.

11.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Skolene viderefører arbeidet med vurdering for læring og nettbrett i 2018. Felles satsinger fører til mer
vi-følelse og bidrar til at man får utnyttet kompetanse på tvers av enhetene.
Læringsmiljø er et viktig arbeid både i barnehage og skole og kommunen har søkt og fått tildelt ca
500 000,- til en satsing på læringsmiljøarbeid i regi av Utdanningsdirektoratet. Her vil vi samarbeide
med Tydal kommune som også er med.
Høsten 2020 kommer det nye læreplaner i skolen. Prosessen frem mot nye planer er kalt
Fagfornyelsen og skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få
mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.
Skolene har så vidt startet arbeidet med å berede grunnen frem mot nye planer.
Kommunen har nettopp gått inn i et nyopprettet kompetansenettverk i Værnesregionen i forbindelse
med en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Det er en desentralisert kompetansemodell
forkortet Dekom, og som innebærer etterutdanning basert på lokale vurderinger av behov i motsetning
til tidligere der tiltakene var bestemt fra Utdanningsdirektoratet. Dekom koordineres av Fylkesmannen
og for å få midler til kompetanseutvikling må kommunen være en del av et nettverk og bistå med 30 %
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av midlene. Kompetansetiltakene skal være i samsvar med Stortingsmelding 21 med fokus på tidlig
innsats.
Oppvekstetaten vil i løpet av 2018 gjennomføre et utredningsarbeid for å se på om man bør gå over til
femdagers skoleuke for 1.-4.trinn.
Ny pedagognorm i barnehagene skal sikre flere kvalifiserte ansatte med høyere kompetanse. Det byr
imidlertid på økonomiske utfordringer med tanke på at man må ansette flere barnehagelærere.
Kommunen skal kompenseres for denne normen, men midlene kommer som en del av
rammetilskuddet. For å kunne ta inn alle barn med rett til barnehageplass for høsten 2018 må
kommunen ansette flere pedagoger og mest sannsynlig foreta en budsjettjustering. Det er ikke ønskelig
å si opp fagarbeidere som et ledd i dette, men kommunen må se om noe kan løses ved naturlig avgang.
Det er imidlertid mye som tyder på at det om kort tid vil komme en bemanningsnorm som sier noe om
den totale bemanningen i barnehagen.
8 lærere og en ansatt i barnehagene har søkt videreutdanning for skole- og barnehageåret 2018-2019.
Forprosjekt for ny Selbu ungdomsskole er startet opp og ny skole vil planlegges ferdigstilt i samsvar
med fremdrifts og økonomiplan.
Sykefraværet er fortsatt høyt og det kan ta tid før en ser effekt av de tiltakene som er gjort gjennom
barnehageløftet.
Selbu kommune er med i satsingen «NED med sykefraværet». Det har som mål å gi drahjelp til
kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet og er et samarbeid mellom kommune KS og
NAV. Innsatsen rettes særlig mot helse og omsorgssektoren og barnehager fordi det særlig i disse
sektorene sykefraværet er høyest.
Det er en utfordring og skaffe til veie praksisplasser og lærlingeplasser for flyktningene som avslutter
introduksjonsordningen i Selbu. Derfor må det jobbes mer med å prøve og skaffe til veie dette. Det er
heller ikke realistisk at alle skal bli boende i Selbu med tanke på videre utdanning og arbeid.

12 Rammeområde 6 Helse og sosial
Enhet
Sektorsjef
Helse-aktivitet-service

Miljøarbeidertjenesten

Ansvar
300 Sektoradministrasjon HS
302 Gavemidler
311 Helsestasjonsvirksomhet
312 Lege- og psykiatritjenesten
314 Ergo- og fysioterapitjenesten
330 Fellesutgifter/inntekter hj.tj.
353 Kjøkken
323 Aktivitet og arbeidstilbud
340 Nestansringen
341 Rødbergveien
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342 Vi3
350 Sykehjemsinntekter/utgifter
351 BRA-avdelingen
352 Langtidsavdelingen
354 Enhet for demente
360 Nattpatrulje
331 Hjemmetjenesten

Håvard Stavrum Larsen

Kristin Østbyhaug

12.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

12.2 Rådmannens vurdering
Rammeområde Helse og sosial har et samlet mindreforbruk på 888 000 kr. Ekstra midler mottatt
gjennom deltakelse i forsøksordning med statlige finansierte omsorgstjenester var lagt inn i budsjett og
er i sin helhet brukt. Det var i tillegg budsjettert med bruk av oppsparte SIO-midler fra 2016 på ansvar
300, men på grunn av at rammeområdet som helhet fikk mindreforbruk ble denne overføringen ikke
gjennomført. Merforbruk på ansvar 312 er knyttet til innføring av beredskapsgodtgjørelse for
daglegevakt, mens mindreforbruk på ansvar 314 skyldes innføring av egenandeler og refusjon fra
HELFO. Leieinntekter var som tidligere år større enn budsjettert. Fra 2018 er disse overført fra ansvar
330 til bygg- og eiendom. Merforbruk på ansvar 353 skyldes uforutsette utgifter og mindre inntekter
på salg av mat enn budsjettert. Budsjettert utvidelse av dagtilbud for demente ble utsatt i påvente av
behandling av budsjett for 2018, hvor det ble lagt inn en økning på ytterligere 20 % stilling. Dette
sammen med mindre utbetaling av omsorgslønn og reduksjon av praktisk bistand har gitt et stort
mindreforbruk på ansvar 331. Mindreforbruk i miljøarbeidertjenesten skyldes mer midler fra
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fylkesmannen til ressurskrevende tjenester over 67 år enn budsjettert. I tillegg kommer at flere faste
vakante stillinger er blitt holdt midlertidige fra september- i påvente av ny bemanningsplan knyttet til
planlagt omorganisering og sammenslåing av Rødbergvegen og Nestansringen høsten 2018. På grunn
av utfordring med rekruttering av nødvendig kompetanse har det vært nødvendig med innleie fra
bemanningsselskap på sykehjem og nattpatrulje. Dette var ikke budsjettert, men ble dekket inn ved
overskudd på brukerbetaling. Her er det også brukt midler til prosjekt for bedre psykososialt
arbeidsmiljø. Av disse er en god del refundert fra NAV arbeidslivssenter. Videre er det isolert sett et
stort merforbruk knyttet til innleie på grunn av ekstra behov hele døgnet på en av avdelingene fra
september.
Det er generelt en del uforutsigbarhet knyttet til ordningene med kompensasjon for ressurskrevende
tjenester. Nytt av året er at det ikke lenger kan tas med utgifter til vikar ved sykefravær og
permisjoner. Dette ga noe mindre kompensasjon enn budsjettert for brukere under 67 år, men for
Selbu ble dette oppveid av at det ble tildelt mer for ordningen over 67 år. Ordningen for brukere over
67 år forvaltes av fylkesmannen, og selv om det søkes med samme beregninger som for yngre brukere,
tildeles det ikke på samme måte. Beløpene varier fra år til år og gjør det vanskelig å budsjettere. Det
gis ikke kompensasjon gjennom ordningen for brukere over 67 år til tjenester for brukere som ikke
tidligere har vært ressurskrevende.
Ansvar 302 ble opprettet for at gavemidler skulle inn i kommunens regnskap. Midler fra ulike tidligere
kontoer ble overført hit, sammen med nye gaver gitt i 2017. Midler som ikke er brukt til velferdstiltak
for ansatte og brukere er avsatt til bundne driftsfond ved årets slutt. Disse utgjør kr 254 000.
2017 har vært et år preget av høy aktivitet og stor etterspørsel etter tjenester, spesielt i
hjemmetjenesten og på sykehjem. Effektene av samhandlingsreformen fortsetter og flere brukere har
komplekse behov for helsehjelp. Dette stiller store krav til tilgjengelig kompetanse, noe som i perioder
er en utfordring. I samarbeid med tillitsvalgte ble det i år bestemt at det skulle gis ekstra timetillegg
for de vaktene utover egen stilling som egne ansatte satte seg opp på i forbindelse med ferieavviklinga.
Det var forholdsvis liten interesse for ordningen. Det ble derfor også i år nødvendig å leie inn fra
vikarbyrå for å skaffe nødvendig kompetanse og for å sikre forsvarlig drift i ferieavviklinga.
Rekruttering er et økende problem, ikke bare i forhold til vikarer, men også for faste stillinger, først og
fremst sykepleiere og vernepleiere. Dette gjorde at innleie fra vikarbyrå på nytt ble nødvendig ved
sykehjemmet fra slutten av november og ut året.
Det har i tillegg også vært problem med rekruttering av faglært personell på kjøkkenet.
Som et ledd i arbeid med rekruttering har det, sammen med Tydal, vært tatt initiativ både for å få
studenter i praksis og for desentralisert sykepleierutdanning. Dette har resultert i at NTNU starter
utdanning i Selbu for en gruppe fra høsten 2018. I 2017 ble Selbu også med i «Jobbvinnerprosjektet», der en gruppe unge ansatte skal markedsføre omsorgsyrkene.
Høsten 2017 ble det startet prosjekt med delt drifts- og fagkoordinator for sykehjem og
hjemmetjeneste. Samtidig ble det iverksatt prosjekt med fagsykepleier på hver avdeling på
sykehjemmet. Dette er midlertidige interne ansettelser. Det har vært utfordringer med modellen i
oppstarten, og ordningene vil bli evaluert i 2018. I forbindelse med bygging av nytt sykehjem og nye
boliger med heldøgns omsorg skal organisering og bemanningsplaner gjennomgås og endres.
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Forsøket med koordinatorstilling i miljøarbeidertjenesten har fungert etter hensikten, og har vært en
styrke i arbeidet med planlegging av nye bygg og organisering av tjenesten.
Gjennom hele året har det vært arbeidet med å få realisert nye bygg i henhold til behovene som kom
fram i PLO-rapporten. Planlegging har involvert både ledere og ansatte. I november startet bygging av
nye garderober til terapibassenget. 25. september ble det igangsatt arbeid med 8 nye omsorgsboliger
beregnet på brukere i miljøarbeidertjenesten. I tilknytning til boligene bygges det personalbase for hele
tjenesten. Det har også vært gjort behovsanalyse og kostnadskalkyler i forhold til nytt sykehjem og
nye boliger med heldøgns omsorg. Vedtak om bevilgning ble lagt i budsjett, og prosjektet har planlagt
oppstart i 2018. Omsorgsteknologi er en viktig del av alle byggeprosjektene.
Gjennom samarbeidet om omsorgsteknologi i Værnesregionen har 7 superbrukere fra Selbu
gjennomgått velferdsteknologiens ABC. Sammen med ressurs i sektoradministrasjonen skal de utvikle
tjenestenes bruk av teknologi, med mål om økt kvalitet og mer hensiktsmessig bruk av ressurser. I
2017 hadde Selbu kommune 13 trygghetspakker i drift. Dette er bl.a. dørsensorer, GPS og elektronisk
medisindispenser. I tillegg har Selbu sykehjem vært pilot i prosjekt med sengesensorer, med mål om
mer hensiktsmessig ressursbruk på natt. Det er gode erfaringer når systemet virker, men utfordringer
med nett og driftssikkerhet, slik at gevinsten foreløpig ikke har vært som forventet.
En utbytting til digitale trygghetsalarmer ble påbegynt på slutten av 2017. I løpet av første halvår 2018
vil alle analoge og GSM-trygghetsalarmer bli byttet til digitale alarmer. Dette gir mindre sårbarhet ved
tordenvær, raskere responstid og bedre kontroll på at alarmene fungerer.
Omsorgstjenestene har arbeidet spesielt med 3 tjenesteutviklingsprosjekt i 2017. Dette har vært
ernæring, lindrende behandling og hverdagsrehabilitering. Gjennom ernæringsprosjektet har
sykehjemmet endret måltidsrytme og tatt i bruk ernæringsscreening. Dette er i tråd med ny kunnskap
og overordnede føringer. Det gjenstår å ta i bruk dette systematisk. I arbeidet med lindrende
behandling er det utviklet et pasientforløp med prosedyrer, samtaleguider og ulike kartleggingsskjema.
Målet er bedre ivaretakelse av palliative pasienter i institusjon og i egne hjem. Hverdagsrehabilitering
var ved årsskiftet 2017/18 klart for å settes i drift som egen tjeneste. Dette er et tverrfaglig samarbeid
mellom Hjemmetjenesten, Ergo og fysio-avdelingen og Værnesregionen forvaltning. Metoden
innebærer en plan for opptrening hvor brukers personlige mål er utgangspunkt, og krever at det settes
inn ekstra ressurser i en periode. Det er utarbeidet egne tjenestebeskrivelser for hverdagsrehabilitering
og lindrende behandling.
Som en del av arbeid med kvalitetssikring, ble det i 2017 innført årskontroll for alle innbyggere med
vedtak om bistand til medisinhåndtering. Dette innbefatter en årlig standardisert kontroll hos lege,
inkludert en legemiddelgjennomgang.
Helsestasjonen ble som første helsestasjon i Værnesregionen sertifisert som ammekyndig helsestasjon
i 2017 I samarbeid med Tydal er arbeid med å implementere nye faglige retningslinjer startet. For
ergo- og fysioterapitjenesten har det vært en bevisst vridning av tjenestetilbudet fra individuelle
konsultasjoner til en mer gruppebasert tilnærming. Utover høsten økte ventelistene for
fysioterapitjenester i Selbu, noe som primært var knyttet til at en vikar for en av avtalefysioterapeutene
trappet ned sin virksomhet i Selbu. Det har også vært noe redusert kapasitet for ergoterapitjenester
siste halvår 2017.
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Våren 2017 ble det gjennomført en standardisert brukerundersøkelse på Selbu legekontor. Den viste at
brukerne av legekontoret i stor grad var fornøyd. I tillegg ble en større test av tilgjengelighet og
kundemottak i regi av Forbrukerrådet publisert, også her kom Selbu legekontor godt ut.
Det har vært 2 eksterne tilsyn i 2017. I begge ble det funnet avvik. Arbeidstilsynet hadde tilsyn med
vold og trusler i miljøarbeidertjenesten. Fylkesmannen hadde tilsyn med tvungen helsehjelp etter
Pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4A ved Selbu sykehjem. Som ledd i lukking av avvik har det
vært gjennomført fagdager og utarbeidet prosedyrer. Begge avvik er lukket, men arbeidet med
oppfølging må videreføres.
Samarbeidet innen helse i Værnesregionen er videreført, og Selbu HS har hatt sine representanter inn i
ulike fora. Det samme gjelder for samarbeidet med helseforetakene hvor Selbu HS har representert
Værnesregionen i flere fagråd knyttet til samarbeidsavtalene.
Det ble også i 2017 mottatt kompetanse- og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen, dette i tillegg til at
ubrukte midler ble godkjent overført fra året før. Midlene er brukt til prosjekter, formell kompetanse
og intern kompetanseheving. Systemet med internundervisning ble i 2017 endret fra system med korte
bolker annen hver uke til fagdager (hele eller halve dager). Målet er at dette i større grad skal sikre
reell kompetanseheving, men det vil bli mer kostnadskrevende. Som ledd i oppfølging etter PLOrapporten 2015 ble det gjennomført dager med tema dokumentasjon og IPLOS- kartlegging. 134
ansatte deltok på dette. Stor deltakelse var det også på fagdag vold og trusler.
For første gang på flere år ble det gjennomført samling for støttekontakter.
Det vurderes at Selbu kommune yter gode tjenester inne helse- og omsorg. Dette betyr ikke at det ikke
er rom for forbedringer, og at det kontinuerlig må arbeides med tjenesteutvikling, pasientsikkerhet og
kvalitetsforbedring. Endringskompetanse, ved siden av god fagkompetanse, blir den viktigste
kompetansen våre ansatte må ha.

12.3 Perspektiver og tiltak kommende år
I forbindelse med budsjettarbeidet 2018 ble det bestemt at de ekstra SIO- midlene ikke skulle
videreføres inn i drift, men avsettes til investering i nye bygg. Som kompensasjon for dette ble
rammen for området justert med 2 mill.kr. Samtidig ble inntektsposter grundig gjennomgått og
budsjettering av inntekt lagt etter nye regnskapstall. Dette medfører at rammeområdet har mindre
buffer enn tidligere for å møte uforutsette utgifter eller inntektssvikt.
Nye bygg, planlegging og prosesser knyttet til disse, vil ha stort fokus også framover. Innflytting i nye
omsorgsboliger i Nestansringen må gjøres slik at brukerne opplever trygghet og forutsigbarhet,
samtidig med at ansatte og til dels tjenestene skal organiseres på ny måte. God dialog og gode
prosesser vil være avgjørende for alle. Samtidig vil nye bygg og ny teknologi gi større muligheter for
selvstendighet og mestring. Det vil være en klar styrke for både brukere og ansatte at man får samlet
fagkompetansen, og at leder blir lokalisert i nær tilknytning til sine ansatte.
Erfaringene fra prosessene knyttet til nye bygg i miljøarbeidertjenesten danner grunnlag for
planlegging av tilsvarende prosesser i forhold til nytt sykehjem og ombygging av gammelt sykehjem
til boliger med heldøgns omsorg. Ansatterepresentanter og verneombud deltar i prosjektgruppe bygg,
og det er etablert ei drøftings- og informasjonsgruppe. Nye bygg krever endret organisering, noe som
berører både ansatte og ledere.
45

Selbu kommune

Årsmelding 2017

Det forventes å være nødvendig med ekstra fokus på rekruttering i mange år framover. Beregninger
viser at det framover vil bli stor mangel innen helsefagene. I forbindelse med desentralisert utdanning
er det, som et ledd i rekruttering, utarbeidet et forslag til stipendordning. Denne kommer til politisk
behandling i april. Det er nødvendig å få på plass en plan som viser behovet for framtidig kompetanse,
og som vil være grunnlaget for en mer målrettet oppbygging av kompetansen og ressursene som
behøves. Dette arbeidet bør prioriteres i 2019.
Det er startet arbeid med en ny Helse- og omsorgsplan, og dette arbeidet er planlagt ferdig i løpet av
2018. Et godt grunnlag er lagt i PLO-prosjektet, men det er utfordrende å sette av ressurser til arbeidet
parallelt med store byggeprosjekt. Helse- og omsorgsplanen vil være et grunnlag for arbeidet med
rekrutterings- og kompetanseplan.
Det er søkt om skjønnsmidler til oppfølging av prosjektet for fremming av heltidskultur i tjenestene.
Større andel heltid forventes å ha effekt som bedre tjenester for brukerne, bedre arbeidsmiljø, mindre
sykefravær og ikke minst rekruttering. En større satsing på dette prosjektet vil gi en del behov for
innleie, og dermed såpass store kostnader at man er avhengig av ekstern støtte for at det skal
gjennomføres slik som planlagt. Hvis det gis tilsagn om midler starter arbeidet til høsten. Hvis det ikke
gis midler må prosjektplanen omarbeides og forenkles.
Behovet for innleie gjennom bemanningsselskap forventes å være tilstede også i 2018, både i ferie og
i perioder ellers. Dette selv om det arbeides for å minimere dette behovet - som for eksempel ved
videreføring av tilbudet om ekstra kompensasjon for ekstra vakter i ferieavviklingsperioden. Blant
annet er det sannsynlig at det vil være nødvendig med innleie på grunn av ekstra behov ved
sykehjemmet også utover i året. Det er kun lagt inn budsjett for innleie tilsvarende regnskapstall.

13 Rammeområde 7 Næring
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:
Enhet
Plan, Areal og Teknikk

Ansvar
620 Næring
623 Næringsfond

Ansv. Leder
Ove Mogård (2017)
Jan Erik Marstad

13.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

13.2 Rådmannens vurdering
Selbu Vekst AS ble etablert i 2017 og det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Selbu Vekst AS og
kommunen med formål om å etablere en felles utviklingsarena i Selbu. Oppgaver og
utviklingsressurser innen næringsutvikling/kulturutvikling ble overført fra Selbu Kommune til Selbu
Vekst fom 15.mars 2017.
Følgende disposisjoner er gjort fra ansvar 623 Næringsfond i 2017:
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Regnskap Just. Budsjett
2017
2017

8000
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8011
8012
8013
8014
8015
8016
9455

Inntekter for øvrig
BO I SELBU, MARKEDSFØRING/OMDØMMEBYGGING
NÆRINGSRETTEDE POLITISKE VEDTAK
RDA-MIDLER
SØKNADSBASERTE PROSJEKTMIDLER NÆRINGSFOND
UTVIKLING AV ÅRSØYA
GRUNNTILSKUDD SNF
STILLINGSRESSURS NÆRINGSFOND
OMDØMMEBYGGING OG REISELIVSUTVIKLING - SELBU
VEKST
PRIMÆRNÆRINGENE
INTERKOMMUNALT NÆRINGSF MED TYDAL (2017)
KULTURUTVIKLING - SELBU VEKST
ADMINISTRATIVE LØPENDE TILTAK - SELBU VEKST (2017)
SAMARBEID SKOLE - NÆRINGSLIV
TILSKUDD SELBUMARTNAN

Avvik

-383
-2 793
15
65
0
30
330
350
120

0
-2 770
0
0
-400
0
300
350
720

383
23
-15
-65
-400
-30
-30
0
600

800
415
0
30
160
60
35

790
600
100
100
150
60
0

-10
185
100
70
-10
0
-35

Årsrapport fra Selbu Vekst er lagt ved som eget vedlegg til årsmeldingen.
Ubrukte midler på post STILLINGSRESSURS NÆRINGSFOND og KULTURUTVIKLING - SELBU VEKST
vil bli utbetalt til Selbu Vekst i 2018.

13.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Virksomhetsleder gjennom 2017 avsluttet sitt arbeidsforhold 31.12.2017. Jan Erik Marstad ble fast
ansatt ny virksomhetsleder fra 15.mars. Arbeidsoppgaver, organisering og struktur for området vil bli
vurdert i løpet 2018.
Det jobbes aktivt med å få på plass effektive og gode rutiner for rapportering, samarbeidsstruktur og
referansepunkt for samarbeidet med Selbu Vekst.

14 Rammeområde 8 Kultur
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:
Enhet
Plan, Areal og Teknikk

Ansvar
622 Kultur

14.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt
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14.2 Rådmannens vurdering
Rammeområdet viser et mindreforbruk på kr 321 000. Det ble i budsjett avsatt midler til utvikling av
bygdas arrangement. Selbu Vekst har tatt på seg oppgaven som koordinator og utvikler, dette er i
samarbeid med lag og arrangementsarenaer som har en potensial for arrangement i regional størrelse,
arbeidet ble avtalt til kr 150 000. Arbeidet ble ikke fakturert i 2017, men det vil komme faktura på
dette i 2018.
Budsjettmidler som tidligere gikk til kjøp av Museumskonservator fra MIST er videreført, disse
midlene blir nå brukt til diverse tiltak som kommer opp som ønsker og behov innenfor
museumsutviklingen i Selbu. I 2017 og 2018 jobbes det med ny utstilling av Birch sin steinsamling i
Bygdamuseet og det planlegges en ny utstilling av en strikkekolleksjon bestående av om lag 70
strikkevarer produsert av Selbu Husflid AS i perioden 1992 – 2015. Denne strikkeutstillingen vil passe
godt sammen med votteutstillingen når denne kommer tilbake til Selbu etter sin rundtur på diverse
museer rundt om i landet.

14.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Virksomhetsleder gjennom 2017 avsluttet sitt arbeidsforhold 31.12.2017. Jan Erik Marstad ble fast
ansatt ny virksomhetsleder fra 15.mars. Arbeidsoppgaver, organisering og struktur for området vil bli
vurdert i løpet 2018.

15 Rammeområde 9 Bygg- og Eiendomsservice
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:
Enhet
Enhet Bygg og Eiendom

Ansvar
640 Bygg
641 Renhold
642 Boligforvaltning
611 Prosjektledelse

Ansv. leder
Marius Sørensen

15.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

15.2 Rådmannens vurdering
Ny organisering av gamle sektor Samfunnsutvikling har vært operativ siden 01.01.17, dette har fungert
godt i 2017.
Rammeområdet har totalt 32 ansatte og 26,4 årsverk. Rekruttering innen Renhold har vært fokus, det
har vært flere kvalifiserte søkere på utlyste stillinger.
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Sykefraværet var i 2017 på 7,4 %, noe som er en positiv nedgang på 6,4 % fra 2016 da fraværet var på
13,8 %. Det jobbes aktiv med nærledelse og tilrettelegging for å redusere sykefraværet ytterligere.
Stillingsressurs på Boligforvaltning har i hele 2017 jobbet 40 % på Flyktningetjenesten. Det er ikke
budsjettert med 100 % stilling på boligforvaltning.
Mange investeringsprosjekter har blitt avsluttet med byggeregnskap og flere nye prosjekter er
påstartet. Nye bygg og tiltak og fokus på ENØK har bidratt til at strømforbruket har blitt redusert, i
tillegg har ny strømavtale bidratt til at kostnaden har blitt redusert. Dette resulterte i et mindreforbruk
på hele 838 953,- på konto 1180 strømavgift i 2017. Grafen nedenfor viser strømforbruket og
kostnaden gjennom året:

Virksomhetsleder har et godt samarbeid med Selbu Vekst og Selbu Næringsselskap med tanke på
utvikling av næringseiendommer og eksisterende næringsvirksomheter. Selbu Næringsselskap
overtok i 2017 leiekontrakten med Sifa, dette reduserte leieinntekten til avdelingen med 322 000,årlig.
Avdelingen er ansvarlig for utleiekontrakter på 98 boliger og kontrakter på 32 næringsforhold.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2017
Kommunestyret ønsker en oversikt over de museumsbygg som ikke er nevnt i årsmeldinga, både
tilstandsmessig og regnskapsmessig. Se eget vedlegg.

15.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Tiltak for å redusere strømforbruket vil pågå også i 2018, nye bygg som ungdomsskole og sykehjem
vil være mye bedre i forhold til energiforbruk i sammenligning med dagens bygg og vil bidra positivt
til redusert strømforbruk. Under en oversikt over de bygg som bruker mest kWh pr m2:
Selbu Sykehjem/legesenter
Selbu ungdomsskole
Selbustrand skole
Innbygda barnehage

259 kWh/m2
221 kWh/m2
194 kWh/m2
191 Kwh/m2
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Selbu Bo- og Servicesenter
180 kWh/m2
Til sammenligning bruker Kvellohaugen barnehage 134 kWh/m2 årlig.
Både Kvellohaugen barnehage, Tømra barnehage og Blålysbygget har luft til vann varmepumper,
disse har en begrenset virkningsgrad i lange kuldeperioder. De nye omsorgsleilighetene vil få vann til
vann oppvarming, i løpet av 2019 vil man kunne se effekten av dette.
Mange nye investeringer vil starte i løpet av året, ny prosjektleder er ansatt for å klare å holde planlagt
fremdrift på gjennomføring. Ferdigstillelse og innflytting i nye omsorgsboliger for personer med
funksjonsnedsettelse vil foregå på høsten 2018.
Kommunen vil i løpet av 2018 ferdigstille 8 nye omsorgsleiligheter og ha leierett på 8 leiligheter som
bygges i privat regi ved Selbu VGS, dette gjør at kommunen kan selge noen eldre hus og leiligheter og
fortsatt tilby et godt og differensiert botilbud for alle som kvalifiserer for leie av kommunal bolig.
Kommunen bør fortsatt ha som mål å disponere 21 kommunale boliger pr 1000 innbygger.
Rammeavtaler innen håndverkertjenester og byggematerialer vil i løpet av 2018 bli signert, dette
gjennomføres i samarbeid med VR Innkjøp.
Det jobbes løpende med oppdatering av kommunens vedlikeholdsplan for kommunale bygg, denne
utarbeides i samråd med vaktmestere og tjenesteledere, rektorer og styrere. Vedlikeholdsplanen skal
være et verktøy for planlegging og prioritering av større vedlikehold som planlegges.

16 Rammeområde 10 VAR
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:
Enhet
Plan, Areal og Teknikk

Ansvar
632 Seksjon Vann
633 Seksjon Avløp

Ansv. leder
Ove Mogård (2017)
Jan Erik Marstad

16.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

16.2 Rådmannens vurdering
Ansvar 632 Vann viser et forbruk i tråd med budsjettet, mens ansvar 633 avløp fortsatt har et lite
merforbruk.
Begge områdene har oppsparte fondsavsetninger på grunn av for lav investerings- og vedlikeholdstakt
de siste årene. Dette er i tråd med selvkostprognosen som ble lagt til grunn ved fastsetting av
gebyrregulativet for 2018, som viser en god utvikling mot balanse i selvkostregnskapet. Store
investeringer i avløpssektoren siste år medfører at også dette området vil balansere forbruk mot
gebyrinntekter framover.
For beregninger av selvkostområdene se note 21 i regnskapet.
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16.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Virksomhetsleder gjennom 2017 avsluttet sitt arbeidsforhold 31.12.2017. Jan Erik Marstad ble fast
ansatt ny virksomhetsleder fra 15.mars. Arbeidsoppgaver, organisering og struktur for området vil bli
vurdert i løpet 2018.
Det er fortsatt stort vedlikeholdsbehov på ledningsnettet både på vann og avløp. I tillegg står vi foran
investeringer i høydebasseng for vannforsyning ved Åsbaret og i Molia, samt flere renseanlegg for å
tilfredsstille kravene til økologisk god tilstand i Neavassdraget, jf. Vanndirektivet.
Det arbeides videre med revisjon av vedlikeholds- og investeringsplan for rammeområdet.

17 Rammeområde 11 Tekniske tjenester
Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:

Enhet

Ansvar

Ansv. leder

Plan, Areal og Teknikk

600 Felles Plan Areal Teknisk
610 Brann og feiervesen
621 Landbruk
630 Plan, Bygg og Oppmåling
631 Veier, Plasser og Gater

Ove Mogård (2017)
Jan Erik Marstad

17.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

17.2 Rådmannens vurdering
Samlet sett viser rammeområdet et merforbruk på kr 292 000.
Merforbruket fordeles på tjenesteområdene slik:
Brann- og feiervesen viser et merforbruk på kr 27 000 som i hovedsak skyldes etterbetaling av økt
kompensasjon av personsøkere for 2016 og 2017.
Plan-, bygg og oppmåling viser et merforbruk på kr 474 000. Noe av dette skyldes direkte
utgiftsføring av kostnader knyttet til nykartlegging av Selbu kommune i regi av Statens kartverk i
2017. Resterende skyldes mindre gebyrinntekter. Fremover må det på nytt sees på gebyrregulativene,
spesielt for byggesaker.
Veier, plasser og gater viser et merforbruk på kr 110 000. Dette kan i hovedsak tilskrives
vintervedlikehold. Det er et overforbruk på snøbrøytingsavtaler på kr 107 000 ift budsjett. Det er noe
overforbruk på kontoer for kjøp av byggetjenester samt materialer bygg og anlegg. Dette pga av
bygging av bla busslommer og andre tiltak. Dette er kompensert med økte tilskudd.
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Det er et mindreforbruk på ansvar 600 felles plan areal teknisk. Dette skyldes mindreforbruk på
lønnsposter på området som følge av refusjon sykelønn, utgifter refundert for verneombudsrolle samt
manglende regnskapsføring av virksomhetsleders lønn på området.
Landbruk har et mindreforbruk 89 000 Dette skyldes i hovedsak mottatte tilskudd og prosjektmidler.
Øvrige poster ser ut til å være i balanse.

17.3 Perspektiver og tiltak kommende år
Virksomhetsleder gjennom 2017 avsluttet sitt arbeidsforhold 31.12.2017. Jan Erik Marstad ble fast
ansatt ny virksomhetsleder fra 15.mars. Arbeidsoppgaver, organisering og struktur for området vil bli
vurdert i løpet 2018.
Utredning om et felles brannvesen i Værnesregionen er stilt i bero inntil videre. Det jobbes imidlertid
med en samarbeidsløsning med Stjørdal Brann og Redningstjeneste.

18 Rammeområde 12 Fellesformål
Dette rammeområdet representerer en del felleskostnader som tidligere er budsjettert på ansvar 820
Sentral økonomi. Disse kostnadene er nå flyttet til nytt ansvar 821 Fellesutgifter og utgjør
rammeområde 12 Fellesformål.

18.1 Regnskap pr 31.12.2017
Alle tall i 1000-kr – negativt tall er merforbruk/mindreinntekt

18.2 Rådmannens vurdering
Mindreforbruket skyldes i hovedsak ubrukte midler på





Pensjon: det ble budsjettert med et premieavvik på kr 1 mill. (ligger i budsjett på ansvar 821),
mens det er regnskapsført et premieavvik på 95 000 kr etter avstemming av pensjonskostnader
(se note 2 i regnskap).
Kr 1,5 mill gjenstår som ubrukte midler avsatt til lønnsøkning.
Tilleggsbevilgninger fra Formannskapet kr 300 000.
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Vedlegg
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Årsrapport Selbu Vekst AS
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Oppfølging av politiske vedtak
En komplett liste over åpne vedtak pr 31.12.2017 fra Formannskap og Kommunestyre legges inn som
del av årsmelding. Hver rammeområdeansvarlig har i tillegg kommenter status på de vesentligste
oppfølgingssakene på sine områder slik:

Oppfølging av politiske vedtak
Vedtaks
dato

Saksnr Vedtak

Status

29.05.2017 KS
Overføringen til kommunens næringsfond
29.05.2017 ble betydelig redusert etter at tildelingen av
regionale utviklingsmidler falt bort og RDA
midlene sterkt redusert. Ut ifra ønsket om at
Selbu kommune skal prioritere lokal
samfunnsutvikling er dette betenkelig.
Derfor ber kommunestyret rådmannen
vurdere muligheten for en overføring til
næringsfondet av midler kommunen selv
disponerer for å bøte på bortfallet.
Kommunestyret ber om å få en sak tilbake
om dette enten i forbindelse med en
budsjettjustering for året 2017 etter
budsjettjustering for året 2017 eller
budsjettbehandlingen for 2018.
Kommunestyret ber om at rådmannen i
årsmelding 2017 har med et eget avsnitt om
Selbu kommunes virksomhet i forhold til
miljø- og klimaspørsmål.
Kommunestyret ønsker en oversikt over de
museumsbygg som ikke er nevnt i
årsmeldinga, både tilstandsmessig og
regnskapsmessig.
06.06.2017 HUOPP

Under vurdering

Kommenteres i årsmelding 2017

Oversikt legges ved årsmelding 2017

Nytt teatertilbud i kulturskolen

Tilbudet er satt i gang og skal evalueres våren
2018. Skal tilbudet videreføres må det tilføres
midler i samsvar med opptrappingsplanen.

05.10.2017 HU OPP
RS 11/17

Evaluering av 2 uker sommerstengt
barnehage

Det ble vedtatt å videreføre 2 uker feriestengning,
men en ny evaluering av ordningen legges fram
som orientering for hovedutvalget høsten 2018.

09.11.2017 HUOPP

Evaluering av ordning med utvidet
åpningstid ved Tømra bhg

Ordningen med utvidet åpningstid på Tømra
barnehage er videreført.

Sikringsskyssbestemmelser for Selbu
kommune

Nytt reglement ble iverksatt f.o.m. skoleåret
2017/2018. Reglementet evalueres jevnlig

Utredning ny Selbu ungdomsskole

Skisseprosjekt ble ferdigstilt til årsskiftet.
Skisseprosjekt og mulighetsstudie for større

PS 13/17

PS 25/17
25.01.2017 HUOPP
PS 3/17
24.04.2017 KS
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12/17

24.04.2017 KS

hallflate ble lagt frem som sak i kommunestyret
05.03.18. PS 18/18. Følgende vedtak ble fattet.
Utredning ny Selbu ungdomsskole

12/17
Budsjett og økonomiplan 2018
11.12.2017 KS PS
98/17

Pkt. 4. Kommunestyret vedtar de
bevilgninger til investeringer som framgår
av punkt 4.1 i økonomiplanen med unntak
av objekt 7421 Nytt bibliotek. Rådmannen
utreder behov for størrelse på aktivitetsflate
tilknyttet Selbu Ungdomsskole, herunder
finansering og drift.

Skisseprosjekt ble ferdigstilt til årsskiftet.
Skisseprosjekt og mulighetsstudie for større
hallflate ble lagt frem som sak i kommunestyret
05.03.18. PS 18/18. Følgende vedtak ble fattet.
1. Kommunestyret tar skisseprosjektet til
etterretning og ber rådmannen gå videre med
planlegging av ny ungdomsskole med plan om
byggestart i 2019 i henhold til fremdrifts-og
økonomiplan
Kommunestyret anbefaler ikke alternativ A i
mulighetsstudien
2. Kommunestyret er positiv til å se på
muligheten for bygging av en flerbrukshall i
Bellområdet. Dette betinger imidlertid en
forpliktende deltagelse i fremtidig drift fra
brukerne selv, og Idrettsrådet oppfordres om å
samle brukerinteressene til dialog om involvering
og behov, og deretter komme tilbake til
kommunestyret med disse signalene innen 1. mai.
3. Dersom det blir et positiv vedtak på bygging av
ekstern hall, ber vi om at behovet for bygging av
aktivitetsal blir vurdert.
Videre arbeid er påstartet.

11.12.2017 KS PS
85/17

Bosetting av flyktninger i 2018

Kommunen ble ikke anmodet om å ta i mot
flyktninger for 2018, men har på forespørsel tatt i
mot 3 flyktninger så langt i 2018.

24.04.2017 KS 18/17

Aktivitetstilbud for brukere i sektor helse og
sosial

Mottatt tilbud fra Selbu-Trykk, men rådmann
valgte å ikke gå videre med dette- ut ifra
behovsvurdering og økonomi. Kartlegging av
status ifht miljøarbeidertjenestens brukere er
gjort. Andre behov og muligheter for
videreutvikling av eksisterende tilbud/ nye tilbud
er under vurdering.

29.05.17

KS 37/17

2.gangs behandling – planprogram
kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

01.12.16

HUSU
99/16

Vurdering av framtidig eierskap for
kommunale veger

Ulike medvirkningsprosesser er gjennomført i år
2017. Arbeidet vil også fortsette ut i år 2018.
Planen er at en ny Kommuneplanens samfunnsdel
for Selbu kommune skal bli godkjent av
Kommunestyret i løpet av år 2018.
Høring er gjennomført. Behandles på nytt i
HUSU i april.
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2 Innledning
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst én gang i perioden,
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som fremmes for kommunestyret. Denne skal
baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter.
Dette dokumentet, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge med innspill
fra ulike aktører, utgjør en slik overordnet analyse. Det er organisert i fire deler.
Denne første delen inneholder noen innledende kommentarer. Kapittel 2 gir en
overordnet oversikt over kommunens organisering, styringssystem og
styringsdokumenter. I kapittel 3 gjøres en gjennomgang av tjenesteområdene i
kommunen med beskrivelse av organisering og nåsituasjon. I kapittel 4 presenteres
selve risiko- og vesentlighetsanalysene i tabellform.
Dokumentet er grunnlagsdokument for kontrollutvalgets behandling av plan for
forvaltningsrevisjon, og vil ligge som et vedlegg til denne. Det er lagt opp til at
analyseprosessen bare gjennomføres én gang i perioden, mens planen vedtas for to
år av gangen.

Om prosessen
Denne analysen er utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.
Analysen baserer seg blant annet på analyser av følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens styringsdokumenter og regnskapsdata
KOSTRA
Kommunebarometeret
Kommunebildet - fylkesmannen
Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter
Statlige tilsynsrapporter
Innspillsmøte med gruppeledere fra kommunestyret og rådmannen
Innspill fra kontrollutvalget
Mediesaker
Politiske saker
Orienteringer fra rådmannen til KU i møter i 2016. Sentrale tema har vært:
- Arbeid for å forebygge/redusere sykefraværet
- Samhandlingsreformen
- Erfaringer med ny bedriftshelsetjeneste
- Eiendomsforvaltning
- Beredskapsarbeid

I tillegg har fagforeninger, hovedverneombudet og revisjonen vært invitert til å
komme med innspill.
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3 Oppsummering av analysen
Her følger en punktvis opplisting av de prioriterte risikoområdene. Denne er basert
på den mer detaljerte gjennomgangen i kapittel 5 og møtet i kontrollutvalget
22.11.16.
1
2
3
4

Barnevern. Interkommunalt samarbeid med Stjørdal som vertskommune.
Fellesprosjekt med øvrige samarbeidende kommuner.
Oppfølging av arbeidet med psykisk helse, herunder rus.
Oppfølging av arbeidet med integrering flyktninger.
Offentlige anskaffelser. Mulig fokusområde strategi for anskaffelser i
Værnesregionen (VR) - oppfølging av Etiske retningslinjer VR innkjøp.

Andre aktuelle områder:
Rådmannen administrative internkontroll (Tas i KU)
Brannvern kommunale bygg (Branntilsyn osv)
Oppfølging av politiske vedtak, politiske nemder, etterlevelsesrevisjon. (Tas ikke inn
i planen.)
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4 Om kommunen
Organisering
Politisk organisering
Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer),
formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg
helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg samfunnsutvikling (7 medlemmer) og
kontrollutvalget (5 medlemmer).
Det er ikke lagt opp til endringer i den politiske organiseringen.

Administrativ organisering
Kommunens administrative organisering er i utgangspunktet at det er tre
sektorsjefer, oppvekst, helse og sosial og samfunnsutvikling som rapporterer til
rådmannen.

Rådmannen har den senere tid fungert som sektorsjef for samfunnsutvikling. Fra
1.1.17 vil sektoren trolig legges ned oppgavene ligge i enhetene bygge og eiendom
og arealforvaltning og teknikk underlagt rådmannen.
Innen de sektor oppvekst og sektor helse og sosial er det er det flere tjenesteledere
som rapporterer til sektorsjefen.
Selbu satser på interkommunalt samarbeid i Værnesregionen, noe som kommunen
ser ut til å ha stor nytte av.

Styringssystem og styringsdokumenter
Kommunen er inne i en større prosess hvor det jobbes systematisk på å få på plass
et helhetlig styringssystem. Utfordringsdokument, ny planstrategi, handlingsprogram
og økonomiplaner er viktige dokumenter i denne sammenheng. Videre inngår
dokumenter som rapporterer om måloppnåelse og ressursdisponeringer.
Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig dokument som rådmannen prioriterer å
oppdatere. Gjeldende plan er fra 2005, men de overordnede mål er fortsatt
gjeldende og gjengis:
Kommunal tjenesteproduksjon
Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud som til enhver
tid møter innbyggernes og næringslivets behov.
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Stedsutvikling og boligtilbud
Kommunesenteret og grendesamfunn skal ha lokale særpreg og estetiske kvaliteter
for å skape gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. Det skal til enhver tid
være et godt og variert boligtilbud som er i samsvar med innbyggernes og tilflytteres
ønsker.
Næringsutvikling
Eksisterende bedrifter, landbruksnæringene og nyetableringer skal gis muligheter for
videreutvikling.
Oppvekstmiljø
Barnehage- og skolemiljøet skal ha trygge og gode oppvekstmiljø for barn og
ungdom med høge utviklings- og læringsmål.
Kultur- og fritidstilbud
Kommunen skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud av god
kvalitet.
Livskvalitet og tilbud innen helse/sosial
Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at
det etablerers boligtilbud ut fra brukernes ønsker.
Kommunikasjon
Offentlige veitilbud skal være trygg og sikker for alle trafikkanter. Hovedvegnettet
skal h en standard som er tilpasset trafikkbehovet. Alle innbyggerne skal ha tilgang
til elektronisk nettverk som videreutvikles i tråd med teknologisk utvikling.
Kommunestruktur/regionalt samarbeid
Selbu kommune skal bestå som egen kommune. Kommunen skal bidra til økt
verdiskaping og bosetting i Trøndelagsregionen.
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5 Om det enkelte tjenesteområde
I denne delen gis en kortfattet og overordnet gjennomgang av de tjenester
kommunen har ansvar for. Vi baserer analysen på inndelingen i
rapporteringssystemet Kostra1, med noen tilpasninger.

Forklaring til vurderingstabeller
Risikoområde

Områder innenfor tjenesten der det kan eksistere vesentlig
risiko. Kan være generelle eller spesifikke for kommunen
analysen gjelder.

Indikatorer

Forhold som taler for økt risiko innenfor det aktuelle
risikoområdet for kommunen analysen gjelder.

Tiltak

Iverksatte tiltak som kan redusere risiko eller redusere sjansen
for skjulte risikoer i kommunen analysen gjelder.

Risiko

Anslått sannsynlighet for at det oppstår et betydelig avvik
innenfor overholdelse av lover og regler, økonomi, produktivitet
eller måloppnåelse. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).

Vesentlighet

Anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik. Kan
være konsekvenser for kommunen, brukere, innbyggere eller
samfunnet for øvrig. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).

Prioritering

Sekretariatets vurdering av hvor aktuelt området er for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Basert på vurderingen
av risiko og vesentlighet. Vurderes i 3 kategorier
(høy/middels/lav).

1

Rapporteringsverktøy mellom kommune og stat som er obligatorisk for alle kommuner.
Se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra for mer informasjon og fullstendige data.
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Sentraladministrasjon
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tillitvekkende forvaltning basert på kommuneloven og forvaltningsloven.
Praktisering av åpenhet i tråd med offentleglova.
Et helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger.
Hensiktsmessig system for administrativ og politisk styring.
Forvaltning av kommunens likviditet, gjeld og eiendeler.
Forsvarlig regnskapsføring og budsjetteringspraksis.
Innkjøp i tråd med lov om offentlige anskaffelser.
Ha internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar
med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre
rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll.
Gi råd og veiledning
Treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak
Iverksette og følge opp tiltak

Mål
Å få på plass et helhetlig styringssystem og oppnå balanse i driften, herunder å legge
til rette for nye investeringer har fokus.

Organisering
Sentraladministrasjonen består av rådmann, folkevalgte og seksjonene økonomi,
personal og servicetorg. De enkelte seksjonene har hver sin leder som alle har hatt
stillingene i mer enn 5 år.
Fra 1.1.17 vil i tillegg enhetene Bygge og eiendom og Arealforvaltning og teknikk bli
lagt inn under sentraladministrasjonen.
Mange sentrale fellesoppgaver utføres gjennom interkommunalt samarbeid i
Værnesregionen. Det gjelder også innenfor andre ansvarsområder.
Tabellen under viser samarbeidsområder i Værnesregionen i dag og samarbeid som
er under utredning:
KOMMUNER SOM SAMARBEIDER
Frosta

Malvik

Meråker

Selbu

Stjørdal

Tydal

Sekretariat

X

X

X

X

X

X

Saksbehandlersystem

X

X

X

X

X

X

Innkjøp

X

X

X

X

X

X

Skatt/arbeidsgiverkontroll

X

X

X

X

X

Faktura/lønn/regnskap

X

X

X

X

X

IKT

X

X

X

X

X

Intranett/ portalløsning/hjemmesider

X

X

X

X

X

Samarbeidsområder
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Kvalitetssystem

X

X

X

X

X

Barnevern (inkl. psykolog 0-12år)

X

X

X

X

X

PPT- tjeneste

X

X

X

X

X

Utredning forebyggende tiltak

X

X

X

X

X

Legevakt

X

X

X

X

Forvaltningskontor

X

X

X

X

Distriktsmedisinsk senter

X

X

X

X

Øyeblikkelig hjelp senger

X

X

X

X

Velferdsteknologi

X

X

X

X

Samfunnsmedisinsk enhet (SME)

X

X

X

X

Frisklivssentral (del av SME)

X

X

X

X

Kommunepsykolog (del av SME)

X

X

X

X

Kommuneoverlege (del av SME)

X

X

X

X

Krisesenter i Nord-Trøndelag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

barn/unge

Felles NAV –kontor

X

Utredning felles enhet miljøretta
helsevern
Utredning rus/psykiatri
Utredning flyktningetjeneste

X

X

X

X

X

Utredning felles brann og

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

redningstjeneste
Utredning PML (plan,miljø,landbruk)

Stjørdal kommune er vertskommune for de fleste samarbeidsområder og det er
derfor viktig at planlegging og gjennomføring av forvaltningsrevisjon skjer i samråd
med øvrige samarbeidende kommuner og da særlig vertskommunen.
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Utfordringer
Rådmannen har overordnet ansvar for koordinering av kommunens virksomhet. I
dette inngår ansvar for overordnet planlegging, økonomistyring, administrasjon og
saksbehandling. Utdatert strategiplan og manglende oppdatert samfunnsdel i
kommuneplanen har gitt utfordringer. Utfordringsdokument fra høsten 2016 peker
også på kommunens avhengighet av Værnesregionen, herunder økte kostnader og
styringsutfordringer. Kontrollutvalget har de senere årene hatt fokus på at rutinene
for oppfølging og tilbakemelding på politiske vedtak blir rasjonelle og gode.

Tiltak og satsinger
-

Få på plass et helhetlig styringssystem
Bedre økonomistyring for å sikre balanse i driften, bygge opp reserver og
dermed økt handlefrihet.
Bedrede rutiner for å følge opp politiske vedtak.

Tidligere forvaltningsrevisjon (FR)og statlige tilsyn
-

Offentlige anskaffelser – følges regelverket (2008) FR
Omdømme og omdømmebygging (2011) FR
Samarbeid med Selbu Næringsforum (2012) FR
KOSTRA-rapportering – (2013) FR
Beredskapsarbeidet i Selbu kommune. Fylkesmannen (2014)
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Risikoområde

Indikatorer

Interkommunalt
samarbeid

Krevende å samordne med egne organisasjon
og mellom samarbeidende kommuner.
God sentral oversikt over interkommunalt
samarbeid.
Utfordringer knyttet til politiske nemder

Eierstyring

Større fokus på eierstyring de senere år.

Personal

Synkende sykefravær:2013 11.1%, 2014 8,5%
2015 7,9%.
Gjennomgående god kompetanse i
sentraladministrasjonen.

Økonomistyring

God budsjettdisiplin de siste år.
Vesentligbedring i budsjetterings og
rapporteringsrutiner.
Lite disposisjonsfond, men bygger opp.
Fortsatt stram økonomi og lite til investeringer

Innkjøp

Komplisert regelverk – endringer i regler.
Brudd påvist i regnskapsrevisjon 2014 og 2015.
Begrenset kompetanse lokalt.

Styringssystem

Mangler et helhetlig styringssystem

Risikoreduserende
tiltak
Møter i regionråd
(rådmenn) og politiske
nemder.
Ekstern evaluering av
ledelsesfunksjoner.
Rapport april 2017.
Eierskapsstrategi
vedtatt 2011.
Eierskapsmeldinger
utarbeidet for de
vesentligste selskaper
Fokus på å redusere
sykefravær.
Avhengig av å benytte
spesialkompetanse i
Værnesregionen på en
del felt.
Interkommunalt
samarbeid, god
kompetanse, god
dialog med
vertskommune.
God oppfølging av
økonomi lokalt
Styrket felles
innkjøpsordning i
Værnesregionen. God
kompetanse som kan
brukes.
Pågår et omfattende
arbeid for å få dette på
plass.

Risiko
Middels

Vesentli
ghet
Høy

Priorite
ring
Høy

Lav

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Høy

Middels

Høy

Høy

Høy

Middels

Høy

Middels

Internkontroll
Arkiv/dokumenthåndteri
ng

God kompetanse lokalt og i Værnesregionen

Åpenhet/offentlighet

Scorer bra på åpenhet.

Omdømme/attraktivitet

Stabilt folketall – økende hyttebygging
FR 2011- lite systematisk arbeid med
omdømme.
Liten endring i organisering

Politisk styring
Beredskap

Informasjons-sikkerhet

ROS-analyse – "godkjent" av FM
Lovpålagte planer på plass
Manglende øvelser påpekt ved tilsyn FM 2014 –
er gjennomført nå.
God kompetanse samlet i Værnesregionen
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Jobbes med helhetlig
styringssystem.
Interkommumnalt
samarbeid i
Værnesregionen.
Deltar i IKA Tr.lag
Ombygging av arkiv i
rådhuset

Middels

Høy

Middels

Lav

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Aktiv markedsføring
hva kommunen har å
by på.
Bedring i rapportering
til politisk nivå
Området følges opp
tett. KU orientert
20.9.16.

Lav

Middels

Lav

Middels

Middels

Lav

Middels

Høy

Lav

Interkommunalt
samarbeid. Sterk ITavdeling i VR

Lav

Høy

Middels

Barnevern (Interkommunalt samarbeid)
Tatt med som eget område i analysen – spesielt fokus over lang tid)

Kommunalt ansvar på området
•

•
•
•
•

Ha internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar
med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre
rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll.
Gi råd og veiledning
Treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak
Forberede saker for behandling i fylkesnemnda
Iverksette og følge opp tiltak

Mål
Sikre en riktig og godt koordinert barneverntjeneste, gjennom å bidra til best mulig
samhandling mellom kommunale tjenester og Værnesregionen barneverntjeneste.
Videreutvikle og kvalitetssikre forebyggende tiltak, som kan bidra til redusert behov
for mer omfattende tjenester.

Organisering
Barnevernstjenesten er organisert i VR, med Stjørdal som vertskommune.
Barnevernstjenesten i Værnesregionen har samlet god kompetanse. Selbu kommune
er avhengig av denne tjenesten for å kunne innfri lovkrav.

Utfordringer
-

Høyt sykefravær over tid
Store budsjettoverskridelser
Kritiske tilsynsrapporter fra fylkesmannen over tid
Manglende dokumentert IK på enkeltområder

Tiltak og satsinger
VR-modellen barn/unge satses det nå stort på forebygging på tvers av enheter,
sektorer og kommunegrenser. Mål om å være i forkant og dermed redusere fremtidig
behov for barnevernstjenester.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
-

Tilsynsrapporter barnevern – fylkesmannen i NT (2011-2013-2016)
Evaluering av barnevernstjenesten i Sør-Trøndelag – Værnesregionen (2016)

Spesiell oppfølging fra kontrollutvalgene i Værnesregionen
Kontrollutvalgene i vertskommunen Stjørdal og samarbeidende kommuner, herunder
Selbu og Tydal har tidligere gjort vedtak om forvaltningsrevisjon på området, men
avventet oppstart da det har vært gjennomført evalueringer og tilsyn fra
fylkesmannen og de samarbeidende kommuner har fokus på området.

Risikoområde

Indikatorer

Kvalitet
Internkontroll

Noe fristbrudd saksbehandling
God kompetanse
Knappe ressurser
Avvik påvist gjennom tilsyn fra FM

Politisk styring

Politisk nemd lite involvert /orientert

Risikoreduserende
tiltak
Tett oppfølging fra FM
Fokus i regionråd og
arbeidsutvalg
Igangsatt arbeid i
nær kontakt med FM

Risiko
Høy

Vesentli
ghet
Høy

Priorite
ring
Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

Middels

Middels

Oppvekst
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•

Barnehagemyndighet – godkjenning av og tilsyn med barnehager i
kommunen.
Barnehageeier – ansvar for tilbudet i den enkelte kommunale barnehage
Gi et skoletilbud i tråd med opplæringslova
Ha SFO-tilbud før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med
særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
Kulturskole
Bibliotek

Mål
Skolene er med i nasjonale satsningen Vurdering for læring. Overordnet mål er at
skoleeier og skoler skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis
som har læring som mål.
Barnehagen skal bidra til at barn får en god start i livet og alle barn skal få mulighet
til å utfolde sin skaperglede og utforskertrang i trygge omgivelser.

Organisering
Selbu har 3 barneskoler og en ungdomsskole i tillegg til kulturskolen. Etter siste
strukturendring er det nå 4 barnehager, hvorav 3 ligger i aksen Tømra til Øverbygda
langas RV 705. Den siste ligger i Dragsten. I tillegg er voksenopplæring,
flyktningetjenesten, bibliotek og PP-tjeneste organisert under oppvekst.

Utfordringer
Nedgang i barnetall, stram kommuneøkonomi og nedbemanning har vært
utfordrende for barnehagene. Nedgang i elevtallet de kommende år samt nye
kompetansekrav for lærere er utfordringer på skolesektoren. I tillegg er det sett på
som en utfordring å finne en finansieringsmodell for bygging av ny ungdomsskole
som ikke reduserer driftsbudsjettet på en slik måte at det ikke går ut over elevenes
opplæring.

Tiltak og satsinger
Både innen skole og barnehager er det felles satsninger både innen Nea-regionen og
Værnesregionen. Dette gjelder både i forhold til barn og unge og kompetanseheving
hos ansatte. Kommunen satser også på å forbedre resultatene for de nasjonale
prøver. Det satses også på Værnesmodellen Barn og unge som Selbu er en del av er
et stort prosjekt hvor det legges opp til bedre koordinering mellom sektorer innen
kommunen og kommunene i mellom.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
-

Kompetansestrategi for grunnskolen- oppfølging og resultat (2009)
Mobbing i grunnskolen (2016)

Risikoområde

Indikatorer

Kvalitet - skole

Høy kompetanse lærere. Noen sårbare
fagområder
Varierende resultater nasjonale prøver. Noe
svakere enn gjennomsnitt.)
7,8 % spesialundervisning – gjennomsnittlig
nivå.

Økonomi/effektivitet
- skole

Relativ høye utgifter per elev.
God budsjettdisiplin.

Mobbing/psykososialt
læringsmiljø - skole

Gjennomført forvaltningsrevisjon 2016 viser at
det jobbes godt for å forhindre mobbing.

Barnehager

Omstrukturering 2015 – nedbemanning
Full barnehagedekning.

Risikoreduserende
tiltak
Satser på
utviklingsarbeid,
kvalitetssikring. Jobbes
systematisk for å
bedre læringsmiljø.
Mål om å redusere
spesialundervisningen
– bedre tilpasset
opplæring.
Tilstandsrapport skole
behandlet politisk i
temadebatt
kommunestyret
november 2016.
Stort fokus på
økonomi.
Kommunestyret på at
en ikke skal tilsette i
midlertidige stillinger.
Tidlig innsats – sosiale
ferdigheter. Jobbes
systematisk for å
forebygge mobbing.
Værnesmodellen
modellen for barn og
unge.
Værnesmodellen
modellen for barn og
unge.
Tiltak
kompetanseheving

Risiko

Vesentli
ghet

Priorite
ring

Middels

Høy

Middels

Høy

Middels

Middels

Middels

Middels

Lav

Lav

Middels

Middels

Økonomi/effektivitet
hele sektor oppvekst

Høye driftsutgifter ut fra Kostra-analyse.

Kapasitet/struktur skole

Vesentlig reduksjon i antall elever samlet frem
mot 2020 – prognoser. 3 barneskoler og 1
ungdomsskole.
Stor politisk flertall for å opprettholde
skolestruktur

Kulturskole

Bra lærerkapasitet, men noe utfordrende å få
besatt små stillinger og skaffe vikarer
Mye brukt, store utlånstall (topp 20 i landet)
Dårlig teknisk standard på bygg
Godt utbygde anlegg
Utfordrende å finne gode driftsmodeller

Bibliotek
Kulturarenaer og
frivillighetsarbeid
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Innsparingskrav på
15% av potensialet på
sektor oppvekst 2017.
Ny ungdomsskole
under planlegging

Middels

Høy

Middels

Middels

Lav

Samarbeid med skole

Lav

Middels

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Middels

Lav

Fokus på samarbeid
med lag og
organisasjoner og
finne riktig
ressursbruk.

Middels

Helse og sosial
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plass i institusjon
Helsetjenester i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Individuell plan for brukere med behov for koordinerte og langvarige tjenester
Støttekontakt
Internkontroll
Omsorgstjenester med et visst kvalitetsnivå
Økonomisk sosialhjelp
Kvalifiseringsprogram
Råd og veiledning – sosialt forebyggende tiltak
Tilbud til personer med rusproblemer
Boliger til vanskeligstilte
Individuell plan for koordinering av langvarige behov
Introduksjonsprogram for flyktninger
Fastlegeordning – sørge for å tilby fastlege til alle innbyggere i kommunen
Forebyggende arbeid, psykisk og somatisk - Helsetjeneste i skoler,
helsestasjonstjeneste og miljørettet helsevern
Legevakt
Habilitering og rehabilitering

Mål
Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at
det etablerers boligtilbud ut fra brukernes ønsker.

Organisering
Hjemmetjenesten og sykehjemmet utgjør de største enhetene, men en rekke viktige
oppgaver er lagt under sektoren. Mange oppgaver er lagt til det interkommunale
samarbeidet i Værnesregionen, viser til oversikten under kapittel 5
Sentraladministrasjonen.

Utfordringer
Kommunens utfordringsdokument peker behov for omlegging av kommunens
tjenesteprofil innen pleie og omsorg. Det pekes spesielt på bemannede
omsorgsboliger for eldre og at sykehjemmet ikke har god nok standard. Det er
kostnadskrevende at det benyttes langtids sykehjemsplass til personer som kan bo i
omsorgsbolig.

Tiltak og satsinger
Utstrakt samarbeid mellom kommuner i VR, spesielt på områder som krever
spesialkompetanse. Oppgaver knyttet til samhandlingsreformen, eksempelvis
muligheten til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
- Økonomisk sosialhjelp (2008)
- Sykefravær - forebygging, tiltak og oppfølging- Hjemmetjenesten (2010)

Risikoområde

Indikatorer

Institusjonsplass

Nok kortidsplasser, men brukes til personer som
kunne bodd i omsorgsboliger (langtidsopphold)
Lave kostnader per institusjonsplass.
Sykehjemmet ikke tilrettelagt for å dekke
dagens krav/behov – kun 2 % brukertilpasset
enerom. (Landsgjennomsnitt 84%)
Mangler omsorgsboliger
Ikke alvorlige avviksmeldinger
Lav andel ufaglærte i PLO (17%)
Fylkesmannen mottar få klager på
omsorgstjenester
Mangler kompetanseplan, reduserte midler til
kompetansebygging
Ikke alvorlige avviksmeldinger

Kvalitet/kompetanse
(PLO)

Internkontroll
Hjemmetjeneste

Ytes mye tjenester til personer med små behov
Bruker relativ stor andel av ressurser på
området i forhold til andre kommuner.
Ingen alvorlige avviksmeldinger

NAV - Økonomisk
sosialhjelp

Økte kostnader – merforbruk 2015

Psykisk helsetjeneste,
herunder rus.

Økende andel med psykiske lidelser i 2015.
Skyldes rus og yngre brukere
Mangel på egnede boliger

Risikoreduserende
tiltak
PLO-prosjekt 2015.
Forvaltningskontor VR
prioriterer tildeling

Risiko

Kompetanseplan skal
utarbeides.
Legger til rette for
opplæring så langt det
er mulig.
Avvikssystem etablert,
felles mal
Værnesregionen
Tatt i bruk
velferdsteknologi
Øker dagtilbudet
Forvaltningskontor VR
prioriterer tildeling
Interkommunalt
samarbeid VR fra
1.1.16 for å få et
robust fagmilø.
Styrket bemanning.
Lavterskeltilbud på
dagsenter
Tilbud Inn på tunet
Interkommunalt
samarbeid VR

Middels

Vesentli
ghet
Høy

Priorite
ring
Middels

Middels

Middels

Lav

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Høy

Høy

Folkehelse

Varierende status i forhold til andre kommuner
på ulike områder.
Fokus på arbeidet med folkehelse

Legevakt
Samhandlingsreformen

Ikke betalt for utskrivningsklare pasienter.
Mottar sykere pasienter enn før.

Flyktningetjeneste

Antall flyktninger øker, opp mot 50 per 31.12.16
Integrering – bolig, skole, arbeid utfordrende
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Oversiktsdokument
over folkehelse og
påvirkningsfaktorer
fremlagt i
kommunestyret
oktober 2016
Interkommunalt
samarbeid VR.

Lav

Middels

Lav

Middels

Middels

Lav

Interkommunalt
samarbeid VR.
Distriktsmedisinsk
senter (DMS)- Stjørdal
Introduksjonsprogram
Bosettes i kommunale
boliger.

Middels

Høy

Middels

Middels

Høy

Høy

Samfunnsutvikling
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avfallshåndtering fra private husholdninger
Utbygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg
Drift og vedlikehold av kommunale veier
Forvalte kommunale bygg på vegne av innbyggerne og i tråd med aktuelt
lovverk
Ha oversikt over eiendomsmassen og en plan for verdibevarende vedlikehold
Forvaltning av kommunalt næringsfond
Forvaltning av eventuelle konsesjonskraftinntekter
Tilrettelegging for lokal næringsvirksomhet og lokale arbeidsplasser (ikke
lovpålagt)
Etablere en plan for beredskap basert på risiko- og sårbarhetsanalyser
Beredskapsøvelser i tråd med planverk, minimum hvert annet år
Forebyggende brannvern
Arealforvaltning – fatte vedtak etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven
m.m.
Landbruksfaglig utredning i arealsaker
Forvaltning av statlige drifts- og investeringsvirkemidler
Gi råd og legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling
Etter kulturloven sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og
andre relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for et
bredt spekter av kulturvirksomhet.
Typiske tiltak: Idrettsanlegg, kino, kunstformidling, kulturbygg,
aktivitetstilbud til barn og unge, tilskudd til lag og foreninger.

Mål
Det er sentrale nasjonale føringer på flere av områdene. Kommunen er i ferd med å
utarbeide et helhetlig styringssystem hvor mål og oppfølging blir mer ensartet.

Organisering
Rådmannen har foreslått at sektoren legges ned og de største områdene legges inn i
følgende 2 enheter direkte under rådmannen: Enhet for Bygg og eiendom og enhet
for Arealforvaltning og teknikk. Samfunnsutvikling vil fortsatt være et eget politisk
utvalg.

Utfordringer
-

Utfordringer å forvalte bygningsmasse med avsatte midler.
Mangel på egnede kommunale boliger
Organisering/koordinering av satsing næring

Tiltak og satsinger
Koordinering av arbeidet for å sikre økt næringsvirksomhet.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
-

Oppfølging av byggeprosjekt Bell skole (2006)
Kostnadseffektivitet innen sektor vann avløp og renovasjon (2007)
Rapport etter statlig tilsyn med kommunal beredskapsplikt Selbu kommune
10.06.2014.

Risikoområde

Indikatorer

Selvkostområdet

Samlet kr 9,3 mill på selvkostfond per 31.12.15
(Vann kr 4,6 mill, avløp kr 3,3 mill)
Samlet overskudd 2015 kr 2,3 mill
Mange innsigelser ved utarbeidelse av arealplan

Målkonflikter
utbygging og vern

Vegvedlikehold
Eiendomsforvaltning

Stort etterslep på vedlikehold.
Omfattende vegnett, stor andel uten fast dekke.
Stor og gammel eiendomsmasse
Manglende vedlikehold
Manglende overordnet strategi.

Risikoreduserende
tiltak
Forbedrede kalkyler beregninger

Risiko

Ny arealplan 2015
Ny landbruksplan
under utarbeidelse
Sentrumsplan på
høring

Fokus på området.
Vedtatt å selge
eiendom som er
overflødig.

Lav

Vesentli
ghet
Middels

Priorite
ring
Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Middels

Lav

Høy

Høy

Lav

Middels

Middels

Middels

Middels

Høy

Middels

Forvaltningsrevisjon
igangsatt november
2016.

Kommunale
byggesaker

Begrenset tilsyn ulovlighetsoppfølging

Næringsutvikling

Ledige næringslokaler
Redusert bemanning til tider
Brukes betydelige midler til støtte - utvikling

Ny Selbu
ungdomsskole under
planlegging.
Planlegger
interkommunalt
samarbeid VR
Samarbeid med Selbu
Næringsforum
Samarbeid Selbu Vekst
Jobbes med
samfunnsutviklingsprosjekt

Beredskap,
driftssikkerhet
Brannvern

ROS-analyse – "godkjent" av FM
Lovpålagte planer på plass
Manglende øvelser påpekt ved tilsyn FM 2014 –
er gjennomført nå.
Tilsyn med brann- og redningsvesenets
forebyggende arbeide i Selbu kommune. (2013)
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Avvik lukket.
Risiko og
sårbarhetsanalyse
(ROS) i 2013
Avvik i
internkontrollsystemet
lukket.
Fremskutt enhet 2017?

Middels

Lav

Høy

Lav

Middels

Middels

6 KOSTRA-data
Administrasjon, styring, økonomi og støttetjenester
Indikator
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, % av totale
driftsutgifter
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr.
innbygger

-1,8
9,8
70,4
7,4

-0,5
1,3
67,0
7,8

0,8
0,3
73,7
6,9

1,4
5,0
76,7
7,9

2,3
5,0
96,5
6,3

Landet
u/Osl
2,5
6,7
81,7
6,7

623

611

758

816

420

418

2010

2014

2015

KGr

S-T

Barnehage
[Fullstendig faktaark, SSB]
Indikator
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger
Korr. br. driftsutg. per korrigert oppholdstime, komm. barneh.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning

2010
2 151
55
95,4
38,6
2,4

2014
7 375
62
91,5
36,4
-

2015
6 640
62
87,6
42,3
1,3

KGr

S-T

6 908
59
90,2
34,5
7,7

8 100
57
93,3
39,6
8,2

Landet
u/Osl
7 699
59
91,0
36,4
7,5

Grunnskoleopplæring, SFO
[Fullstendig faktaark, SSB]
Indikator
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere

2010

2014

2015

KGr

S-T

111 769
9,3
11,2
36,8
3,3

116 324
7,5
11,7
38,3
1,4

115 292
7,8
12,4
40,6
2,9

121 116
8,9
11,6
7,5

101 441
8,0
13,9
40,8
5,5

Landet
u/Osl
102 261
7,9
13,5
40,7
2,9

Kommunehelse
[Fullstendig faktaark, SSB]
Indikator

2 549
1 850

3 006
2 524

2 428
2 329

3 188
2 458

2 423
2 663

Landet
u/Osl
2 383
2 137

13,6
9,6

11,5
9,4

9,0
9,3

12,9
10,5

9,6
8,3

10,5
9,1

7,5
2,5

4,9
4,2

5,3
6,1

2,9
5,8

6,1
3,4

3,6
4,5

0,33
0,37

0,50
0,33

0,52
0,35

0,41
0,40

0,42
0,32

0,54
0,38

2010

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetjeneste pr innbyggere 0-20 år
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere
(khelse+plo)
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

2014

2015

KGr

S-T

Pleie og omsorg
[Fullstendig faktaark, SSB]
Indikator
Netto driftsutgifter pr innbygger 67 år +, pleie- og
omsorgtjenesten
Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr kommunal plass
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc
Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon
Andel 80 år + i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

2010

2014

2015

KGr

103 349

110 334

110 385

109 178

103 044

Landet
u/Osl
109 342

856 867
2,2
13,6
0,3

831 408
2,0
13,8
0,0

849 673
2,0
13,7
0,0

87,8
13,7
5,1

997 497
73,8
16,4
3,8

1 050 987
84,5
13,2
3,9
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S-T

Sosialtjenesten
Indikator

1 618

1 500

2 355

2 527

2 933

Landet
u/Osl
3 243

2,7
5,2
5,7
28

2,4
3,1
3,9
15

2,9
2,1
3,1
10

-

-

3,9
92

2010

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

2014

2015

KGr

S-T

Barnevern
Indikator

2010

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barneverntjenesten
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år
Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk
Andel melding som går til undersøkelser
Andel undersøkelser som førte til tiltak
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre mnd. i %

4 008
57 650
5,7
23,1
66,7
70,0

26

2014

2015

7 459
148 651
4,0
13,4
83,3
71,4
64,0

7 011
121 375
3,2
13,3
82,8
56,2
62,0

KGr
9 458
76,0

S-T
8 266
132 292
4,0
10,9
82,6
44,7
82,0

Landet
u/Osl
8 331
109 877
4,8
16,2
79,6
42,8
82,0

Avfall, renovasjon, avløp, vann
Indikator

2010

Finansiell dekningsgrad avfall
Årsgebyr avfall
Finansiell dekningsgrad avløp
Andel innb. tilknyttet komm. avløp
Finansiell dekningsgrad vann
Andel innb. tilknyttet komm. vann.
Gj.sn. årlig avbruddstid vannforsyn.

2014

101
2 446
112
100,2
106
96,5
-

2015

99
3 110
118
98,2
120
94,5
0,08

99
2 768
109
99,1
116
93,3
1,58

Landet
u/Osl

KGr

S-T

77
2 404
101
99
-

78
2 630
109
83,8
102
86,7
1,26

KGr

S-T

90
2 616
102
82,2
104
82,7
0,70

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Indikator

1 028

392

584

693

624

Landet
u/Osl
595

5
5
1

0
9
1

1
10
0

7
6
-

3
3
8

6
4
7

-

-

-

-

84

83

80

-

-

-

95

87

2010

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur
og nærmiljø per innbygger
Alder for kommuneplanens arealdel
Alder for kommuneplanens samfunnsdel
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet
langs sjø. Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v.
ferskvann. Prosent

2014

2015

Kultur
Indikator

2010

Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr
innbygger 6-20 år

2 181
786

27

2014
2 258
732

2015
2 104
718

KGr

S-T

2 064
712

2 135
1 174

Landet
u/Osl
1 991
826

Kirke
[fullstendig faktaark, SSB]
Indikator

2010

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger

795
37

2014
835
468

2015
793
1,45

KGr
880
1,84

S-T
573
1,29

Landet
u/Osl
587
1,27

Samferdsel
2015

KGr

S-T

1 143
308
107 979
89,6

1 306
749
78 559
51,9

987
701
184 128
40,7

2015

KGr

Landet
u/Osl
948
893
127 056
31,3

Indikator

2010

2014

Netto driftsutgift i kr per innb, kommunale vei
Br. investeringsutgift i kr per innb, komm. vei
Brutto driftsutgift per km komm. vei
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke

1 150
2 897
98 255
87,2

1 052
482
93 574
12,8

Indikator

2010

2014

Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i
kroner
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Antall søknader per 1000 innbyggere
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig

-825,1

79

13,1

-199,3

-36,7

Landet
u/Osl
-36,9

269
23
2
29

358
21
9
49

1 142
21
8
39

1 306
25
7
26

2 032
23
10
29

1 300
21
7
29

Bolig

28

S-T

Eiendomsforvaltning, formålsbygg [Fullstendig faktaark, SSB]
Indikator

2010

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per
innbygger
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal
eiendomsforvaltning per kvadratmeter
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger

2014

2015

KGr

S-T

Landet
u/Osl

5 210

5 641

5 355

5 171

5 125

4 567

74
542
749
2 744
693
482
0

35
414
1 016
2 580
992
469
7

42
377
921
2 440
970
394
69

85
423
609
2 252
1 128
329
237

114
276
730
2 141
1 000
477
201

89
339
477
2 011
834
439
226

KGr

S-T

Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft
Indikator

2010

Nto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr).
-52
Nto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr).
-2 129
Bto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for
næringslivet pr. innb.
75
Bto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb.
0

2014

2015

Landet
u/Osl

368
-349

316
-345

140
-190

-7
26

70
-100

785
153

673
42

458
101

779
20

213
154

Brann og ulykkesvern
Indikator

2010

Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger, konsern
Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger, konsern
Andel A-objekter som har fått tilsyn
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med
særskilte brannobjekter

110
691
75,0
100

29

2014
175
817
106,7
100

2015
167
930
84,6
-

KGr
5
858
71,4
-

S-T
78
713
76,8
-

Landet
u/Osl
60
702
72,5
-

Landbruk
Indikator
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling (1000 kroner)
Jordbruksareal i drift (dekar)
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og
etter plan- og bygningsloven (dekar)

30

KGr

Landet
u/Osl

2010

2014

2015

S-T

2 914
33 871

1 741
34 031

2 042
34 265

-

-

-

44

21

136

-

-

-

Rullering av plan for selskapskontroll - 2019-2020
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Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
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Arkivsaknr
15/186 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
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Plan for selskapskontroll 2017-2018 Selbu kommune vedtatt i kommunestyret
Overordnet analyse selskapskontroll
Analyse enkeltselskaper
Plan for selskapskontroll 2017-2018.
Saksutredning
Gjeldende plan for selskapskontroll er gyldig ut 2018, og kontrollutvalget må vurdere
om den fortsatt har relevans og aktualitet. Skal planen videreføres som den er eller
endres, skal nye prosjekter inkluderes? Med ny kommunelov skal plan for
selskapskontroll innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon, slik at dette blir ett
dokument. Det nye kontrollutvalget i Selbu kommune kan dermed innarbeide
selskapskontroll i sin plan for forvaltningsrevisjon. Det nåværende kontrollutvalget kan
velge å videreføre gjeldende plan for selskapskontroll ut 2020, dersom det anser at
prosjektene som er angitt fortsatt har relevans og aktualitet.
Det bemerkes at fellesprosjekter i større interkommunale selskaper ikke er å anbefale
nå, grunnet kommunereformen. Eierskap vil kunne endre seg som et resultat av
kommunereformen, og det er en fordel å avvente interkommunale selskapskontroller
inntil eierskap er avklart.
Dersom kontrollutvalget ønsker å inkludere andre prosjekter i plan for selskapskontroll,
må dette avklares med kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar stilling til om gjeldende plan for
selskapskontroll skal videreføres som den er, eller om andre prosjekter skal inkluderes.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018

Selbu kommune
Vedtatt i sak 102/16, 12.12.16, i kommunestyret. Kommunstyret vedtok
uprioritert rekkefølge på aktuelle selskaper.

1 Om selskapskontroll
I følge kommuneloven § 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å ”… påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.”. I forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 14 er dette videre definert slik:
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i
de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen
kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
kap. 3.
Slik det fremgår av denne paragrafen er det obligatorisk for kommunen å gjennomføre
eierskapskontroll, definert som kontroll med forvaltningen av eierinteressene, herunder kontroll av
om den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Videre er det anledning til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper, slik definert i
kommuneloven § 77 nr. 4:
…kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser
og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger…
Det er et diskusjonstema hvilke selskapsformer og eierskap som inngår i begrepet selskapskontroll.
Det er på det rene at dette som et lovpålagt minimum må omfatte kommunens eierskap i
aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), interkommunale selskap (IKS), og samvirkeforetak og
andre selskaper med begrenset ansvar (BA, SA). Denne planen legger videre til grunn at
selskapskontrollen også skal omfatte alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap
eller interesser med tydelig karakter av eierskap, deriblant interkommunale samarbeid etter
kommunelovens § 27, stiftelser og foreninger.

1.1 Plan for selskapskontroll
I følge forskriftens § 13, første ledd skal det også ”…minst en gang i valgperioden utarbeides plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert.”
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag om plan for
selskapskontroll, mens det er kommunestyret som vedtar planen. Planen skal bygge på en
overordnet analyse. Denne planen er basert på en slik analyse gjennomført av
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15 eiere.
Analysen er behandlet i kontrollutvalget den 22.11.16 og i kommunestyret xx.xx.xx.

1.2 Gjennomføring av selskapskontroll
Revisjon Midt-Norge IKS er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som skal
gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet.
1.2.1 Bestilling av selskapskontroll
Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av undersøkelsen,
med bakgrunn i de vedtatte prioriteringene.

1.2.2 Innsyn
Kommuneloven § 80 hjemler følgende innsynsrett i selskaper for kontrollutvalget eller den som
utfører kontroll på vegne av dette:
§ 80. Selskapskontroll
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27
og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle
aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra
styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. (1006)
Kommunestyret eller fylkestinget (1007) kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. (1008)
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å
være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende
organ.
Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner og
fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet av
denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler.
Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes kontrollorganer. I
aksjeselskaper og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel fastsettes av generalforsamling
med 2/3 flertall. Som ansvarlig offentlig eier bør kommunen søke å få inn slike bestemmelser i
vedtektene, i alle fall i selskaper som stort sett er offentlig kontrollerte.
Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg anmode om
at selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i selskaper som
hovedsakelig finansieres med offentlige midler, eller der det offentlige er dominerende på eiersiden.
Dette er likevel lite ønskelig, da det gir selskapet anledning til å motsette seg kontroll.
Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig tilgjengelig
informasjon, og den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren eierskapskontroll, dvs.
kontroll med kommunens utøvelse av eierskap, kan dette være tilstrekkelig, men det vil neppe være
nok til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise spørsmål om å ta
inn regler om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper der innsyn ikke er pålagt ved lov.

1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll
I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, vil
det være hensiktsmessig å søke å inngå samarbeid om selskapskontroll. Dette både av ressurshensyn
i revisjonsarbeidet, da de fleste vurderinger vil kunne være gyldige for flere eiere, men også av
hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig.

Dette fordrer at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll samordnes, og at kontrollutvalgene
må gis myndighet til å prioritere mellom aktuelle prosjekter basert på hvilke prosjekter der det finnes
interesserte samarbeidspartnere.

1.2.4 Ressurser
Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre nye
ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon. Det vil
derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to formålene før bestilling av
prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til
kontrollutvalget.

1.3 Rapportering
Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt.
Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for felles
prosjekter mellom flere kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er hensiktsmessig.

2 Eierskap og eierstyring i Selbu kommune
Kommunestyret har vedtatt” Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning av kommunens interesser i
eksterne selskaper” den 14.03.2011. Kommunestyret vedtok en endring i eierstrategien den 27.6.16.
Formannskapet skal nå årlig fremme en sak for kommunestyret med orientering om kommunens
engasjement i heleide selskap og selskap hvor kommunen har aksjemajoritet. Før de øvrige selskap
fremmes en sak en gang i valgperioden, samt ved behov. Kommunestyret skal årlig ha en sak med
oversikt over alle eierforhold.
Formannskapet har fått rollen som eierskapsutvalg.
Kommunen har utarbeidet eierskapsmeldinger for de viktigste selskapene.

3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
1. Eierstyring
Oppfølging av eierstyringen kommer innenfor den obligatoriske selskapskontrollen og må
gjennomføres i valgperioden. Her følger en opp praktiseringen av kommunens eierstyring. Denne
kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i
generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta
utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper. Kommunens eierstyring bør gjennomgås i
løpet av valgperioden, selv om kontrollutvalget kan holde seg oppdatert gjennom orienteringer fra
rådmannen.
2. Kontroll av utvalgte selskaper.
Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere er det hensiktsmessig å søke å
gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier i samarbeid med andre vil prosjekter
prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom prosjektene også blir prioritert av
kontrollutvalgene i andre eierkommuner. Et eksempel på dette kan være Innherred renovasjon IKS. I
2014 deltok Selbu sammen med ca 20 andre kommuner i en kontroll i forhold til TrønderEnergi AS.
Sekretariatet har satt opp eierskapsoppfølging som et eget punkt da denne er obligatorisk i løpet av
valgperioden. Her kan en selvsagt kun avgrense oppfølgingen kun til enkeltselskap og ikke vurdere
kommunens totale eierskapsoppfølging.
Prioritering

Prosjekt
Selbu Energiverk AS
Oppfølging av Selbu
kommunes eierstyring.
Selbu Vekst AS
Fokus på
selvkostprinsippet har
prioritet, men andre
områder er aktuelle

Involverte selskaper1
Selbu Energiverk AS
Vurderes av kontrollutvalget.

Involverte kommuner2
Selbu
Selbu

Selbu Vekst AS
Innherred Renovasjon IKS

Selbu
Malvik, Selbu, Tydal
(1.1.17), Stjørdal,
Meråker, Frosta,
Levanger, Verdal Inderøy
og Leksvik.

3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene
Gjennomgående for alle prosjektene som går på konkrete selskaper vil vurdering av selskapenes
økonomi og forutsetninger for drift, i tillegg til etterlevelse av lovverk (offentlighet, anskaffelser,
likestilling) være aktuelle problemstillinger. Det vil også i de fleste tilfeller være nærliggende å gjøre
en vurdering av eiernes rolle. I tillegg kommer problemstillinger spesifikke for de enkelte selskap. I
hvert tilfelle vil det være nødvendig med en ytterligere utvelging og spissing av problemstillinger før
bestilling av prosjekter.
3.1.1 Selbu Energiverk AS
Selskapets driver produksjon, overføring og omsetning av energi, samt annen forretningsmessig
virksomhet og tjenester knyttet til dette. Selskapet er svært viktig for Selbu kommune. Bedriftens
økonomiske resultater, styring og/ eller tjenester virksomheten utfører, vil påvirke kommunens
omdømme i stor grad.

1
2

Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven § 80.
Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor.

Kommunestyret som generalforsamling har alle muligheter til å drive eierstyring og holde seg
oppdatert om virksomheten. En selskapskontroll i Selbu Energiverk AS kan gjennomføres som
forvaltningsrevisjon av hele eller deler av virksomheten, da selskapet er 100% kommunalt eid.
3.1.2 System og praksis for eierstyring
Praktiseringen av kommunens eierstyring er viktig. Kontrollutvalget er kjent med at Selbu kommune
har vedtatt eierstrategi og at eierskapsmeldinger er utarbeidet for de viktigste selskapene.
Kontrollen kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt
deltakelse i generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan
eventuelt ta utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper.
3.1.3 Selbu Vekst AS
Selskapet ble stiftet 30.4.13. Kommunen eier 24% av selskapet og har skudd inn tomteverdier. Det
var en del utfordringer knyttet til stiftelsen. (Selbu Tomteselskap AS) Selskapet skiftet daglig leder og
styreleder i 2014. En sentral del av kontrollen blir å vurdere status etter ca 3,5 års drift. Er
kommunens forutsetninger for etablering og drift av selskapet innfridd? Det er viktig at
kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalget,
der dette er naturlig.
3.1.4 Innherred Renovasjon IKS
Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med
rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig. Det er i denne type selskap interessant å
se at selskapet skiller klart mellom kostnader og inntekter knyttet til selvkostområdet og andre
aktiviteter i selskapet.

Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over eierskap

Selbu kommune
Orgnr

Navn

Type

971579307

Gimle BA

BA

0,00%

976069382

Havernesset Eiendom AS

AS

4,00%

971217391

Innherred Renovasjon IKS

IKS

4,70%

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,67%

866818452

Kommunekraft AS

AS

0,30%

988799475

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,30%

944679286

Norbit EMS AS

AS

2,33%

917393222

Norservice Eiendom AS

AS

0,40%

988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

0,23%

977036283

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

980498646

Selbu Energiverk AS

AS

100,00%

912211878

Selbu Vekst AS

AS

24,04%

950351012

Selbuskogen skisenter AS

AS

14,39%

926257145

Selbu-Trykk AS

AS

100,00%

963918526

Sifa AS

AS

44,17%

984463855

Siva Selbu eiendom AS

AS

33,33%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

1,58%

985799504

Tydal skisenter AS

AS

4,60%

995839865

Usma Kraft AS

AS

1,15%

963928114

Årsøya Fritidspark AS

AS

38,66%

16. november 2016

Eierandel
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Selbu kommune
Orgnr

Selskap

Type

Eierandel Status

Vurd.dato Risiko

Vesentlighet Prioritering

971579307 Gimle BA

BA

0,00% Tentativ

15.11.2016 Middels

Lav

Lav

976069382 Havernesset Eiendom AS

AS

4,00% Tentativ

15.11.2016 Middels

Lav

Lav

971217391 Innherred Renovasjon IKS

IKS

4,70% Tentativ

15.11.2016 Middels

Middels

Middels

971375965 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,67% Tentativ

10.11.2016 Lav

Middels

Lav

866818452 Kommunekraft AS

AS

0,30% Tentativ

10.11.2016 Lav

Lav

Lav

988799475 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

3,60% Tentativ

15.11.2016 Ikke vurdert

Ikke vurdert

Ikke vurdert

916484496 Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,30% Tentativ

14.11.2016 Middels

Høy

Lav

944679286 Norbit EMS AS

AS

2,33% Tentativ

15.11.2016 Middels

Lav

Lav

917393222 Norservice Eiendom AS

AS

0,40% Tentativ

10.11.2016 Middels

Middels

Middels

988067075 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

0,23% Tentativ

03.11.2016 Middels

Lav

Lav

977036283 Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

3,60% Tentativ

04.11.2016 Ikke vurdert

Ikke vurdert

Ikke vurdert

980498646 Selbu Energiverk AS

AS

100,00% Tentativ

15.11.2016 Middels

Høy

Høy

912211878 Selbu Vekst AS

AS

24,04% Tentativ

15.11.2016 Middels

Middels

Middels

950351012 Selbuskogen skisenter AS

AS

14,39% Tentativ

15.11.2016 Lav

Lav

Lav

926257145 Selbu-Trykk AS

AS

100,00% Tentativ

15.11.2016 Middels

Middels

Lav

963918526 Sifa AS

AS

44,17% Tentativ

15.11.2016 Middels

Middels

Middels

984463855 Siva Selbu eiendom AS

AS

33,33% Tentativ

15.11.2016 Lav

Lav

Lav

980417824 TrønderEnergi AS

AS

1,58% Tentativ

10.11.2016 Middels

Høy

Middels

985799504 Tydal skisenter AS

AS

4,60% Tentativ

15.11.2016 Lav

Lav

Lav

995839865 Usma Kraft AS

AS

1,15% Tentativ

15.11.2016 Lav

Lav

Lav

963928114 Årsøya Fritidspark AS

AS

38,66% Tentativ

15.11.2016 Lav

Lav

Lav
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971579307

Gimle BA

Selskapstype

BA

Offentlig heleid?

Nei

Revisor
Regnskapstall

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 0

Konkursrisiko

Ikke tilgjengelig

Egenkapital

kr 0

Lønnsomhet

Ikke tilgjengelig

Totalkapital

kr 0

Likviditetsgrad 1

Ikke tilgjengelig

Soliditet

Ikke tilgjengelig

Tilknyttede verv

Eiere

Styreleder

Furan, Steinar

Selbu kommune

Styremedlem

Eggen, Laila Vigdis

Styremedlem

Holten, Gunn Kari

Styremedlem

Størseth, Laila

Styremedlem

Eidem, Tommy

Styremedlem

Flønes, Roar

0,00%

Forsamlingslokale i Selbu.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Lav

Selskapet er et samfunnshus, driften består i utleie til arrangement i lokalsamfunnet.
Ukjent hvor stort Selbu kommunes engasjement er. Antas å være av liten eller ingen økonomisk
betydning.
Må antas å være ikke uvesentlig ut i fra et lokal- og samfunnsperspektiv.
Risiko

Middels

Økonomi: Ingen årsregnskap foreligger. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål Selbu Kommune har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet medfører Selbu kommunes omdømme. Noe som i seg
selv er et risikomoment.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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976069382

Havernesset Eiendom AS

Selskapstype

AS

Revisor

Deloitte AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 1 021 000

Konkursrisiko

B3

Moderat

Egenkapital

kr 1 401 000

Lønnsomhet

1,20%

Svak

Totalkapital

kr 14 662 000

Likviditetsgrad 1

0,43

Ikke tilfredsstillend

Soliditet

9,60%

Svak

Tilknyttede verv

Eiere

Styreleder

Øien, Arild

Selbu kommune

Styremedlem

Øien, Roar

Styremedlem

Nilsen, Hege Øien

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

4,00%

15.11.2016

Lav

Selskapet driver med utleie av egen eller leid, fast eiendom. Selbu kommunes eierandel er 4,0 %
bokført aksjepost 40.000. Eierskapet må anses til å ikke være av vesentlig betydning.
Risiko

Middels

Økonomi: svak lønnsomhet og soliditet, ikke tilfredsstillende likviditet. Moderat konkursrisiko.
Hadde for første gang negativ årsresultat i 2015 har tidligere hatt relativt små, men positive
årsresultat foregående år.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål Selbu Kommune har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet medfører Selbu kommunes omdømme. Noe som i seg
selv er et risikomoment.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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971217391

Innherred Renovasjon IKS

Selskapstype

IKS

Revisor

KomRev Trøndelag IKS

Regnskapstall

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 165 622 000

Egenkapital

kr 62 443 000

Totalkapital

kr 241 046 000

Konkursrisiko
4,50%

Svak

Likviditetsgrad 1

3,15

Meget god

Soliditet

25,90%

God

Eiere

Daglig leder

Leira, Geir Tore

Malvik kommune

Styreleder

Kosberg, Per

Selbu kommune

Styremedlem

Johansen, Berit

Styremedlem

Moslet, Unni Sofie

Styremedlem

Tronstad, Ole

Styremedlem

Løseth, Olav

Styremedlem

Smågård, Inger Helene

Styremedlem

Rostad, Mette

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ

Ikke tilgjengelig

Lønnsomhet

Tilknyttede verv

Vesentlighet

Ja

Offentlig heleid?

Vurderingsdato

14,70%
4,70%

15.11.2016

Middels

Selskapet har vesentlig både økonomisk og samfunnsmessig betydning, men våre kommuner har en
begrenset eierandel, til sammen i overkant av 19%.
Risiko

Middels

Det knytter seg en viss risiko til at selskapet driver både innenfor selvkostområdet og i konkurranse
med andre. Det kan være fare for en kryss-subsidiering. Det har vært registrert lite misnøye med
selskapet, og selskapet ser ut til å ha en solid økonomi. Selskapskontroll kan være aktuelt dersom
det kommer initiativ fra øvrige eiere.
Prioritering

15.11.2016

Middels
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971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Selskapstype

IKS

Revisor

KomRev Trøndelag IKS

Offentlig heleid?

Regnskapstall

Ja

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 0

Konkursrisiko

Ikke tilgjengelig

Egenkapital

kr 0

Lønnsomhet

Ikke tilgjengelig

Totalkapital

kr 0

Likviditetsgrad 1

Ikke tilgjengelig

Soliditet

Ikke tilgjengelig

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Overland, Anne

Inderøy Kommune

1,94%

Styreleder

Fosse, Kjell

Agdenes kommune

1,25%

Styremedlem

Segtnan, Randi

Frøya kommune

1,70%

Styremedlem

Stene, Ola

Rennebu kommune

1,41%

Meldal kommune

1,65%

Styremedlem

Solvik, Jan Børre

Høylandet kommune

1,17%

Styremedlem

Jebens, Tove

Snåsa kommune

1,33%

Bjugn kommune

1,73%

Frosta Kommune

1,41%

Hemne Kommune

1,75%

Hitra kommune

1,71%

Holtålen kommune

1,30%

Klæbu kommune

1,86%

Leksvik kommune

1,58%

Levanger kommune

2,71%

Malvik kommune

2,41%

Lierne kommune

1,19%

Melhus kommune

2,54%

Meråker kommune

1,39%

Midtre Gauldal kommune

1,88%

Namsskogan kommune

1,10%

Oppdal kommune

1,94%

Orkdal kommune

2,34%

Os kommune

1,31%

Osen kommune

1,12%

Rissa kommune

1,92%

Roan kommune

1,11%

Røros kommune

1,83%

Røyrvik kommune

1,02%

Selbu kommune

1,67%

Skaun kommune

1,96%

15.11.2016
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Snillfjord kommune

1,11%

Steinkjer kommune

2,83%

Stjørdal kommune

2,87%

Trondheim kommune

17,56%

Tydal kommune

1,09%

Verdal kommune

2,49%

Ørland kommune

1,78%

Åfjord kommune

1,51%

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

5,91%

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Grong kommune

10,30%
1,38%

Selskapet skal legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive
gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne
fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sør
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

10.11.2016

Middels

15 av KonSek-kommunene er deltakere, STFK er største av disse med 10,3 % Selskapet utgjør ikke
en stor økonomisk investering for noen av de innvolverte kommunene. Selskapet leverer imidlertid
arkivtjenester til alle de innvolverte kommunene, en funksjon som er viktig for forsvarlig
ivaretakelse av lovpålagt oppbevaring av materiale.
Risiko

Lav

Selskapet var gjenstand for eierskapskontroll fra STFK i 2011. Selskapet gir inntrykk av å ha en
solid og stabil drift og leverer de nødvendige tjenester på sitt område.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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866818452

Kommunekraft AS

Selskapstype

AS

Revisor

Beckmann Lundevall Revisjon AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 1 714 000

Konkursrisiko

B1

Moderat

Egenkapital

kr 1 886 000

Lønnsomhet

-34,80%

Ikke tilfredsstillend

Totalkapital

kr 2 823 000

Likviditetsgrad 1

2,8

Meget god

Soliditet

66,80%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Styreleder

Lillehauge, Arvid Bjarne

Snillfjord kommune

0,00%

Styremedlem

Bondhus, Benthe Enes

Hemne Kommune

0,00%

Styremedlem

Næss, Jon Rolf

Klæbu kommune

0,03%

Styremedlem

Abrahamsen, Solveig Sund

Midtre Gauldal kommune

0,00%

Selbu kommune

0,30%

Styremedlem

Kuvik, Kjell Idar

Tydal kommune

0,00%

Formål med selskapet er å formidle kraft, herunder konsesjonskraft på vegne av
aksjonærkommunene til best mulige kommersielle betingelser i det åpne markedet.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

10.11.2016

Lav

Den tjenesten selskapet yter, er viktig for kommunene, men om selskapet skulle gå konkurs vil
kommunene kunne inngå ny avtale med lignende selskap som yter tilsvarende tjeneste.
Risiko

Lav

Økonomi. Ikke tilfredstillende lønnsomhet, meget god likviditet og soliditet. Moderat konkursrisiko.
Etter flere år med positiv årsresultat, ble 2015 et dårlig år med relativt stort underskudd.
Kommunene eier en svært liten det av selskapet som økonomisk innebærer ingen eller lav risiko.
Måloppnåelse: Kommunenes mål med eierskapet er at selskapet skal bistå eierne i omsetning av
konsesjonskraft og inngåelse av kontrakter.
Omdømme: Selskapet er lite omtalt i media og må kunne sies å ikke utgjøre en risiko utifra en
omdømmeperspektiv.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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988799475

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Selskapstype

IKS

Revisor

KomRev Trøndelag IKS

Regnskapstall

Ja

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 4 656 000

Konkursrisiko

Egenkapital

kr 2 273 000

Lønnsomhet

4,40%

Svak

Totalkapital

kr 3 079 000

Likviditetsgrad 1

4,96

Meget god

Soliditet

79,90%

Meget god

Ikke tilgjengelig

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Hanssen, Arvid

Sør-Trøndelag fylkeskommune

30,00%

Styreleder

Balstad, Inga Johanne

Melhus kommune

12,40%

Styremedlem

Berglann, Torbjørn

Malvik kommune

10,60%

Styremedlem

Brekken, Oddlaug Børseth

Orkdal kommune

9,40%

Midtre Gauldal kommune

5,40%

Styremedlem

Bæverfjord, Helge Bjørn

Skaun kommune

5,40%

Styremedlem

Sund, Jan Ole

Klæbu kommune

4,80%

Hemne Kommune

4,00%

Frøya kommune

3,80%

Selbu kommune

3,60%

Meldal kommune

3,60%

Hitra kommune

3,60%

Agdenes kommune

1,60%

Snillfjord kommune

1,00%

Tydal kommune

0,80%

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Ikke vurdert

Sekretariatet er ikke habile til å vurdere vesentlighet i eget selskap.
Risiko

Ikke vurdert

Sekretariatet er ikke habile til å vurdere risiko i eget selskap.
Prioritering

15.11.2016

Ikke vurdert
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916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

Selskapstype

IKS

Revisor

Trondheim kommunerevisjon

Offentlig heleid?

Regnskapstall

Ja

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 0

Konkursrisiko

Ikke tilgjengelig

Egenkapital

kr 0

Lønnsomhet

Ikke tilgjengelig

Totalkapital

kr 0

Likviditetsgrad 1

Ikke tilgjengelig

Soliditet

Ikke tilgjengelig

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Vollum, Arvid

Agdenes kommune

0,56%

Styreleder

Momyr, Michael Jan

Bjugn kommune

1,50%

Styremedlem

Karlsen, Per Øystein

Frøya kommune

1,47%

Styremedlem

Stræte, Malene

Hemne Kommune

1,35%

Hitra kommune

1,45%

Styremedlem

Hansen, Frank

Holtålen kommune

0,64%

Styremedlem

Grønås, Frank

Klæbu kommune

1,91%

Styremedlem

Høyem, Elisabeth

Leksvik kommune

1,11%

Styremedlem

Hermansen, Anna-Karin

Malvik kommune

4,29%

Meldal kommune

1,26%

Melhus kommune

5,06%

Midtre Gauldal kommune

2,01%

Oppdal kommune

2,18%

Trondheim kommune

58,80%

Orkdal kommune

3,73%

Skaun kommune

2,44%

Rissa kommune

2,12%

Røros kommune

1,78%

Ørland kommune

1,65%

Selbu kommune

1,30%

Åfjord kommune

1,03%

Rennebu kommune

0,82%

Os kommune

0,63%

Snillfjord kommune

0,31%

Roan kommune

0,31%

Tydal kommune

0,27%

Selskap opprettet 1.1.2016. Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter knyttet til brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fa
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Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

14.11.2016

Høy

Selskapet leverer en samfunnskritisk tjeneste, og er i sin helhet kommunalt eid.
Risiko

Middels

Selskapet er nyopprettet, noe som i seg selv innebærer noe risiko. Den økonomiske risikoen er liten
etter som selskapet har forutsigbare oppgaver og i sin helhet er offentlig finansiert. Det kan være
hensiktsmessig å avvente selskapskontroll noe, etter som selskapet enda ikke har fullført et helt
driftsår.
Prioritering

15.11.2016

Lav

Side 10 av 26

Selskapskontroll - overordnet analyse for Selbu kommune

944679286

Norbit EMS AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisorgruppen Trøndelag AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 98 464 000

Konkursrisiko

A3

Lav

Egenkapital

kr 50 581 000

Lønnsomhet

2,10%

Svak

Totalkapital

kr 70 173 000

Likviditetsgrad 1

3,01

Meget god

Soliditet

72,10%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Beyer, Stein Martin

Selbu kommune

Styreleder

Weisethaunet, Per Jørgen

Styremedlem

Johansen, Harald

Styremedlem

Hofstad, Marit

Styremedlem

Holden, Per

Styremedlem

Eide, Per Arne

Styremedlem

Gulbrandsen, Odd

2,33%

Selskapet er eid av Norbit Group AS og sammen med Norbit EMS Røros utgjør de produksjonsdelen i
konsernet. Sammen med søsterselskapet på Røros er de Norges fjerde største elektronikk
produksjonsselskap.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Lav

Selskapet sysselsetter ca. 50 personer. Må betraktes som en viktig bedrift i kommunen. Selbu
kommunes eierandel har blitt redusert gjennom salg og eierandel er nå 2.33%. Kommunens
eierskap må derfor anses som uvesentlig.
Risiko

Middels

Økonomi:Lønnsomheten er svak, meget god soliditet og likviditet, lav konkursrisiko.
Norbit EMS selbu produserer i hovedsak subsea komponenter. En nedgang i oljeservicenæringen har
gitt mindre etterspørsel etter produkter, samtidig har en svekket krone økt konkurransekraft.
Selskapet ser etter nye vekstområder/bransjer og tar sikte på å øke bemanningen fremover.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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917393222

Norservice Eiendom AS

Selskapstype

AS

Revisor

Deloitte AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 211 858 000

Egenkapital

kr 66 058 000

Totalkapital

kr 150 186 000

Konkursrisiko

B1

Moderat

Lønnsomhet

-6,40%

Ikke tilfredsstillend

Likviditetsgrad 1

0,85

Svak

Soliditet

44,00%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Øvereng, Arne Oluf

Norservice Eiendom AS

10,00%

Styreleder

Kulset, Ingebrigt Sverre

Midtre Gauldal kommune

10,00%

Styremedlem

Aspen, Roar

Styremedlem

Haugen, Jens

Styremedlem

Størseth, Gunnar Ivan

Malvik kommune

1,60%

Selbu kommune

0,40%

Eiendomsselskap for Norservice, som driver attføring og næringsdrift innen flere områder gjennom
datterselskapet Norservice AS, og datter-døtrene Asveco AS, Norigo AS og Isonor AS. Selskapet
leverer også hjelpemidler til funksjonshemmede.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

10.11.2016

Middels

Selbu, Malvik har eierandeler under 2%, mens Midtre Gauldal eier 10%. Tilsammen eier konseks
kunder 12% og eierforhold må karakteriseres som ikke uvesentlig. Selskapet representerer et
vesentlig økonomisk engasjement samtidig har selskapet samfunnsmessig betydning som
attføringsbedrift og tjenesteleverandør.
Risiko

Middels

Økonomi: Ikke tilfredstillende lønnsomhet, svak likviditet, meget god soliditet. Moderat
konkursrisiko
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål kommunene har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet påfører kommunenes omdømme. Noe som i seg selv er
et risikomoment.
Prioritering

15.11.2016

Middels
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988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Selskapstype

AS

Revisor

Ernst & Young AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 13 547 000

Konkursrisiko

B1

Moderat

Egenkapital

kr 3 480 000

Lønnsomhet

7,80%

Tilfredsstillende

Totalkapital

kr 7 180 000

Likviditetsgrad 1

1,92

God

Soliditet

48,50%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Rustad, Aslaug

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

10,87%

Styreleder

Heggem, Ola

Høgskolen i Sør-Trøndelag

10,87%

Styremedlem

Dolmseth, Nils Asle

Styremedlem

Williksen, Nils Andre

Styremedlem

Heggem, Guri

Styremedlem

Haugen, Marit

Tine SA

8,70%

Trondheim kommune

6,52%

Sør-Trøndelag fylkeskommune

4,35%

Sparebank 1 SMN

4,35%

Norges teknisk-naturvitenskapel

2,17%

Hitra kommune

4,60%

Selbu kommune

0,23%

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal gjennom lønnsom drift, og med utgangspunkt i trønderske
råvarer, bidra til økt verdiskaping ved å:
- utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene
- fremme trøndersk mat og drikke som merkevare
- fremme teknologiRisiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

03.11.2016

Lav

Selskapet har blitt en viktig aktør for prioritert satsing på mat og drikke. Selskapet driver med bl. a
med omdømmebygging, eks. trønders matmanifest, forskning og utvikling, festivalarrangør av bl.a
trønders maktfestical og bryggerifestival. Selskapet er avhengig av offentlige tilskudd og selskapet
bidrar til å synliggjøre lokale/regionale matprodusenter og er derfor ikke uvesentlig, men små
eierandeler gjør at hver enkelt kommunes eierandel er uvesentlig
Risiko

Middels

Økonomi: Tilfredsstillende lønnsomhet, god likviditet og meget god soliditet. Moderat konkursrisiko.
Selskapet er avhengig av at publikum besøker de ulike festivaler og at matprodusentene oppfatter
selskapet som en aktuelle arena og promotere sine produkter.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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977036283

Revisjon Midt-Norge IKS

Selskapstype

IKS

Revisor

KomRev Trøndelag IKS

Ja

Offentlig heleid?

Regnskapstall

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 15 640 000

Konkursrisiko

Ikke tilgjengelig

Egenkapital

kr 3 969

Lønnsomhet

11,50%

God

Totalkapital

kr 9 678

Likviditetsgrad 1

3,92

Meget god

Soliditet

41,00%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Storås, Inge

Sør-Trøndelag fylkeskommune

30,00%

Styreleder

Wendelbo, Hans Svein Urd

Melhus kommune

12,40%

Styremedlem

Måsøval, Torbjørn

Malvik kommune

10,60%

Styremedlem

Singstad, Frode

Orkdal kommune

9,40%

Midtre Gauldal kommune

5,40%

Styremedlem

Lundemo, Eva

Skaun kommune

5,40%

Styremedlem

Røstvold, Eldbjørg Lovise

Klæbu kommune

4,80%

Hemne Kommune

4,00%

Frøya kommune

3,80%

Selbu kommune

3,60%

Meldal kommune

3,60%

Hitra kommune

3,60%

Agdenes kommune

1,60%

Snillfjord kommune

1,00%

Tydal kommune

0,80%

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

04.11.2016

Ikke vurdert

Selskapet leverer revisjonstjenester til alle kommunene som deltar i samarbeidet. Selskapet utgjør
en moderat investering økonomisk sett, men er viktig som tjenesteleverandør.
Risiko

Ikke vurdert

Selskapet har en solid økonomi, stabile inntekter og utgifter og er hovedsakelig offentlig finansiert.
Eventuell risiko ved selskapet antas å ligge i om selskapet har en effektiv drift og ved om selskapet
yter gode tjenester til eierne som kunder.
Prioritering

15.11.2016

Ikke vurdert
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980498646

Selbu Energiverk AS

Selskapstype

AS

Revisor

Deloitte AS

Regnskapstall

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 53 597 000

Egenkapital

kr 181 206 000

Totalkapital

kr 271 207

Konkursrisiko

A1

Lav

Lønnsomhet

4,70%

Svak

Likviditetsgrad 1

1,7

God

Soliditet

66,80%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Otnes, Per

Selbu kommune

Styreleder

Bakken, Jon

Styremedlem

Græsli, Turid Bjerkli

Styremedlem

Kjeldstad, Kari

Styremedlem

Langseth, Rune

Styremedlem

Aashaug, Ole Einar

Styremedlem

Langseth, Mikal

Styremedlem

Fuglem, Tanja

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Ja

Offentlig heleid?

Vurderingsdato

100,00%

15.11.2016

Høy

Selskapet er meget viktig for kommunen økonomisk, direkte i form av avkastning og indirekte i
form av arbeidsplasser.
Risiko

Middels

Økonomi: svak lønnsomhet. God likviditet, meget god soliditet. Lav konkursrisiko.
Måloppnåelse: Kommunestyrets vedtak i 19.03.2001 har i stor grad blitt videreført og blitt fulgt
som kommunens eierstrategi. Risikoen for manglende måloppnåelse anses som liten.
Omdømme: Selskapet har et meget godt omdømme. Lite tilsier at risikoen for at dette skal endres
seg i nærmeste fremtid.
Prioritering

15.11.2016

Høy
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912211878

Selbu Vekst AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisorgruppen Trøndelag AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 330 000

Konkursrisiko

A3

Lav

Egenkapital

kr 11 639 000

Lønnsomhet

-4,90%

Ikke tilfredsstillend

Totalkapital

kr 12 913 000

Likviditetsgrad 1

10,6

Meget god

Soliditet

90,10%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Alsethaug, Asle

Selbu Energiverk AS

37,98%

Styreleder

Weisethaunet, Per Jørgen

Selbu kommune

24,04%

Styremedlem

Alsethaug, Asle

Styremedlem

Otnes, Per

Styremedlem

Grøtte, Liv

Selskapet endret navn fra Selbu Tomteselskap til Selbu Vekst. Eies av Selbu Energiverk AS, Selbu
Sparebank og Selbu kommune, med hhv. 37,98 %, 37,98 % og 24.04 %.
Selskapsformål :Erverve arealer i Selbu kommune, gjøre disse byggeklare for boligformål og
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Middels

Målsettingen for selskapet er at Selbu kommune innen 2035 skal ha 5000 innbyggere. Omsetning
av tomter er en viktig tjeneste for kommunen. Å påse at tildeling av tomter følger korrekt og
effektiv saksbehandling som ivaretar innbyggernes krav til likebehandling er en utfordring. Da
denne ikke er underlagt ordinære forvaltningsbestemmelser siden oppgaven er lagt til et
aksjeselskap. Videre er kommunens eierandel 24% og kommunen har ikke negativ kontroll (kan
ikke hindre vedtektsendringer), kommunen eier 100% av Selbu Energi og har indirekte kontroll.
Selskapet er ikke offentlig heleid og samtykke fra andre eiere er påkrevd for en eventuell
selskapskontroll.
Risiko

Middels

Økonomi:ikke tilfredsstillende lønnsomhet, meget god soliditet og likviditet. Lav konkursrisiko
Måloppnåelse: Risikoen for manglende måloppnåelse antas å være tilstede. Om forholdet mellom
kommunen og selskapet er i tråd med samfunnsplanen tiltak 3 er risikoen mindre enn tidligere
antatt.
Omdømme: Vært tidligere vært skrevet en del i lokale media i forbindelse med samarbeids- og
finansieringsproblemer. Det antas at det finnes en ikke uvesentlig risiko for svekket omdømme.
Prioritering

15.11.2016

Middels
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950351012

Selbuskogen skisenter AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisorgruppen Trøndelag AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 1 187 000

Egenkapital

kr 641 000

Totalkapital

kr 14 469 000

Konkursrisiko

B3

Moderat

Lønnsomhet

3,20%

Svak

Likviditetsgrad 1

0,15

Ikke tilfredsstillend

Soliditet

4,40%

Svak

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Eidem, Ola Morten

Selbu kommune

14,39%

Styreleder

Eidem, Ola Morten

Stjørdal kommune

14,39%

Styremedlem

Heen, Geir Prytz

Styremedlem

Kraft, Kyrre

Styremedlem

Fosse, Kjell

Styremedlem

Galaaen, Karin

Andre eiere er private/lokale/regionale selskaper/foreninger
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Lav

Utgjør en forholdsvis liten investering og selskapet må betraktes for å ha uvesentlig økonomisk
verdi. Må antas å være ikke uvesentlig ut i fra et lokal- og samfunnsperspektiv.
Risiko

Lav

Økonomi:svak lønnsomhet og soliditet, ikke tilfredsstillende likviditet. Moderat konkursrisiko.
Årsresultatet for 2015 var bedre enn foregående år.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål kommunene har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet påfører kommunenes omdømme. Noe som i seg selv er
et risikomoment.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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926257145

Selbu-Trykk AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisorgruppen Trøndelag AS

Regnskapstall

Ja

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 9 435 000

Egenkapital

kr -42 000

Totalkapital

kr 3 740 000

Konkursrisiko

C1

Høy

Lønnsomhet

10,20%

God

Likviditetsgrad 1

1,22

Tilfredsstillende

Soliditet

-1,10%

Ikke tilfredsstillend

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Gullbrekken, Ingar

Selbu kommune

Styreleder

Fremo, Fred Kåre

Styremedlem

Gullbrekken, Håvard

Styremedlem

Holten, Terje

Styremedlem

Rotvold, Alf Ronny

Styremedlem

Uthus, Aase

100,00%

Bedrift for varig tilrettelagt arbeid. Selskapet skal drive handel, trykkerivirksomhet, vaskeri,
produksjon
og service innenfor handel- og industrivirksomhet. Skaffe varige arbeidsplasser for yrkeshemmede
som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Middels

Forholdsvis liten investering, men betydelig omsetning. Yter samfunnsmessig viktige tjenester innen
tilrettelagt arbeid. Bedriften er viktig for Selbu kommune. Det har vært gjennomført
selskapskontroll av selskapet og prioritering er de kommende år lav, men i slutten av 4 års perioden
kan det tenkes at prioritering er 'middels'
Risiko

Middels

Økonomi: God lønnsomhet, tilfredsstillende likviditet, ikke tilfredsstillende soliditet. Positiv
årsresultat for første gang i 2015, foregående år har vært negative. Driftsinntektene økte. Kortsiktig
og langsiktig gjeld ble redusert med nesten 600.000 (ca 15%). Det har vært store utfordringer
knyttet til driften og styrets handleplikt tidligere. Fra 2015 er det positiv økonomisk utvikling i
selskapet.
Selskapskontroll avdekket en del mangler ved eierstyringen av selskapet og at kommunen ikke
sikret tilstrekkelig kompetanse i styret (se rapport selskapskontroll feb 2015). Det er også knyttet
en del usikkerhet om loverket for offentlige anskaffelser følges. Videre om offentleghetslova følges.
Det skal også utarbeides en egen eierskapsmelding for selskapet i utgangen av 2016.
Kontrllutvalget har i møtet vedtatt at rådmann skal orientere om dette i utvalgets første møte i
2017.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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963918526

Sifa AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisorgruppen Trøndelag AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 26 715 000

Konkursrisiko

B1

Moderat

Egenkapital

kr 10 167 000

Lønnsomhet

7,90%

Tilfredsstillende

Totalkapital

kr 20 409 000

Likviditetsgrad 1

3,48

Meget god

Soliditet

49,80%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Aune, Eivind

Selbu kommune

Styreleder

Furan, Steinar

Styremedlem

Fuglem, Odd Arve

Styremedlem

Mo, Mikal

Styremedlem

Rønsberg, Tomas

Styremedlem

Klipperberg, Oddveig

44,17%

SIFA AS er i dag en av landets ledende bedrifter innen tynnplatebehandling. Etablert i 1992 da
Siemens flyttet ut av lokalene og de ansatte videreførte driften og har i dag 21 ansatte.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Middels

Kommunen har flere ganger behandlet salg av aksjer, men på grunn av at det ikke ble mulig å
komme til enighet om varig aksjonæravtale har kommunestyret snudd i saken og har vedtatt at
administrasjonen skal legge frem sak om eventuelt kjøp av selskapets aksjer. Per i dag eier
kommunen 44,17 %.
Risiko

Middels

Økonomi: tilfredsstillende lønnsomhet, meget god solidiet og likviditet. Moderat konkursrisiko.
Måloppnåelse: Avhengig av kommunens mål med eierskapet som i all hovedsak er enten maksimal
avkastning eller tilstrekkelig avkastning, sysselsetning, godt tjenestetilbud til kommunens
innbyggere og/eller lokal/regional tilknytning, innebærer eierskapet alltid en risiko for å ikke kunne
nå et eller flere av disse målene.
Omdømme: Lokal hjørnesteinsbedrift med lokalt eierskap, noe som betyr økt risiko for kommunen
som eier i tilfelle negativ publisitet.
Prioritering

15.11.2016

Middels
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984463855

Siva Selbu eiendom AS

Selskapstype

AS

Revisor

Deloitte AS

Regnskapstall

Ja

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 2 512 000

Konkursrisiko

B1

Moderat

Egenkapital

kr 6 335 000

Lønnsomhet

1,00%

Svak

Totalkapital

kr 22 450 000

Likviditetsgrad 1

12

Meget god

Soliditet

28,20%

God

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Mathisen, Ingunn Marie

Selbu kommune

33,33%

Styreleder

Aalberg, Lise Bartnes

Siva eiendom holding AS

66,66%

Styremedlem

Aashaug, Ole Einar

Styremedlem

Bakke, John Allan

Selskapsformål: Investeringer i, herunder erverv, utvikling og forvaltning av fast eiendom. Selskapet
kan ved aksjeinnskudd eller på annen måte delta i virksomhet med tilsvarende formål.
SIVA Selbu Eiendom AS eies av SIVA Eiendom Holding AS og Selbu komm
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Lav

Selbu kommune eier 33.33%. Siva Eiendom Holding er Morselskap og eier 2/3 av aksjene, dette
selskapet er eid av et statlig foretak som igjen er underlagt handels og næringsdepartementet. En
moderat investering, men knyttet til driften av morselskapet.
Risiko

Lav

Økonomi: Svak lønnsomhet 1%, meget god likviditetsgrad og god soliditet. Moderat konkursrisiko.
Årsresultat ble negativ for første gang i 2015, positive årsresultat de foregående år.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål Selbu Kommune har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet medfører Selbu kommunes omdømme. Noe som i seg
selv er et risikomoment.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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980417824

TrønderEnergi AS

Selskapstype

AS

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Regnskapstall

Ja

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 1 522 826 000

Konkursrisiko

B1

Moderat

Egenkapital

kr 2 406 798 000

Lønnsomhet

1,30%

Svak

Totalkapital

kr 6 546 906 000

Likviditetsgrad 1

2,31

Meget god

Soliditet

56,60%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Gjersvold, Ståle

Orkdal kommune

11,99%

Styreleder

Skjærvik, Per Kristian

Melhus kommune

14,77%

Styremedlem

Aune, Dina Elverum

Trondheim kommune

10,00%

Styremedlem

Kvernmo, Ingvill

Styremedlem

Slørdahl, Arve

Styremedlem

Rissa kommune

8,87%

Bjugn kommune

5,73%

Skaun kommune

2,43%

Kjesbu, Geir Ove

Meldal kommune

4,97%

Styremedlem

Bostad, Morten

Hemne Kommune

4,98%

Styremedlem

Olaisen, Rune

Åfjord kommune

4,27%

Styremedlem

Harsvik, Roger

Nordmøre Energiverk

3,99%

Styremedlem

Smith, Majken Margrethe

Midtre Gauldal kommune

3,51%

Oppdal kommune

3,25%

Styremedlem

Holm, Karin Skogan

Ørland kommune

2,79%

Frøya kommune

2,75%

Malvik kommune

3,28%

Hitra kommune

2,54%

Holtålen kommune

1,49%

Selbu kommune

1,58%

Snillfjord kommune

1,32%

Agdenes kommune

1,18%

TrønderEnergi AS

2,06%

Roan kommune

1,05%

Osen kommune

1,02%

Rennebu kommune

0,07%

Klæbu kommune

0,10%

15.11.2016
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Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

10.11.2016

Høy

KonSek-kommunene eier over 50 % av selskapet, som utgjør en svært stor investering. Utbytte fra
selskapet utgjør også en ikke uvesentlig del av kommunenes økonomi. Økonomisk sett har
selskapet ikke uvesentlig betydning for kommunene. I tillegg er selskapet eier av strømnettet
gjennom selskapet Trønderenergi Nett. Dette må også sies å ha vesentlig samfunnsmessig
betydning.
Risiko

Middels

Økonomi: Svak lønnsomhet, meget god likviditet og soliditet. Etter flere år med årsresultat på 100343 millioner leverte selskapet et meget svakt årsresultat for 2015 (-179.000). Driftsinntektene
sank noe, ca. 85 milloner samt at driftskostnadene økte med ca. 345 millioner i 2015.
Selskapskontrollen fra 2014 viser til noen utfordringer med eierstyringen. Utbytte til eierne blir
redusert i en periode. Noe usikkerhet om fremtidig avkastning, bl.a. knyttet til vindkraftsatsing og
effektiviseringsprogram. Konvertert 750 millioner kroner av egenkapitalen til en
foretaksfondsobligasjon som vil gi eierne en årlig forutsigbar utbetaling.
Prioritering

15.11.2016

Middels
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985799504

Tydal skisenter AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisjonfirmaet Arne Klæth AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 501 000

Konkursrisiko

C1

Høy

Egenkapital

kr -304 000

Lønnsomhet

-5,10%

Ikke tilfredsstillend

Totalkapital

kr 1 179 000

Likviditetsgrad 1

1,46

Tilfredsstillende

Soliditet

-25,80%

Ikke tilfredsstillend

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Kulseth, Else

Selbu kommune

Styreleder

Hagen, Jostein Rolfseng

Styremedlem

Stuesjø, Siri

Styremedlem

Sundal, Frank

Styremedlem

Opphaug, Roger

Styremedlem

Aas, Leith Einar

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

4,60%

15.11.2016

Lav

Selbu kommunes eierandel er uvesentlig.
Risiko

Lav

Økonomi: ikke tilfredsstillende lønnsomhet, tilfredsstillende likviditet, ikke tilfredsstillende soliditet.
Egenkapitalen er tapt. Høy konkursrisiko.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål kommunene har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet påfører kommunenes omdømme. Noe som i seg selv er
et risikomoment. Selv om det er forbundet stor risiko for selve selskapet er det liten til ingen risiko
for selbu kommune som eier.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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995839865

Usma Kraft AS

Selskapstype

AS

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 9 473 000

Egenkapital

kr 39 375 000

Totalkapital

kr 153 820 000

Konkursrisiko

B3

Moderat

Lønnsomhet

0,90%

Ikke tilfredsstillend

Likviditetsgrad 1

1,03

Tilfredsstillende

Soliditet

25,60%

God

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Kvaal, Paul Bernhard

Selbu kommune

Styreleder

Kvaal, Paul Bernhard

TrønderEnergi Kraft AS

Styremedlem

Finnanger, Idunn Gangaun

Styremedlem

Sørflakne, Espen

Styremedlem

Noreide, Inge

Styremedlem

Welde, Håkon

1,15%
80,00%

Usma kraftverk utnytter tilsiget fra Usma og Gardåa som er sidearmer til elva Nea i Neavassdraget.
Eies av TrønderEnergi Kraft AS 80 %, Thomas Angells Stiftelser 13,92 %, Selbu kommune 1,17 %
og 5 private grunneiere har 4,91 % tilsammen.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

15.11.2016

Lav

Selskapet er i drift og har betydelig egenkapital og gjeld. Som datterselskap av Trønderenergi er
selskapet er vesentlig selskap. Aksjekapital er 45.000.000. Selbu kommune eier 1,15%, men
kommunens eierskap må fortsatt anses å være begrenset økonomisk og samfunnsmessige
betydning.
Risiko

Lav

Økonomi: Ikke tilfredsstillende lønnsomhet. Tilfredsstillende likviditet, god soliditet.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål Selbu Kommune har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Uvisst hvilken risiko eierskapet medfører Selbu kommunes omdømme. Noe som i seg
selv er et risikomoment.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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963928114

Årsøya Fritidspark AS

Selskapstype

AS

Revisor

Revisorgruppen Trøndelag AS

Regnskapstall

Nei

Offentlig heleid?

Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Omsetning

kr 74 000

Konkursrisiko

A3

Lav

Egenkapital

kr 1 653 000

Lønnsomhet

-12,20%

Ikke tilfredsstillend

Totalkapital

kr 1 878 000

Likviditetsgrad 1

0,19

Ikke tilfredsstillend

Soliditet

88,00%

Meget god

Tilknyttede verv

Eiere

Daglig leder

Hafstad, Terje

Selbu kommune

Styreleder

Hafstad, Terje

Styremedlem

Løvseth, Ole

Styremedlem

Grøtte, Marit Olasdatter

Styremedlem

Mogård, Ove Jonny

Styremedlem

Sandvik, Svein Ove

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Vurderingsstatus Tentativ
Vesentlighet

Vurderingsdato

38,66%

15.11.2016

Lav

Selbu kommune er største eier og har økt eierandelen fra 20 til 38,66 %. Det er lagt ned noe
kapital i anlegget. Må anses å være av vesentlig lokal og kulturell og samfunnsmessige betydning.
Risiko

Lav

Økonomi: ikke tilfredsstillende lønnsomhet eller likviditet, men meget god soliditet. Det vil knytte
seg en viss økonomisk risiko for tap til driften, da den er avhengig av en del større arrangement.
Drifsinntektene fortsetter og falle og det er flere år på rad med nagtive årsresultat.
Måloppnåelse: Uvisst hvilke mål Selbu Kommune har med eierskapet og derfor kan risikoen for
manglende måloppnåelse ikke bedømmes. Noe som i seg selv er et risikomoment.
Omdømme: Positivt omdømme lokalt/regionalt, risiko knyttet opp til hvorvidt aktuelle arrangment
kan gjennomføres og at fritidsparken klarer å sette seg selv på kulturkartet.
Prioritering

15.11.2016

Lav
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Plan for selskapskontroll 2017-2018.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
22.11.2016

Saknr
30/16

Arvid Hanssen
FE - 037, TI - &30
15/186 - 5

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2018, med
følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
2. Selbu Energiverk AS
3. Oppfølging av kommunenes eierstyring
4. Selbu Vekst
5. Innherred Renovasjon
6. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden
dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid
med andre eiere.
7. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Vedlegg
Plan for selskapskontroll 2017-2018 Selbu kommune - utkast til KU
Oversikt - vurdering alle selskap
Fullstendig analyse enkeltselskaper

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2018, med
følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
1.Selbu Energiverk AS
2.Oppfølging av kommunenes eierstyring
3. Selbu Vekst
4.Innherred Renovasjon
1. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden
dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid
med andre eiere.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Saksutredning
Selskapskontroll er ifølge kommuneloven § 77-5 en pålagt oppgave som ligger til
kontrollutvalget. Dette formuleres i forskrift om kontrollutvalg, kap 6 slik:
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
for gjennomføring av selskapskontroll.”
Kontrollutvalget har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i
valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed
påvirke prioriteringer som gjøres.
Vedlagt ligger forslag til plan for selskapskontroll basert på en risiko- og
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. I planen er det 2 prioriterte
prosjekter, 1 i forhold til konkrete selskap, samt ett om generell eierskapsoppfølging.
Som det fremgår av utkast til plan må revisjonsressursene som er satt av til
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon sees samlet. Sekretariatet anbefaler derfor
at kommunestyret, i tråd med tidligere praksis, delegerer til kontrollutvalget å
prioritere ressurser mellom disse to formålene. Dette innebærer at ikke alle
prioriterte prosjekter nødvendigvis blir gjennomført, men det forutsettes likevel at
det i et visst omfang må utføres både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i
planperioden.
Videre er det behov for å koordinere kontrollinnsatsen mellom kontrollutvalget i
Selbu kommune og andre kommuner og fylkeskommunen som er eiere i samme
selskap. Dette innebærer at prosjekter kan utgå dersom det er et vesentlig innslag
av andre offentlige eiere, og disse ikke ønsker å delta, eller at nye prosjekter kan tas
inn dersom andre offentlige eiere uttrykker sterkt ønske om selskapskontroll i
selskaper der Selbu kommune er medeier. Dette er ikke til hinder for at Selbu
kommune igangsetter selskapskontroll uten andre eiere der dette er tilstrekkelig
høyt prioritert.
Overordnet analyse for selskapskontroll
Konsek gjennomfører felles overordnet analyse av eierskap for Selbu,
fylkeskommunen og de 13 kommunene som deltar i samarbeidet. I den overordnede
analysen er selskapene prioritert for kontroll ut fra risiko- og vesentlighetskriterier.
Det trenger ikke være fullstendig samsvar mellom analysens prioriteringer og hvilke
selskaper som foreslås i planen for Selbu, da analysen også tar utgangspunkt i
vesentlighetskriterier som gjelder for andre kommuner i samarbeidet.
Følgende selskaper fremkommer med høy- eller middels prioritet i analysen:
Høy prioritet:
· Selbu Energiverk AS
Middels prioritet:

·
·
·
·
·

Selbu Vekst AS
Sifa AS
Innherred Renovasjon IKS
TrønderEnergi AS
Norservice Eiendom AS.

Kontrollutvalget har gjennomført selskapskontroll alene eller sammen med
andre kontrollutvalg av følgende selskap de senere år:
·
·

Selbu-Trykk AS (2014)
TrøndereEnergi AS (2014)

Disse to selskapene er derfor lite aktuelt å prioritere de første par år, men
kan være aktuelle ved rullering av planen og gjennomføring i perioden
2019-2020. Sekretariatet anbefaler at en også tar med Selbu Vekst og
også Innherred Renovasjon, selv om disse ikke er priotitert høyt. Det er
praktist å ta med Innherred Renovasjon IKS i planen, i tilfelle det kommer
forespørsel om å delta i samabeid med kommuner i Nord-Trøndelag.
Kontrollutvalget kan da vurdere å delta uten å forankre dette ytterligere i
lkommunestyret.
Det er redegjort nærmere for de foreslåtte prosjektene i vedlagte
plandokument.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer til at kommunestyret vedtar vedlagte forslag til plan for
selskapskontroll 2017-2018. Videre foreslår sekretariatet at kontrollutvalget gis
fullmakt til å foreta endringer i planen når dette finnes nødvendig, og dersom det er
hensiktsmessig for samarbeid om kontrollen med andre eiere, samt fullmakt til å
prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

