Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Arkivsak:

18/160

Møtedato/tid:

08.03.2018 Kl 16:00

Møtested:

Rådhuset, møterom 241

Møtedeltakere:
Jomar Aftret, leder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan
Arnt Inge Torvik, 3. vara
Forfall:
Pål Sture Nilsen, nestleder
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara
Johan Ludvig Borgen, 2. vara
Andre møtende:
Kirsti Tømmervold, ordfører
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (på Skype, sak 2/18)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi:

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 01.03.2018

Jomar Aftret (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
Rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017
Bestilling av forvaltningsrrevisjon - dokumenthåndtering og journalføring
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
08.03.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/160 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2017 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2017 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
01/18

Bestilling av forvaltningsrrevisjon - dokumenthåndtering og
journalføring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/164 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
31. mai 2018.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen
01.02.2019.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Utrykt vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Klæbu kommune for 2016 – 2018, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:
• Sykefravær
• Mobbing
• Dokumenthåndtering og journalføring
• Arbeidsmiljø
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon vedr. sykefravær på sitt møte i juni 2016,
ferdig rapport ble behandlet av kontrollutvalget i mars 2017 og i kommunestyret i mai 2017.
Rådmannens tilbakemelding til kontrollvalget ble behandlet på utvalgets møte i i september
2017. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolen på sitt møte i
mai 2017, ferdig rapport skal behandles i kontrollutvalget i mai 2018 og i kommunestyret i
juni 2018.
Kontrollutvalget og ordfører diskuterte forvaltningsrevisjonsarbeidet frem mot
kommunesammenslåingen, samt de gjenværende fokusområdene i Plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2018, på utvalgets møte i oktober 2017.
Kontrollutvalget og ordfører var opptatt av å finne et fokusområde som vil gi merverdi for
Klæbu kommune med tanke på sammenslåingen med Trondheim kommune.
Valget falt på dokumenthåndtering og journalføring, med tillegg av å se på om Klæbu
kommune har rutiner vedr. dokumentasjon av eiendeler, rørsystem og kabelsystem, samt at
rutinene blir fulgt.
Vi gjengir omtalen av prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018
Sak- og arkivsystemet har stor betydning for saksbehandlingen og
dokumenthåndteringen i organisasjonen. Alle som driver saksbehandling må kunne
lagre sine dokumenter i dette systemet, enten direkte eller ved integrasjon med andre
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systemer.
Aktuelle problemstillinger i en slik forvaltningsrevisjon kan være: Har de ansatte den
nødvendige kunnskapen om systemet for å utnytte sak- og arkivsystemet fullt ut?
Kjenner de ansatte i Klæbu kommune til de aktuelle regler for saksbehandling og følges
disse reglene?
Klæbu kommune har et budsjett på 280 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, av disse timene
er 150 bundet opp til forvaltningsrevisjonen vedr. mobbing (ferdig rapport skal behandles på
utvalgets møte 31. mai 2018, og på kommunestyrets siste møte før sommeren.
130 timer er knapt til en forvaltningsrevisjon som skal gå litt i dybden, så kontrollutvalgets
sekretariat vil anbefale at det også brukes timer fra 2019 budsjettet, og at ferdig rapport
leveres innen 1. februar 2019.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. Ordfører, rådmann og Revisjon
Midt-Norge er i e-post av 22.02.2018 invitert til dagens møte.
Ordfører har gitt tilbakemelding om at hun stiller i møtet, Revisjon Midt-Norge deltar via
Skype.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018, samt kontrollutvalgets vedtak i
sak 28/17, anbefaler kontrollutvalgets sekretariat at det bestilles en forvaltningsrevisjon med
fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
31. mai 2018 og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets
sekretariat innen 01.02.2019.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 27.02.2018
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 05.12.2017
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 24.10.2017
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører orienterte om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte 26.
oktober 2017.
Ordfører vil gi en ny orientering til kontrollutvalget i dagens møte.
Sakliste fra fellesnemndas møter er lagt med som vedlegg til kontrollutvalgets sak.
Saksfremlegg og protokoll finnes her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til
orientering.
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 27.02.2018

Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.2017
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 1/18

Tittel
Arkiv:18/5520

Harmonisering av eiendomsskatt i nye Trondheim kommune
PS 2/18

Arkiv:17/37785

Målvedtak etter målloven i forbindelse med
kommunesammenslåinger
PS 3/18

Arkiv:18/403

Høring - gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i
2019 og stortingsvalget i 2021
PS 4/18

Arkiv:17/32239

Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging
PS 5/18

Arkiv:18/4101

Årsbudsjett Miljøpakken 2018
PS 6/18

Arkiv:17/43868

Sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 27.02.2018
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PS 7/18

Arkiv:15/46479

Rapport til formannskapet om status 2017 for arbeidet med
Planstrategi 2016-2019
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 05.12.2017

Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll fra møte 24.10.2017
Orientering om Fv 704 ved Torben Jensen
Orientering om forskuttering av oppgradering av Fv 885 ved Kjetil Mjøsund
Orientering om Klæbu kommunes uttreden av Envina IKS og avtale med Trondheim
Renholdsverk AS
Pkt. 6 Orientering om vann - og avløpsanlegget i Bratsberg / Amunddalen ved Kjetil Mjøsund
Pkt. 7 Melding av spørsmål/saker til eventuelt

Saksnr.
PS 25/17

Tittel
Arkiv:17/4813

Budsjett for fellesnemnda 2017, 2018 og 2019
PS 28/17

Arkiv:17/40840

Oppfølging av vedtak
PS 29/17

Arkiv:17/40624

Handlings- og økonomiplanene i Klæbu og Trondheim kommuner
2018-2021 og reformstøtte til nye Trondheim kommune
PS 30/17

Arkiv:17/38450

Oppnevning av representant til kirkelig fellesnemnd
PS 31/17

Arkiv:17/40977

Skiløype Tiller - Vassfjellet, aktuelle krysningspunkt for FV 704

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 05.12.2017
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PS 32/17

Arkiv:17/32040

Rettskrav på stilling
PS 33/17

Arkiv:17/39326

Orientering om avtale mellom rådmannen i nye Trondheim og
rådmannen i Klæbu om arbeidsoppgaver og ny stilling i nye
Trondheim kommune
PS 34/17

Arkiv:17/35959

Korrigert møteplan 2018 for fellesnemnd og partssammensatt
utvalg
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 24.10.2017

Tid: 12:00

Eventuelt forfall meldes til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.2017
Pkt. 3 Orientering om fylkesveg 704 ved Statens Vegvesen
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt

Saksnr.
PS 20/17

Tittel
Arkiv:16/25717

Oppfølging av sammenslåingsvedtak - Klæbu og Trondheim
kommuner
PS 24/17

Arkiv:17/35959

Møteplan 2018 for fellesnemnd og partssammensatt utvalg
PS 25/17

Arkiv:17/4813

Budsjett for fellesnemnda 2017, 2018 og 2019

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 24.10.2017
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Orientering om aktuelle saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/160 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Gjennomgang av medlemmenes innspill vedrørende aktuelle saker fra de politiske
utvalgene, eventuelt innspill fra andre.
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Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/17 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2017
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Klæbu
kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2017. Kontrollutvalget vedtar
sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag, samt eventuelle egne
innspill i møtet den 08.03.2018 .
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet,
utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av
årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i
kommunen.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret,
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en
velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til
kommunestyret til orientering.

13

Årsmelding
2017
Årsmelding
2017
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Kontrollutvalget i Klæbu kommune
1
14

Innholdsfortegnelse
1.

2.

3.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning ............................................................ 3
1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2017 ................................................................. 3

1.2

Reglement for kontrollutvalget ................................................................................. 3

1.3

Rammer for utvalgets arbeid ................................................................................... 3

1.4

Kontrollutvalgets ressurser ...................................................................................... 4

1.4.1

Sekretariat........................................................................................................ 4

1.4.2

Revisjon ........................................................................................................... 4

1.4.3

Økonomi........................................................................................................... 4

Arbeid i utvalget.............................................................................................................. 5
2.1

Møter....................................................................................................................... 5

2.2

Saker....................................................................................................................... 5

2.3

Deltakelse i relevante fora ....................................................................................... 6

Revisjon ......................................................................................................................... 6
3.1

Regnskapsrevisjon .................................................................................................. 6

3.2

Forvaltningsrevisjon ................................................................................................ 6

3.2.1

Overordnet internkontroll .................................................................................. 7

3.2.2

Sykefravær ....................................................................................................... 7

3.2.3

Mobbing i grunnskolen ..................................................................................... 7

3.3

Granskinger eller undersøkelser.............................................................................. 7

3.4

Selskapskontroll ...................................................................................................... 7

4.

Påseansvar overfor revisjon ........................................................................................... 8

5.

Etisk standard ................................................................................................................ 9

6.

Avslutning....................................................................................................................... 9

2
15

1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er
pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal minst bestå av tre medlemmer, der
minst et av medlemmene utgår fra kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret eller
fylkestinget kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, men da må hele utvalget
velges på nytt. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand i sitt arbeid og kommunestyret skal i
henhold til kommuneloven sørge for dette.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2017

Medlemmer
Jomar Aftret
Pål Sture Nilsen
Regine Bianca Ness
Bente R. Forseth
Jan Erik Engan

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Ann Kristin Kvellheim
Johan L. Borgen
Arnt Inge Torvik
Siv Anita Aasnes Tsakem
Wenche Evelyn Harsjøen
Ove Lysklett

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem
5. varamedlem
6. varamedlem

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. I henhold til nye bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Klæbu kommunestyre har
vedtatt at minst to av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets
medlemmer, dette vedtaket er ivaretatt. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom
kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok reviderte retningslinjer for kontrollutvalget på sitt
møte 16. juni 2011 i sak 29/2011. Reglementet gir retningslinjer for sammensetning av
utvalget, saksbehandling, ressurser og oppgaver, samt at det pekes på at kontrollutvalget
skal arbeide for:
å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
å sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
å sikre at politiske vedtak i Klæbu kommune følges opp.
Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som
gjennomføres som høring på sitt møte i februar 2014.

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, hvis mandat har grunnlag i kommunelovens
bestemmelser om internt tilsyn og kontroll § 77:
”4. Kontrollutvalget skal 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 (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ”

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
3
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med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har
en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at
følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte,
avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt
opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følger og rapporterer resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til
kommunestyret.
Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig
forvaltning av kommunens ressurser.
Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret,
for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir
fulgt opp.

1.4

Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra KonSek Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i
2005 og har siden da levert tjenester til Klæbu kommunes kontrollutvalg og kontrollutvalgene
i 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Fra 01.01.2018 er KonSek Midt-Norge IKS
og Komsek Trøndelag IKS slått sammen til ett selskap. Det nye selskapet har 36 eiere og
har fått navnet Konsek Trøndelag IKS.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

1.4.2 Revisjon
Klæbu kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og leverer revisjonstjenester til Klæbu
kommune og 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Selskapet utfører
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Fra 01.01.2018 er
Revisjon Midt-Norge IKS og Komrev Trøndelag IKS slått sammen til ett selskap. Det nye
selskapet har 44 eiere og har fått navnet Revisjon Midt-Norge SA.

1.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget
er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen. Forslagene som er fremmet av kontrollutvalget har hvert år
fått tilslutning fra kommunestyret, noe som oppfattes som en positiv tillitserklæring til
kontrollutvalget.
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Kontrollutvalgets regnskap
ArtsRegnskap
Budsjett
gruppe Tekst
2017
2017
000 – 099 Godtgjørelser og sosiale utgifter
48 601
76 447
100 – 499 Driftsutgifter, kurs og reiser
30 615
50 300
SUM DRIFTSUTGIFTER
79 216
126 747
De totale kostnadene vedr. kontrollutvalgets egen virksomhet, (godtgjørelse, tapt
arbeidsfortjeneste, kurs, mv) er mindre enn budsjettert.
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
Regnskap
Budsjett
Tekst
2017
2017
Kjøp fra IKS
984 700
984 700
SUM DRIFTSUTGIFTER
984 700
984 700
Kommunestyret vedtok et budsjett på kr. 749.700,- til revisjon og kr 235.000,- til
sekretariatstjenester for 2017.
Art
375

2.

Arbeid i utvalget

2.1

Møter

Fra 1. juli 2013 er kontrollutvalgets møter åpne på lik linje med øvrige politiske utvalg i Klæbu
kommune. Møtene er kunngjort på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Klæbu
kommune.
Kontrollutvalget i Klæbu kommune har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 42 saker, 4 av
saken gikk videre til kommunestyret for endelig behandling.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som trykt referatsak.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Utvalget har et ønske om å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og
samtidig gjøre egen funksjon mer kjent. Ved mange av kontrollutvalgets møter har det vært
gitt orienteringer fra administrasjonen på forskjellige virksomhetsområder i kommunen.
Informasjon fra de som jobber i kommunen og som kjenner forholdene best er vurdert som
spesielt viktig for kontrollutvalget. På den måten har utvalget fått første hånds kunnskap og
forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til.
Kontrollutvalget legger stor vekt på å være synlig og ha god kontakt med kommunens
ledelse. Ordfører og/eller rådmann har deltatt på mange av utvalgets møter, noe
kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

2.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, og som kan knyttes til utvalgets
tilsynsarbeid. Kontrollutvalget har selv bedt om å få en orienteringer vedr.
kommunesammenslåingen.
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Klæbu kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker.
I 2017 har følgende rapport blitt fremlagt:
- Tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem
5
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-

Tilsyn med barnehagemyndighetens forvaltningskompetanse

2.3

Deltakelse i relevante fora

Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til bl.a. samlinger i regi av KonSek Midt-Norge
IKS, NKRF og Forum for kontroll og tilsyn.
For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar
medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant og mulig. Av
”faste” arrangement utvalget har vært representert på i 2017 er:
• FKT årsmøte og fagkonferanse, 7. - 8. juni 2017 i Tromsø
• Samling for kontrollutvalg i regi av KonSek Midt-Norge IKS, 7. november 2017. Et
arrangement for kontrollutvalgene i de 14 kommunene og fylkeskommunen KonSek er
sekretariat for.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i juni hvert år. Kontrollutvalgets leder deltok på
konferansen og årsmøtet.

3.

Revisjon

3.1

Regnskapsrevisjon

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,(…)
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner §
4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 4

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap, uttalelsen er fremlagt for
formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
kommunens regnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016 slik det ble
avlagt. Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.

3.2

Forvaltningsrevisjon

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.
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
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 5

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 på sitt møte 19.05.2016 i sak
29/2016.
Arbeidet med forvaltningsrevisjon har vært høyt prioritert i kontrollutvalget.
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3.2.1 Overordnet internkontroll
Forvaltningsrevisjonsrapport med fokus på overordnet internkontroll i Klæbu kommune ble
behandlet på kontrollutvalgets og kommunestyrets møter i mars 2015, følgende vedtak ble
fattet:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Overordnet internkontroll” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.
Rådmannens tilbakmelding er behandlet på utvalgets møte i september 2015, mai 2016,
desember 2016 og i november 2017. Utvalget har bedt om en ny orientering vedr.
rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet på sitt møte 29.11.2018.

3.2.2 Sykefravær
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær ble behandlet på kontrollutvalgets møte 9.
mars 2017 i sak 02/2017, og på kommunestyrets møte 11. mai 2017 i sak 23/2017, følgende
vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.08.2017.
Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding på sitt møte 21. september 2017 i sak
24/2017. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

3.2.3 Mobbing i grunnskolen
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen på sitt
møte 3. mai 2017 i sak 10/2017.
Ferdig rapport skal behandles på kontrollutvalgets møte 31. mai 2018. Rapporten vil deretter
bli oversendt kommunestyret for endelig behandling på kommunestyrets møte 14. juni 2018.

3.3

Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser. Slike undersøkelser kan også føre til senere forvaltningsrevisjoner.
Det har ikke vært gjennomført granskninger eller undersøkelser i 2017.

3.4

Selskapskontroll

”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.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 6

Plan for selskapskontroll for 2017-2019 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 i sak
72/16. Det er 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.
Kontrollutvalget og ordfører diskuterte selskapskontrollarbeidet frem mot
kommunesammenslåingen på utvalgets møte i oktober (sak 29/17).
En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. I tillegg er det nødvendig
7
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for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på, at rutiner for eierstyring er skriftlig
nedfelt. Klæbu kommune har utarbeidet en eierskapsmelding som ble vedtatt på
kommunestyrets møte 23. september 2010 i sak 45/2010.
Rapport fra selskapskontroll av Envina IKS ble behandlet på kontrollutvalgets og
kommunestyrets møter i juni 2016, følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
- Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens
pkt 7.
- Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full
innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.
Denne selskapskontrollen var et samarbeidsprosjekt mellom de tre eierkommunene Klæbu,
Melhus og Midtre Gauldal.
Kontrollutvalget fikk en orientering fra ordfører vedr. uttreden av Envina IKS på sitt møte i
oktober 2017 (sak 27/17). Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget avslutter sin oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/16, Rapport fra
Selskapskontroll Envina IKS.
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2017.

4.

Påseansvar overfor revisjon

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 3

Det er i forskriftene gitt en del bestemmelser om formelle krav som skal stilles til valgt revisor,
herunder krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det
et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.
Det som oppleves som en større utfordring er å følge med på at innholdet i revisjonsarbeidet
skjer på en tilfredsstillende måte, og finne gode ordninger for hvordan utvalget løpende kan
være oppdatert og ha en trygghet for at revisjonsordningen er tilfredsstillende.
Fra januar 2011 har Revisjon Midt-Norge IKS inngått årlige avtaler med hver
kommunes/fylkeskommunens kontrollutvalg, for henholdsvis regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Avtalene spesifiserer ressurser, rammer for samarbeidet og
kommunikasjon mellom revisjonsselskap og kontrollutvalg. Avtalene stedfester også hvilke
dokumenter som skal framlegges for kontrollutvalget. Dette er forhold som har stor betydning
for kontrollutvalgets mulighet til å ha tilstrekkelig informasjon om hvordan revisjonsordningen
fungerer, og dermed for kontrollutvalgets oppfølging av sitt påse-ansvar.
For å følge opp sitt ansvar slik det framgår av formelle krav i forskriftene og i de omtalte
avtalene har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor, og informasjon om det
løpende revisjonsarbeidet og enkeltprosjekter.
For regnskapsrevisjon er det innarbeidet rutine med at oppdragsansvarlig revisor orienterer
på noen møter, for å gi informasjon om planer, status i arbeidet og områder det arbeides
spesielt med.
For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser
til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med
revisor må bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og
framleggelse av prosjektrapporter deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra
utvalget.
8
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Kontrollutvalget mener å ha funnet gode samarbeidsordninger og etablert rutiner som setter
dem i stand til å ha nødvendig informasjon om revisjonsarbeidet til å ha trygghet for at
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

5.

Etisk standard

I juni 2009 ble kommuneloven endret og § 1, Lovens formål, fikk tillagt en ny setning:
Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.
Endringen trådte i kraft 1. juli 2009.
Klæbu kommunes etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 15.04.2004, og vurdert
på nytt av rådmannen i 2012.
Forvaltningsrevisjon med fokus på etiske problemstillinger har ikke vært et prioritert
fokusområde i 2017.

6.

Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et
dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets saker ligger
åpent på sekretariatets hjemmesider: http://www.konsek.no/klabu kommune
Målet om å være uavhengig i sitt arbeide anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens
partipolitiske hensyn legges til side. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å
være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på
problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels
kompliserte saker som kan favne hele virksomhetsområdet som Klæbu kommune er
beskjeftiget med.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret og
administrasjonen i Klæbu kommune. Utvalget takker for samarbeidet som har vært i året som
har gått og ser frem til et nært og godt samarbeid i året som kommer. På denne måten kan
kontrollutvalget på sin måte bidra til en velfungerende forvaltning og størst mulig tillit til
kommunen, til beste for kommunen og den enkelte innbygger i Klæbu kommune.

Klæbu 08.03 2018
Jomar Aftret (sign)
Kontrollutvalgets leder
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/160 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Økonomirapport 3/2017 med finansrapport
Svar på henvendelse vedr. timer til forvaltningsrevisjon
Kemnerens årsrapport 2017
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
Nye personvernregler - punktliste
Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Slik løser du at rådmannen er inhabil
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Økonomirapport 3/2017 med finansrapport Klæbu kommune.
2. Svar fra Revisjon Midt-Norge på kontrollutvalgets spørsmål om reduksjon av timer til
forvaltningsrevisjon for 2018.
3. Kemnerkontorets årsrapport 2017.
4. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget.
5. Etalbering av revisjonsselskapet Revisjons Midt-Norge SA.
6. Nye personvernregler fra mai 2018. Alle virksomheter må sette seg inn i den nye
lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Les mer:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/
7. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet.
8. Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk
møte, utover det som følger av lov.
9. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen.
10. Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Økonomirapport 3 2017
Klæbu kommune

24

ØKONOMIRAPPORT 3 2017 - KLÆBU KOMMUNE

Innledning
Økonomirapport 3 er en relativt ny aktivitet som ble vedtatt ved revisjon av Økonomireglementet høsten
2016. Hensikten med denne rapporten er todelt; å gi en hurtigere tilbakemelding på hvordan fjoråret gikk
regnskapsmessig (basert på ureviderte tall). Tidligere har man måttet vente til årsregnskapet ble behandlet
i juni. Den andre årsaken er å få vedtak på eventuell overføring av eventuelle ubrukte investeringsmidler
fra året før slik at det ikke blir stans i prosjektene. Så er det en utfordring å ikke ta alle poengene fra
årsregnskap / årsmeldingen, derfor blir denne rapporten noe kortere enn normalt. Rapporten består av fire
deler; oversikt over driftsregnskapet for hele kommunen, spesifikasjon av driftsregnskap pr enhet,
investeringsregnskapet for 2017 med behov for overføringer av ubrukte midler til 2018, samt litt om
sykefravær og antall ansatte.

2017 gav lavere underskudd* enn vi trodde, og er reelt sett noe bedre
enn 2016!

*eksklusive tilskudd til kommunesammenslåingsprosjektet

Årsaker til at 2017 gikk bedre enn vi trodde (i oktober):
Ved fremleggelsen av økonomirapport 2 i oktober ble det laget et revidert budsjett som tilsa et det var
nødvendig å bruke 10,3 mill kr av disposisjonsfondet for å ta hånd om et forventet merforbruk. Heldigvis
viste det seg at det var tilstrekkelig med 2,1 mill kr, og dette er hovedforklaringene til mindreforbruket i
forhold til budsjettet:
1. Avglemte flyktninge-inntekter ca 2 mill kr
Det ble avglemt 4.kvartals inntekter for flyktninger bosatt i 2014-2016 da budsjettet ble revidert i oktober.
1
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2. Premieavvik pensjonsordning, ca 2 mill kr
Vi traff ikke helt på estimatet her. Det er kompliserte aktuarielle beregninger som ligger til grunn for
pensjonskostnadene, og fasiten får vi først i desember. Vi traff bra på KLP-ordningen, men ikke like bra på
ordningen i Statens pensjonskasse.
3. Netto mindreforbruk på enhetene - ca 4 mill kr samlet
Noen enheter har et merforbruk: Felles Oppvekst (-3,0 mill kr) og NAV (-0,9), mens andre har et
mindreforbruk på til sammen ca 8 mill kr. Dette gjelder særlig barnehagene (1,1), skolene (2,1),
flytningetjenesten (1,1), hjemmetjenesten (1,5), sykehjemmet (1,4) og helsetjenesten (0,7 mill kr).
Vi antar at mindreforbruket på enhetene er et uttrykk for at enhetslederne ønsker å være på den sikre side
når prognosene utarbeides heller enn at det er lav oppmerksomhet på økonomistyringen.

Som det fremgår av figuren har netto driftsresultat (blå linje) hatt en negativ utvikling over 6-års-perioden,
og utgjorde -3,2 mill kr i 2017. Målt i prosent av driftsinntektene utgjør resultatet -0,66 %. Skulle resultatet
ligget på «normen» som er laget for norske kommuner (1,75 %), burde resultatet vært 11,8 mill kr høyere.
Til sammenligning er netto driftsresultat i det reviderte budsjettet for 2017 minus 12,3 mill kr.
Så er det verdt å nevne at regnskapet i 2017 er belastet med ca. 9,0 mill kr vedrørende vegforsterkning på
FV 885, der det er håp om å få tilbake inntil 7,5 mill kr når sluttregnskapet for FV 704-prosjektet foreligger
(ref sak i kommunestyret i desember 2017). Hensyntatt dette («ekstraordinære») forhold kan man derfor
hevde at regnskapet for 2017 egentlig er 4-5 mill kr bedre enn regnskapet for 2016. Dette skyldes at
2
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tiltakspakken som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2017 har virket etter hensikten. Særlig har
kostnader til timelønnede årsverk i kommunen blitt redusert.

Driftsinntekter og driftsutgifter for kommunen samlet
Som kjent er Klæbu kommune utpekt til å føre regnskapet for kommunesammenslåingen. I den anledning
har kommunen mottatt 36,2 mill kr i tilskudd, der kun 2,7 mill kr er anvendt i 2017, de resterende 33,5 mill
kr er avsatt i et bundet fond. Dette forhold «blåser opp» kommunens offisielle driftsresultater i 2017, mens
vi får en motsatt effekt i 2018 og 2019. Vi velger derfor å presentere to resultatoversikter: først det
offisielle (inkl. inntekter fra kommunesammenslåingen) som viser et netto driftsresultat for 2017 på hele
30,2 mill kr, og det reelle som viser et netto driftsresultat på -3,2 mill kr.
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Økonomisk oversikt - drift
Inklusive ansvar 900
(kommunesammenslåingsprosjekt)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Reg.
Regnskap budsjett Avvik i
2017
2017
kr.

Forbruk Regnskap
i%
2016

Endring
20162017

18 478
34 146
95 129
169 147
31 588
6 272
149 554
21 239
270
525 823

18 631
35 505
70 656
167 027
30 976
5 650
151 534
20 700
0
500 679

-153
-1 359
24 473
2 120
612
622
-1 980
539
270
25 144

99 %
96 %
135 %
101 %
102 %
111 %
99 %
103 %
0%
105 %

19 080
34 213
62 106
162 073
24 566
3 640
145 327
22 375
270
473 650

-601
-66
33 023
7 074
7 022
2 632
4 226
-1 137
0
52 173

235 506
67 684
67 705
81 885
25 205
19 475
-5 512
491 948

232 003
69 882
64 078
80 938
13 088
20 767
-4 164
476 592

3 503
-2 198
3 627
947
12 117
-1 292
-1 348
15 355

102 %
97 %
106 %
101 %
193 %
94 %
132 %
103 %

229 281
65 793
56 586
73 133
28 793
18 275
-3 814
468 047

6 225
1 891
11 119
8 752
-3 588
1 199
-1 698
23 901

33 875

24 086

9 789

141 %

5 603

28 272

1 468
0
20
1 488

1 292
0
50
1 342

176
0
-30
146

114 %
0%
40 %
111 %

2 205
0
85
2 290

-737
0
-65
-802

11 576
0
12 935
109
24 621

11 635
0
12 923
50
24 608

-59
0
12
59
13

99 %
0%
100 %
219 %
100 %

12 190
0
12 935
208
25 333

-613
0
0
-98
-712

-23 134

-23 266

132

99 %

-23 043

-90

19 475

19 865

-390

98 %

18 275

1 199

30 216 20 685
11 141
10 295
15 263
36 699
0
0
11 141
47 561
58 702
8 213
28

11 141
10 295
14 317
35 753
0
0
11 141
45 297
56 438
0

9 531 146 %
0
0
946
946
0
0
0
2 264
2 264
8 213

100 %
100 %
107 %
103 %
0%
0%
100 %
105 %
104 %
0%

835 29 381
0
10 346
3 459
13 805
0
663
0
2 836
3 498
11 141

11 141
-52
11 804
22 894
0
-663
11 141
44 725
55 204
-2 929
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Økonomisk oversikt - drift
Eksklusive ansvar 900
(kommunesammenslåingsprosjekt)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap
2017

Reg.
budsjett
2017

Avvik i Forbruk i Regnskap
kr.
%
2016

Endring
20162017

18 478
34 146
59 226
169 147
31 588
6 022
149 554
21 239
270
489 670

18 631
35 505
34 756
167 027
30 976
5 430
151 534
20 700
0
464 559

-153
-1 359
24 470
2 120
612
592
-1 980
539
270
25 111

99 %
96 %
170 %
101 %
102 %
111 %
99 %
103 %
0%
105 %

19 080
34 179
62 106
162 073
24 566
3 640
145 327
22 375
270
473 616

-601
-33
-2 880
7 074
7 022
2 382
4 226
-1 137
0
16 054

235 116
67 591
66 405
81 119
25 067
19 475
-5 512
489 260

231 428
69 752
63 028
79 603
13 088
20 767
-4 164
473 502

3 688
-2 161
3 377
1 516
11 979
-1 292
-1 348
15 758

102 %
97 %
105 %
102 %
192 %
94 %
132 %
103 %

229 281
65 793
56 584
73 101
28 793
18 275
-3 814
468 014

5 835
1 798
9 821
8 018
-3 726
1 199
-1 698
21 247

410

-8 944

9 353

-5 %

5 603

-5 193

1 468
0
20
1 488

1 292
0
50
1 342

176
0
-30
146

114 %
0%
40 %
111 %

2 205
0
85
2 290

-737
0
-65
-802

11 576
0
12 935
109
24 621

11 635
0
12 923
50
24 608

-59
0
12
59
13

99 %
0%
100 %
219 %
100 %

12 190
0
12 935
208
25 333

-613
0
0
-98
-712

-23 134

-23 266

132

99 %

-23 043

-90

19 475

19 865

-390

98 %

18 275

1 199

-3 249 -12 345 9 096

26 %

11 141
10 295
15 263
36 699
0
0
11 141
14 096
25 237
8 21329

11 141
10 295
14 317
35 753
0
0
11 141
12 267
23 408
0

0
0
946
946
0
0
0
1 829
1 829
8 213

100 %
100 %
107 %
103 %
0%
0%
100 %
115 %
108 %
0%

835 -4 084
0
10 346
3 459
13 805
0
663
0
2 836
3 498
11 141

11 141
-52
11 804
22 894
0
-663
11 141
11 260
21 739
-2 929
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Driftsinntektene har økt med 3,4 % og driftskostnadene har økt med 4,5 % fra 2016 til 2017, hvorav
vegforsterkningsprosjektet FV 885 sto for 1,9 %-poeng av kostnadsveksten. Med andre ord er
kostnadsveksten fra 2016 til 2017 eksklusive vegforsterkningsprosjektet kun på 2,6 %, som er på nivå med
kommunal deflator. Det er derfor riktig å si at den spareplanen som ble vedtatt i budsjettet for 2017 har
virket som forutsatt, og at kommunen har fått kontroll på kostnadsveksten.
En nærmere analyse av inntekts- og kostnadsveksten vil bli presentert i forbindelse med fremlegging av
årsregnskapet for 2017.
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Resultat pr ansvarsområde

7
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ENHETENES RAPPORT (1B)
Fellesformål
100 Til (-) / fra (+) Disposisjonsfond
100 FELLESFORMÅL ex disposisjonsfond

Rådmannen
110 RÅDMANNEN
120 ØKONOMI OG LØNN
121 POST & ARKIV
122 PERSONAL
125 IKT
140 POLITISKE ORGANER

Budsjett
2017 inkl.
endring

Regnskap
2017

Forbruk Avvik Regnskap Avvik
i%
B17-R17
2016
R17-R16 Merknad

-345 960
2 082
-343 878

-352 040
10 294
-341 746

98 %
20 %
101 %

-6 081
8 212
2 131

-347 569
10 346
-337 223

1 609
-8 264
-6 655

35 887
13 559
5 205
3 187
1 543
8 920
3 473

36 097
13 488
5 156
3 208
1 697
8 822
3 727

99,42
100,52
100,95
99,36
90,95
101,11
93,17

211
-71
-49
21
154
-98
255

33 269
19 309
7 059
2 528
0
0
4 373

2 618
-5 751
-1 854
659
1 543
8 920
-900

1

2 879
269
404
437
8
454
1 318
306
3 096
-2 955
-458

158 692
10 796
6 507
6 232
0
36 997
24 729
28 059
650
34 639
10 082

9 069
1 079
434
558
7 136
-426
-6 669
1 858
-3 811
8 566
345

2

5

Kultur og oppvekst
210 SLETTEN BARNEHAGE
212 BRANNÅSEN BARNEHAGE
213 HESTESKOEN BARNEHAGE
214 TANEM BARNEHAGE
220 SØRBORGEN SKOLE
221 TANEM SKOLE
222 KLÆBU UNGDOMSSKOLE
280 FLYKTNINGETJENESTEN
299 FELLESUTGIFTER KULTUR OG OPPVEKST
410 KULTUR, IDRETT OG FRITID

167 760
11 875
6 942
6 790
7 136
36 570
18 060
29 916
-3 161
43 205
10 427

170 639
98,31
12 143
97,79
7 346
94,50
7 228
93,95
7 144
99,88
37 024
98,77
19 378
93,20
30 223
98,99
-65 4 850,23
40 249 107,34
9 969 104,60

Helse og omsorg
320 HJEMMETJENESTEN
327 KLÆBU SYKEHJEM
330 HELSE- OG FAMILIETJENESTEN
340 NAV
399 FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORG
400 KJØKKENENHETEN

109 742
39 237
36 081
15 111
8 464
10 068
781

112 227
40 764
37 446
15 811
7 579
10 015
611

97,79
96,26
96,35
95,57
111,67
100,52
127,78

2 486
1 527
1 366
700
-884
-52
-170

131 998
48 937
35 763
29 857
8 367
8 515
559

-22 257
-9 700
318
-14 746
96
1 553
222

3

32 571
2 974
13 584
113
3 373
408
8 531
3 588

33 076
2 972
13 929
24
3 673
446
8 510
3 523

98,47
100,08
97,53
468,50
91,82
91,46
100,25
101,84

505
-2
344
-89
300
38
-21
-65

23 610
2 889
-5 189
2 515
3 092
3 867
7 974
8 462

8 961
86
18 773
-2 402
281
-3 459
558
-4 875

4

0

0

0

0

0

0

345 960

352 040

98 %

6 081

347 569

-1 609

0

0

0

0

0

Eiendom og kommunalteknikk
420 PLAN, EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK
421 PLAN, EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK - VVA
422 EIENDOMSKONTORET
460 DOV BYGG OG EIENDOM
475 DOV TEKNISKE TJENESTER (VA + VEG)
480 DOV RENHOLDERE
499 FELLESUTGIFTER TEKNISK OMRÅDE
900 FELLESNEMDA
SUM TJENESTEOMRÅDER
TOTALT

Kommentarer vedrørende de ulike tjenesteområder ift rev. budsjett:
8
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Nedenfor har vi forsøkt å si noe om de viktigste årsakene til budsjettavvikene pr tjenesteområde / enhet:
1. Rådmannsområdet (-0,6 %)
Samlet sett traff man rimelig godt med forbruk opp mot budsjettet innenfor rådmanns-området.
2. Kultur og Oppvekst-området (-1,7 %)
Innenfor dette tjenesteområdet er det et underforbuk på ca 3 mill kr innen Flyktningetjenesten, et
overforbruk på ca 3 mill kr innen Felles (299) og et underforbruk på ca 3 mill kr innen skoler og barnehager.
På Flyktninge-tjenesten ble det i budsjettrevideringen i oktober avglemt 1,9 mill kr for siste kvartalsavregning på personer bosatt 2014-2016. Det resterende avviket tilskrives et bedre resultat vedrørende
netto boligutgifter enn hva som var forutsatt i budsjettet.
For Felles (299) kan de viktigste årsakssammenhengene til budsjettavviket summeres opp slik:
- Nye kostnadskrevende tiltak overfor barnehagebarn og elever med særskilte behov.
- Tre halvårs-terminer for kjøp av tjenester fra kommunale barnehager i annen kommune.
- Færre barn enn budsjettert med fra andre kommuner i Klæbu kommune.
- Økte utgifter til private barnehager i egen kommune.
- Advokatutgifter i skole og barnevern.
- For optimistisk og for tidlig nedjustering (budsjettregulering) av utgifter til institusjonsplasser i
barnevernet.
For skoler og barnehager er det altså ca 3 mill kr i underforbruk ift budsjett, hvorav halvparten er knyttet til
Tanem skole, der det er brukt langt mindre lønnsressurser enn budsjettert. På øvrige enheter skyldes
mindreforbruket både vakanser, større inntekter enn forventet samt generell nøkternhet.
3. Helse – og omsorgsområdet (-2,2 %)
Det er totalt et mindreforbruk på kr 2.490' kr for hele tjenesteområdet:
Ansvar 320 - hjemmetjenesten: (+1.526' kr)
- mindreforbruk avlastning og støttekontakt
- ubesatte stillinger/vakanser/sambruk av ressurser, mindreforbruk ferievikar
- Økt inntekt ressurskrevende tjenester
Ansvar 327 - sykehjem (+1365' kr)
- Mindreforbruk lønn, redusert bruk av vikarbyrå og vikar-innleie. Dette sees i sammenheng med ledig
kapasitet på sykehjemmet store deler av høsthalvåret.
- Større driftsinntekter enn budsjettert - oppholdsbetaling og tilskudd
-Mindreforbruk strøm, kommunale avgifter og vedlikehold (sammenheng Klæbu HVS)
Ansvar 330 - helse (+700' kr)
9
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-Legetjenesten merforbruk på kr 150' kr (Økte utgifter legevakt, gjestepasienter, tolketjenester, lønn på kr
250', samt økte inntekter på kr 100' -egenbetaling + Helfo)
- Rehab.tj - mindreforbruk ca kr 400' (Økt egenbetaling og tilskudd)
- Psykisk helse – mindreforbruk ca kr 190' lønn/sykemelding + mindre driftsutgifter.
- Rustjeneste - mindreforbruk ca kr 260' - sykemelding/lønn og tilskudd
Ansvar 340 - merforbruk på kr 885' kr
- Færre flyktninger på Kvalifiseringsprogram (budsjettert større inntekt på dette)- kr 225
- Økt sosial stønad/sosiale utlån - kr 200'
- Feilbudsjettering - kr 600' - inntekt på flyktninger vedr ytelse til livsopphold (utgiftene regnskapsføres
direkte på flyktningetjenesten)
- Mindreforbruk lønn på kr 140'kr (vakant stilling)

4. Eiendom og kommunalteknikk (-1,5 %)
Her er underforbruket knyttet til høyere statlige refusjoner på veg enn forutsatt, samt at det har vært
mindre driftsproblemer på sentrale anlegg enn forventet.
5. Fellesområdet (-0,6 %)
Innenfor dette området der de fleste inntekter kommer, samt finansutgiftene - har vi truffet meget bra
med prognosene. Avviket på ca 2 mill kr skyldes lavere pensjonskostnad, noe som ble avdekket først i
sluttavregningene i desember.

Ytterligere analyser / kommentarer kommer i forbindelse med årsregnskapet for 2017.

Investeringsregnskapet og overføring av ubrukte budsjettmidler
10
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INVESTERINGSREGNSKAPET 2017
ALLE

Budsjett
Ubrukt
Regnskap inkl. endr. Avvik overføres
2017
2017
B17-R17 til 2018 Merknad
103 305
132 374
29 069
25 662

9501 IKT/EDB
9884 KJØP SVEAN MOODDEN
9885 BOLIGER UT FRA BEHOV (KJØP AV BOLIGER)
SUM RÅDMANNEN
3930 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER, KREMATORIER
9801 KVIKKLEIRE SENTRUM
9803 HALLSETOMRÅDET
9808 MILJØGATE
9809 VANN
9810 AVLØP
9816 AVLØP TRONDHEIM
9817 RESERVEVANNSLØSNING - TRONDHEIM
9819 GRANMO UTBYGGINGSAVTALE
9820 SLETTEN TOMT OPPARBEIDING
9824 BYGGEPROSJEKT OMSORGSBOLIGER
9825 EIENDOMSOMSETNING & Tomteopparbeidelser
9835 KVIKKLEIRETILTAK SENTRUM SØR
9838 PRESTEGÅRDSKRYSSET
9839 ASFALTERINGSPROGRAM
9840 KVIKKLEIRESIKRING LITJUGLA
9844 STANDARDHEVING BYGG
9847 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK
9856 STANDARDHEVING, TEKNISK
9863 GS-VEGFORBEREDENDE TILTAK SENTRUM-LYSKLETT-KAMBRUA
9864 TRAFIKKSIKRING, EGENANDEL MINDRE PROSJEKTER
9869 SANERING GRINDVOLLEN BARNEHAGE
9870 VEGLYS
SUM EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG
9826 SØRBORGEN SKOLE
9851 HALL, TANEM
9855 STANDARDHEVING KULTUR- OG OPPVEKSTBYGG
9865 SØRBORGEN SKOLE NYBYGG INVENTAR
9866 INVENTAR/UTSTYR SKOLE & BARNEHAGE
9875 SØRBORGEN KUNSTGRESSANLEGG
9876 UNDERVARME SØRBORGEN KUNSTGRESSANLEGG
9880 MIDLERTIDIGE FLYKTNINGEBOLIGER - TOMT
9881 INVENTAR MIDLERTIDIG FLYKTNINGEBOLIGER
9882 FLYKTNINGEBOLIGER PERMANENT, OMBYGGING ÅSVEGEN 1
SUM KULTUR OG OPPVEKST
9503 VELFERDSTEKNOLIGI HELSE
9837 KLÆBU HELSESENTER TRINN 3
9854 STANDARDHEVING HELSE- OG OMSORGSBYGG
SUM HELSE OG OMSORG

Finansieringsbehov brutto investering:
MVA-kompensasjon
Tilskudd / gebyrinnekter
Ubrukte lånemidler

1 347
0
2 872
4 220

1 350
1 023
2 872
5 245

3
1 023
0
1 025

0
4 021
-1 000
99
4 413
10 979
18 221
13 853
494
239
-24 626
147
5
703
2 863
13
1 919
-299
99
89
0
74
599
32 907

50
5 712
0
100
4 585
20 488
20 200
16 800
0
0
-25 547
236
0
800
3 500
50
2 000
0
100
200
300
0
760
50 334

50
1 691
1 000
1
172
9 509
1 979
2 947
-494
-239
-921
89
-5
97
637
37
81
299
1
111
300
-74
161
17 427

0
55 363
-1 907
268
436
669
3 311
3 193
3 056
841
300
65 530

10
59 250
-1 000
300
1 000
1 520
3 750
3 750
3 875
840
1 000
74 295

10
3 887
907
32
564
851
439
557
819
-1
700
8 765

160
489
0
649

300
1 900
300
2 500

140
1 411
300
1 851

1023
1 023

1

50
1691

172
9509
1979
2947
-494

2
2
2
2

97
637
81

111

161
16 941

3

3887

564
439
557

700
6 147

4

140
1411
1 551

5

25 662
2 211
810
22 641
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Dette oppsettet avviker fra det såkalte skjema 2B ved at enkelte refusjoner er hensyntatt i skjemaet ovenfor. På
grunn av svakere fremdrift på prosjektene enn forutsatt er det nødvendig å overføre hele 25,7 mill kr fra 2017budsjettet til 2018-budsjettet. Herav er 14,6 mill kr knyttet til VA-prosjekter. Siden låneopptaket for 2017 er
gjennomført i sin helhet, er det ikke behov for ytterligere låneopptak til dette, men det betyr at bankbeholdningen
er høyere enn normalt – se egen finansrapport kapittel 10.
Merknader:
1. Rådmannen
Kjøp Svean / Moodden gjennomføres først i 2018, og investering overføres dermed.
2. VA-prosjekter
9810: Avløp. Overførte budsjettmidler til 2018 gjelder i hovedsak saneringsprosjekt Brannåsen samt prosjekt
Bromstadtrøa, som blir utført i år dersom grunneier og SVV tillater dette.
9816 og 9817 VA ift Trondheim. Prosjektene er på budsjett (eks ny praksis vedr lønnsmidler – dette innarbeides ifm
ØR1/18), dog er fremdriften noe svakere enn budsjettert.
3. Øvrige prosjekter PEK
9801 Kvikkleire: Ubrukt bevilgning har sammenheng med at videreføring av sikringsarbeidet ikke ble påbegynt
høsten 2017. Arbeidet ble satt i gang igjen i uke 6, 2018. Ambisjonen fra NVE er at en stor del av det gjenstående
sikringsarbeidet skal utføres i løpet av 2018. De totale utgiftene er ikke endret.
9819 Granmo: Tiltaket ferdigstilles i disse dager. Fortsatt skal dette være et nullbudsjett. Men vi skal betale et
anleggsbidrag for vannledning.
9839 Asfaltering. Entreprenør er ferdig på budsjett. Restbeløp overføres dog til 2018 som reserve.
4. Kultur og oppvekst
Vedrørende Sørborgen Skole: Siste økonomioversikt, per 22.12.17, viser en "Rest kostnadsramme" på knapt en halv
million kroner. Det er da avsatt midler til fullføring av utendørsområder per august 2018. Det er pt. ikke noe som
tyder på at prosjektets totale kostnadsramme/budsjett for 2017 og 2018 ikke skal holde. Restbeløp overføres til
2018.
Sørborgen Kunstgressbane: tilkobling til undervarme skjer i disse dager. Restbeløp overføres til 2018.
5. Helse og omsorg
Velferdsteknologi: planlagte innkjøp av elektroniske dørlås ble ikke gjennomført ihht plan, og resterende beløp på kr
140 253 skal overføres til 2018. Innkjøpene er gjennomført jan 2018.
Klæbu HVS: det er ikke påløpt så mye som planlagt i 2017. Nytt (og dyrere) mulighetsstudie er utarbeidet og vil bli
forelagt kommunestyret.
Som det fremgår av figuren nedenfor, er det satt ny Klæbu-rekord mht omfanget av investeringer i 2017
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Ytterligere kommentarer og analyser vil bli framlagt i forbindelse med årsregnskapet for 2017.
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Årsverk (fast ansatte)

4,7
9,0
3,8
0,0
0,0
1,4
18,9

Årsverk des
2017
Endring
3,7
7,0
3,8
1,0
1,0
1,4
17,9

Sletten barnehage
Brannåsen barnehage
Hesteskoen barnehage
Tanem barnehage
Sørborgen skole
Tanem oppvekstsenter
Klæbu ungdomsskole
Flyktningetjenesten
Kultur og fritid
PPT, Barnevern, komm.sjef stab
Sum Kultur og oppvekst

21,5
13,6
14,2
0,0
57,5
38,3
40,7
0,0
11,0
2,6
199,4

21,0
13,6
13,4
12,3
55,4
25,5
40,8
3,0
11,5
12,2
208,7

-0,5
0,0
-0,8
12,3 Lå på Tanem oppvekst i 2016
-2,1
-12,8 Inkl Tanem Barnehage i 2016
0,1
3,0 Lå i komm.sjef stab i 2016
0,5
9,6 Overført PPT, Barnevern fra Helse
9,3

Hjemmetjenesten
Klæbu sykehjem
Helse
NAV
Kjøkken
Kommunalsjef stab
Sum Helse og omsorg

54,7
41,0
24,8
3,0
3,2
1,7
128,4

60,1
44,3
14,6
3,0
2,5
4,3
128,8

5,4 Omgjøring av timelønnede til faste stillinger
3,3 Omgjøring av timelønnede til faste stillinger
-10,2 Overført PPT, Barnevern til Oppvekst
0,0
-0,7
2,6 Intern omflyting
0,4

12,6
25,8
38,4

10,8
24,7
35,5

385,1

390,9

Ansvar
Rådmannen
Økonomi og lønn
Post og Arkiv
Personal
IKT
Politiske organer
Sum rådmann

PEK
DOV
Sum Plan, eiendom, vedlikehold
Totalt fast ansatte årsverk

Årsverk des
2016

Kommentar
-1,0
-2,0
0,0
1,0
1,0
0,0
-1,0 Ingen reelle endringer

-1,8 Overført 1 til rådmann
-1,1
-2,9
5,8

Som det fremgår av tabellen har det vært en økning i fast ansatte årsverk på 5,8 det siste året, men det har vært en
villet utvikling for å skifte ut timelønnede med fast ansatte innen helse-området, så bruken av timelønnede er
redusert med ca 12 årsverk.
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Sykefravær
Det har vært en gledelig utvikling i sykefraværet gjennom 2017, med en 13 % nedgang fra året før. Særlig gledelig
har utviklingen vært innen barnehagesektoren og på sykehjemmet.

8,7
7,6

15
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Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og deres utvikling for gjeldsporteføljen Lån til
investeringsformål i Klæbu kommune. Dette er låneporteføljen eksklusive lån til videreformidling (startlån),
inklusive lån til VAR-formål. Beløpene vises i NOK.
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1__Rentemarkedet
På rapportdagen var NIBOR3M-0,81%, NIBOR6M-0,90%-og 10-års swaprente-1,94%. Grafer og tabeller
nedenfor viser en nærmere oversikt.
Korte renter (NIBOR)

INDEKS
NIBOR1M
NIBOR3M
NIBOR6M

SISTE
0,67%
0,81%
0,90%

-1m
0,67%
0,77%
0,86%

-3m
0,67%
0,81%
0,86%

Nibor er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom, for 1, 3 eller 6 måneder. Nibor er ofte
brukt som referanserente i ulike låneprodukter. Lån tilknyttet Nibor har normalt et marginpåslag fra banken.
Lange renter (Swap)
LØPETID
Swap 2Y
Swap 3Y
Swap 4Y
Swap 5Y
Swap 6Y
Swap 7Y
Swap 8Y
Swap 9Y
Swap 10Y
Swap 11Y
Swap 12Y
Swap 15Y
Swap 20Y
Swap 25Y

SISTE
1,13%
1,28%
1,42%
1,54%
1,63%
1,73%
1,80%
1,87%
1,94%
1,99%
2,04%
2,13%
2,17%
2,18%

-1m
1,03%
1,16%
1,27%
1,39%
1,49%
1,59%
1,67%
1,75%
1,83%
1,88%
1,94%
2,03%
2,07%
2,07%

-3m
1,09%
1,23%
1,37%
1,49%
1,60%
1,71%
1,79%
1,87%
1,95%
2,00%
2,06%
2,15%
2,19%
2,21%

Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale. Bankene bruker denne renten som utgangspunkt for å
prise sine fastrenteutlån. Et fastrentelån har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. En lang fastrente på
f.eks 10 år (10Y) er normalt høyere enn en kort fastrente på 3 år (3Y).
Grafene sammenligner hvordan de ulike rentene har endret seg fra analysedato (seneste) og hhv. 1 og 3
måneder tilbake i tid.
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Forventede NIBOR-renter
Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på
analysetidspunktet.
Indeks
NIBOR1M
Endring
NIBOR3M
Endring
NIBOR6M
Endring

Siste
0,67%
0,81%
0,90%

Forventet om 1 år
0,91%
0,24%
1,05%
0,24%
1,18%
0,28%

Forventet om 2 år
1,23%
0,56%
1,35%
0,54%
1,49%
0,59%

Forventet om 3 år
1,52%
0,85%
1,63%
0,82%
1,75%
0,85%

2__Trender
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Lån til investeringsformål i Klæbu
kommune.

Utestående nettobalanse
Utestående bruttobalanse
Utestående nominelt i derivater
Derivater i % av restgjeld
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd
Gjennomsnittlig rente eks.
derivater siste 12 mnd
Rentekostnader siste 12 mnd
Rentekostnader eks. derivater siste
12 mnd
Rentebinding (år)
Andel rentebinding < 1 år
Rentebinding (år) eks. derivater
Andel rentebinding < 1 år eks.
derivater
Kapitalbinding (år)
Andel av kapitalbinding < 1 år

31.12.2017
505.205.426
505.205.426
150.000.000
29,69%
2,58%

30.09.2017
459.215.586
459.215.586
150.000.000
32,66%
2,87%

30.06.2017
400.985.186
400.985.186
150.000.000
37,41%
3,24%

1,68%

1,88%

2,09%

10.981.798

10.933.429

10.402.189

7.121.367

7.180.332

6.708.592

1,43
61,92%
0,66

1,69
57,64%
0,76

1,32
75,06%
0,17

81,72%

79,42%

100,00%

14,56
2,56%

16,28
-8,07%

14,32
3,23%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)-2,58%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-505.205.426
kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er -10.981.798 kr.
Som det fremgår av tabellen er det utbetalt 50 mill kr som siste andel av årets låneopptak I 3.kvartal.
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3__Gjeldsprofil
Dette er en prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente, som også fremstiller effekten av
forventede refinansieringer i gjeldsporteføljen.

Gjennomsnittlig rente, som på analysedato er-2,27%, forventes å være ca.-3,05%-for-2027.
Gjennomsnittlig
Periode
hovedstol i perioden
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

192.302.386
213.315.140
425.400.456
499.621.037
486.675.768
473.733.001
457.015.615
437.313.539
417.601.227
398.412.236
379.606.702
360.856.515
342.217.385

Gjennomsnittlig
hovedstol til
refinansiering

Gjennomsnittlig
hovedstol hensyntatt
refinansiering
0
192.302.386
0
213.315.140
0
425.400.456
0
499.621.037
0
486.675.768
0
473.733.001
0
457.015.615
0
437.313.539
0
417.601.227
0
398.412.236
0
379.606.702
0
360.856.515
0
342.217.385
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Snittrente
4,40%
4,29%
2,58%
2,27%
2,35%
2,54%
2,68%
2,66%
2,70%
2,83%
2,92%
3,00%
3,05%

Snittrente
hensyntatt
refinansiering
4,40%
4,29%
2,58%
2,27%
2,35%
2,54%
2,68%
2,66%
2,70%
2,83%
2,92%
3,00%
3,05%

4

4__Fordeling fast og flytende rente
Gjeldsporteføljen for-Lån til investeringsformål-i-Klæbu kommune-(ikke hensyntatt refinansieringer) har43,76%-andel fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen-19,08%. Den fremtidige utviklingen av
fordelingen vises i nedenfor.

5__Finansiell risiko
Diagrammene nedenfor viser fordeling av kapitalbinding og rentebinding per rullerende år.

Kapitalbinding gir et bilde av den samlede porteføljens gjeldsstruktur (kun kapitalen, ikke rentene). Hensyntar
avdragsstrukturen. F.eks. har et avdragsfritt 10 års lån ved oppstart en kapitalbinding på 10. Har derimot
samme lån serieavdrag ned til null etter 10 år, halveres kapitalbindingen til 5.
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En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller
innløses innen kort tid.

Rentebinding gir et bilde av den samlede porteføljens rentestruktur (kun rentene, ikke gjelden). Hensyntar
avdragsstrukturen. F.eks. har en 10 års fastrente på et avdragsfritt lån ved oppstart en rentebinding på 10.
Følger derimot samme fastrente en avdragsprofil ned til null etter 10 år, halveres rentebindingen til 5.
Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding eksponerer
porteføljen for endringer i rentemarkedet.
Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er-14,56-år og den gjennomsnittlige rentebindingen er-1,43år. I porteføljen har -2,56%-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og -61,92%-har en rentebinding på 1 år eller
mindre. Uten derivater hadde-81,72%-av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

0-1 År
1-2 År
2-3 År
3-4 År
4-5 År
5-6 År
6-7 År
7-8 År
8-9 År
9-10 År
Over 10 År
Totalt

Rentebinding (år)
0,19
1,69
2,93
3,47
4,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,43

Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år)
312.832.616
0,57
4.260.940
1,57
88.111.870
2,57
50.000.000
3,53
50.000.000
4,53
0
5,53
0
6,53
0
7,53
0
8,53
0
9,54
0
19,34
505.205.426
14,56
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Kapitalbindning (kr)
12.935.627
12.935.753
12.935.879
19.700.848
19.700.848
19.700.848
18.783.918
18.783.918
18.718.458
18.652.998
332.356.335
505.205.426

6

6__Rentekostnader
For inneværende kalenderår-(2018)-forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer å bli11.333.082 kr-Av dette beløpet utgjør-0 kr-rentekostnader for forventede men ikke utførte refinansieringer.
Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader 10 år frem i tid.

Periode
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Rentekostnader, inkludert
derivater og forventede
refinansieringer
8.461.966
9.159.939
10.981.354
11.333.082
11.419.990
12.032.119
12.233.741
11.613.039
11.274.763
11.258.557
11.100.629
10.827.778
10.438.766

Rentekostnader inkludert
derivater, uten
Rentekostnad kun for
forvententede
forventede refinansieringer
refinansieringer
8.461.966
0
9.159.939
0
10.981.354
0
11.333.082
0
11.419.990
0
12.032.119
0
12.233.741
0
11.613.039
0
11.274.763
0
11.258.557
0
11.100.629
0
10.827.778
0
10.438.766
0
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7__Renterisiko
Tabellen og grafen nedenfor viser endring i rentekostnader på porteføljen, hensyntatt forventede
refinansieringer, ved en parallelll forhøyning av hele rentekurven med 100 bp (1%).
Periode
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Rentekostnad

Rentekostnad +1 %

10.981.354
11.333.082
11.419.990
12.032.119
12.233.741
11.613.039
11.274.763
11.258.557
11.100.629
10.827.778
10.438.766

10.981.354
13.619.696
14.065.034
14.683.783
15.833.129
15.533.988
15.247.053
15.069.447
14.738.354
14.299.879
13.740.460

Andel økning
renterisiko 1%
0
2.286.613
2.645.044
2.651.664
3.599.388
3.920.949
3.972.289
3.810.890
3.637.725
3.472.101
3.301.694

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre-0 kr-høyere rentekostnad for inneværende år, og
inntil totalt-33.298.357 kr-over de 10 kommende årene.
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8__Långivere og motparter
Største långiver er-KommunalBanken-som har en andel på-56%. Nest størst er-KLP Kommunekreditt-med-44%.

Långiver

Gjeld

KommunalBanken
KLP Kommunekreditt
Andre

282.914.750
221.111.372
1.179.303

Andel i %
56,00%
43,77%
0,23%

Største motpart for derivater er-Danske Bank-med en andel på-100,00%. Motparter vises i tabellen nedenfor.
Motpart

Nominellt (derivat)
150.000.000

Danske Bank

Andel i %
100,00%

Derivater er en samlebetegnelse på finansielle kontrakter som er utledet av ett eller flere andre finansielle
instrumenter, slik at kontraktsverdien bestemmes av (derives from = utledes fra) utviklingen i de underliggende
instrumenter.
Eksempler på derivater er opsjoner, futures, renteswapper og FRA-avtaler (fremtidig renteavtale).
Den vanligste typen derivater benyttet i kommunal gjeldsforvaltning er renteswapper (rentebytteavtaler). En
renteswap kan benyttes på flere måter. I den mest benyttede varianten av en renteswap betaler man en
fastrente,
og
mottar
samtidig
en
flytende
rente
(normalt
3
mnd
nibor).
En renteswap er altså kun en avtale om å betale en rente og motta en annen rente, og inkluderer ikke selve
lånet. Et alternativ til bruk av renteswap for å sikre renten er å inngå et ordinært lån med fastrente.
Nedenfor vises markedsverdien på derivater per motpart. En negativ verdi tilsvarer en kredittrisiko til
motparten.
Motpart

Markedsverdi
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Danske Bank

9.695.073

9__Rammer i finansreglementet
Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet.
Grenseverdier

31.12.2017

30.09.2017

30.06.2017

48,82%

38,22%

37,41%

0

0

0

4,47 År

4,72 År

4,98 År

Finansreglement Klæbu kommune
vedtatt juni 2017
Andel fastrente

33,33 - 66,67
(Prosent)

Antall lån som overstiger 25.0 % av
total gjeld
Tid til endelig forfall

1,00 - 5,00
(Levetid)

Som det fremgår av tabellen er det ingen brudd på finansreglementet pr 31.12.17.

10 Aktivaforvaltning / likviditet
Rapportering likviditet pr 31.12.2017
Driftslikviditet:

Kr

Rentesats

Sparebank1 SMN
Danske Bank
Klæbu Sparebank

161 319
271
56 600
386 599

SUM

161 762
470

Herav plasseringer (32 dager oppsigelse)
Total likviditet

Ubenyttet trekkrettighet:
Sparebank1 SMN

1,37 %
1,32 %
0,79 %

60 000 000
161 762
470

20 000 000

Som det fremgår ovenfor er likviditetssituasjonen meget god. En del av dette skyldes at det ikke er investert like mye som
planlagt i 2017.
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KEMNERENS INNLEDNING
Den totale skatte- og avgiftsinnbetalingen i 2017 hos Kemneren i Trondheimsregionen var
kr. 27 794 306 957,58. Trondheim kommunes andel av skatte- og avgiftsinnbetalingen var
kr. 5 733 673 463,16. I forhold til kommunens budsjett for 2017 er dette kr. 287 283 463,00
over budsjett. Klæbu kommunes andel av skatte- og avgiftsinnbetalingen var
kr. 149 553 906,01.
Kemneren i Trondheimsregionen kan for 2017 vise til gode resultater. Vi når våre mål på
innkreving og arbeidsgiverkontroll både for Trondheim og Klæbu kommuner.
Skattedirektoratet har fastsatt at andelen arbeidsgivere som skal kontrolleres settes til
minimum 5 % for samtlige kommuner. Som tidligere kan felles skatteoppkreverkontor foreta
en annen fordeling av kontrollene, så fremt man samlet sett når kravet til 5 %. Det forutsettes
imidlertid at det er kontrollaktivitet i samtlige kommuner. I 5 % -kravet inngår formal-,
avdekkings-, oppfølgings-, og undersøkelseskontroller. Kravet om 50 % avdekket beløp i
avdekkingskontroller ble videreført for 2017. Antall arbeidsgivere som danner grunnlaget for
utplukk til kontroll utgjør til sammen 6 980 arbeidsgivere i Trondheim og Klæbu. Hos 360 av
disse arbeidsgiverne ble det gjennomført kontroll, det utgjør 5,1 % av arbeidsgiverne. Det ble
i avdekkingskontrollene avdekket kr. 56,1 millioner i inntekt og i grunnlag arbeidsgiveravgift
kr. 35,8 millioner.
Resultatkrav for Kemneren i Trondheimsregionen pr. 31.12.2017, for totalt innbetalt av sum
krav per siste år er: 95,0 % - personlig restskatt for inntektsåret 2015, 99,2 % - personlig
forskuddsskatt for inntektsåret 2016, 99.9 % - forskuddstrekk for inntektsåret 2016, 99,8 % arbeidsgiveravgift for inntektsåret 2016, 99,9 % - upersonlig forskuddsskatt for inntektsåret
2016, 99,4 % - upersonlig restskatt for inntektsåret 2015. Innfordret av sum krav til
innfordring siste år: 52 % - personlig restskatt for inntektsåret 2015. Med unntak av
upersonlig restskatt for Klæbu kommune er resultatkravet for 2017 innfridd.
Stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2017 har ikke avdekket avvik og det er ikke
gitt pålegg. Kontoret er forsvarlig organisert og bemannet.
Sykefraværet i 2017 har vært noe høyere enn tidligere år. Det iverksettes tiltak i 2018 for å
redusere sykefraværet.
Høsten 2017 ble det startet et utviklingsarbeid i egen organisasjon. Formålet er å øke
skatteinnbetalingen. Dette arbeidet fortsetter i 2018.
Trondheim 18. januar 2018

Gaute Bjøru
Kemner
4
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1. SKATTEREGNSKAPET
1.1 Skatteregnskap 2017 – Klæbu kommune
Avlagt etter kontantprinsippet

2017

2016

Endring

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum

40 035 417,90
-2 265 839,73
-4 455,00
-37 765 123,00
0,00
0,17

37 926 465,11
-758 223,93
-18 148,00
-37 150 093,00
-0,18
0,00

5,6 %
198,8 %
-75,5 %
1,7 %
-

Arbeidsgiveravgift
Finansskatt lønn
Kildeskatt mv – 100 % stat
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Renter
Innfordring
Sum

-63 869 620,99
-752 044,00
0,00
-475 624 319,40
-353 129,00
-36 159 968,59
-482 833,02
-12 556,00
-577 254 471,00

-63 041 509,99
-3 218,00
-475 846 428,71
-10 249,00
-20 115 413,66
-261 972,92
-8 765,74
-559 287 558,02

1,3 %
-0,05 %
3345,5 %
79,8 %
84,3 %
43,2 %
3,2 %

63 869 621,00
146 113 743,00
32 356 607,00
149 553 906,01
185 360 594,00
-0,18
0,00
577 254 470,83
0,00

63 041 511,00
143 569 168,00
31 497 025,00
145 327 416,97
175 837 944,00
-1,01
14 494,06
559 287 558,02
0,00

1,3 %
1,8 %
2,7 %
2,9 %
5,4 %
82,2 %
3,2 %
0,0 %

Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner
Sum
Sum totalt

Kemneren i Trondheimsregionen bekrefter at skatteregnskapet for Klæbu kommune i 2017 er
ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-2. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og
avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet i 2017.
Trondheim 19. januar 2018

Gaute Bjøru
Kemner
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1.2 Marginoppgjør
Margin for inntektsåret 2016
Innestående margin for inntektsåret 2016 pr. 31.10.2017
For mye avsatt margin for inntektsåret 2016
Marginprosent

6 252 456
6 252 445
9,0 %

Margin for inntektsåret 2017
Innestående margin for inntektsåret 2017 pr. 31.12.2017
Marginprosent

37 765 123
9,0 %

Marginoppgjøret for inntektsåret 2016 viser et overskudd på kr. 6 252 445, noe som utgjør en
økning på kr. 2 880 798 (85,4 %) fra året før. Marginprosenten er pr. 31.12.2017 på 9,0 %,
sist endret i april 2012. Kemneren foreslår ingen endringer i marginprosenten for inntektsåret
2018.
Marginoppgjøret kan ha stor betydning for novemberoppgjøret hvert år. Det er derfor ønskelig
med et positivt marginoppgjør slik at skattekreditorene slipper å få redusert skatteinnbetaling i
november.

1.3 Skatteavregning 2016
Upersonlige skattytere
Inntektsår
Antall upersonlige skattytere totalt
Antall med restskatt
Restskatt kr.
Overskytende forskudd kr.

2016
243
62
17 810 293
4 541 130

2015
242
77
6 123 655
8 010 122

2014
223
73
6 721 411
8 450 977

Personlige skattytere
Inntektsår
Antall personlige skattytere totalt
Antall med restskatt
Restskatt kr.
Overskytende forskudd kr.

2016
4 887
776
16 843 814
38 018 503

2015
4 882
845
22 078 342
39 989 803

2014
4813
819
18 858 334
40 086 348
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1.4 Skatte- og avgiftsinngang 2017
1.4.1 Total skatte- og avgiftsinnbetaling
Brutto innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift (beløp i millioner kroner)
År
På landsbasis1
Klæbu kommune

2017

2016

2015

2014

810 616,0

7,3 %

755 738,0

-5,0 %

795 752,0

-5,2 %

839 602,0

577,3

3,2 %

559,3

3,6 %

540,0

5,0 %

514,2

1.4.2 Kemneren i Trondheimsregionen – Klæbu kommune
Fordeling til skattekreditorene (beløp i millioner kroner)
År

2017

2016

2015

2014

Klæbu kommunes andel

149,6

3,0 %

145,3

10,5 %

131,5

2,1 %

128,8

Skatt til fylkeskommunen
Medlemsavgift til
folketrygden

32,4

2,9 %

31,5

7,5 %

29,3

2,4 %

28,6

146,1

1,7 %

143,6

6,1 %

135,3

7,6 %

125,8

Arbeidsgiveravgift

63,9

1,4 %

63,0

3,3 %

61,0

6,1 %

57,5

Fordelt til Staten

185,4

5,5 %

175,8

-3,9 %

183,0

5,5 %

173,5

1.4.3 Klæbu kommunes andel
Skatteinnbetalingen til Klæbu kommune er på kr. 149,6 millioner. Dette utgjør en økning på
3,0 % i forhold til fjoråret. Landets kommuner samlet sett har til sammenligning opplevd en
økning på 4,5 %.

1

Tallene på landsbasis er hentet fra SSB, og inkluderer skattearter som for eksempel ordinær- og særskatt
på utvinning av petroleum som ikke utgjør en del av skatteinnbetalingen til landets kemnerkontorer.
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2. KEMNERENS VIRKSOMHET
2.1 Ansvarsområde
Kemneren i Trondheimsregionen er skatteoppkrever i kommunene Trondheim og Klæbu.
Kemneren mottar og innkrever formues- og inntektsskatt, kildeskatt, arbeidsgiveravgift og
trygdeavgift. Innbetalingene føres og avstemmes i et eget skatteregnskap og fordeles til
skattekreditorene kommunen, fylkeskommunen og stat.
Kemneren utøver arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og Fosen. Formålet er å sikre at
arbeidsgivere overholder sine plikter etter skatteloven, skattebetalingsloven,
skatteforvaltningsloven og folketrygdloven. Kontrollen rettes primært mot arbeidsgivers
oppgave-, skatte-, trekk- og avgiftsplikt.
Videre har kemneren ansvaret for tvangsinnfordring av parkeringsgebyr og kommunale
avgifter for Trondheim kommune.

2.2 Organisering
2.2.1 Organisasjonskart

Kemner

Avdeling bedrift

Avdeling person

Avdeling kontroll

Avdeling bedrift har ansvaret for føring av skatteregnskapet og innfordring av forskuddstrekk,
arbeidsgiveravgift, upersonlig restskatt og forskuddsskatt. Avdelingen har også ansvaret for
fordringsanmeldelser og oppfølging av konkurser, oppfølging av utleggstrekk og innkreving
av kommunale parkeringsgebyr.
Avdeling person har ansvaret for innfordring av personlig restskatt og forskuddsskatt.
Innfordringen av kommunal eiendomsavgift er også lagt til denne avdelingen.
Avdeling kontroll har ansvaret for stedlig arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og i syv
kommuner på Fosen.
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2.2.2 Ressurser og kompetanse
Kontoret har etter kemnerens vurdering tilstrekkelig kompetanse innenfor våre tre
hovedområder:




Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll

Fordeling av årsverk til skatteoppkreverfunksjonen i Trondheim og Klæbu pr. 31.12.2017:
Område

Årsverk

%- andel fordelt

3,1

7,9 %

Innfordring

16,0

40,6 %

Arbeidsgiverkontroll

14,7

37,3 %

Administrative oppgaver
Totalt

5,6
39,4

14,2 %
100 %

Skatteregnskap

I tillegg benyttes 1,5 årsverk til innfordring av kommunale krav og 2 årsverk til
arbeidsgiverkontroll på Fosen.
Stilling

Utdannelse

Kemner
Avdelingssjef
Rådgiver

Jurist
2 revisor/økonom, 1 ingeniør
1 samfunnsøkonom, 1 sosiolog/HRM,
1 siviløkonom, 1 jurist/økonom, 3 jurister, 1 statsviter
Jurist
4 høyskoleutdanning, 1 økonom, 2 revisorer
8 høyskoleutdanning, 4 økonomer, 2 revisorer, 1 matematiker
4 merkantile fag, 4 høyskoleutdanning

Advokat
Spesialkonsulent
Førstekonsulent
Konsulent
Totalt

Antall
1
3
8
1
7
15
8
43

2.3 Internkontroll
Internkontroll skal sikre at vi planlegger, organiserer, utfører og kvalitetssikrer våre aktiviteter
i samsvar med gjeldende regelverk og resultatkrav, og at dette gjøres ut fra en risiko- og
vesentlighetsvurdering.
I 2017 har hovedmålet vært å fortsette å opprettholde de gode internkontrollrutinene som er
på plass ved kontoret. Dessuten har vi begynt med en omfattende gjennomgang av
risikovurderinger på kontorets arbeidsprosesser. Risikovurdering er en dynamisk og
gjentakende prosess der formålet er å identifisere og vurdere hendelser og risiko knyttet til
ulike arbeidsprosesser. Eksisterende tiltak kan dermed vurderes i lys av det oppdaterte
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risikobildet. Dette er et viktig verktøy for å gardere oss mot risikoelementer i arbeidet vårt, og
begrense kontorets sårbarhet.
Vi har ikke mottatt pålegg fra revisjonen knyttet til driftsåret 2017. En økende
oppmerksomhet rundt egen internkontroll har bidratt til dette.

3. INNFORDRING AV KRAV
3.1 Restansesituasjonen
3.1.1 Total skatte- og avgiftsrestanse pr. 31.12.2017

Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsgiveravgift inkl.
Renter
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt person
Forskuddstrekk inkl.
renter
Gebyr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt
Restskatt inkl. renter og
tilbakesøkingskrav
Restskatt person inkl.
renter og
tilbakesøkingskrav
Tvangsmulkt
Sum restanse diverse
krav
Diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

Restanse
31.12.2017

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Restanse
31.12.2016

Herav
berostilt
restanse
31.12.2016

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

8 317 942

0

8 051 908

0

266 034

0

244 525

0

120 100

0

124 425

0

0
0
476 928
0
1 665 991

0
0
0
0
0

0
0
482 541
16 200
1 407 508

0
0
0
0
0

0
0
(-) 5 613
(-) 16 200
258 483

0
0
0
0
0

296 096

0

142 010

0

154 086

0

0
90 736

0
0

0
119 063

0
0

0
(-) 28 327

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 209

0

701 470

0

(-) 469 261

0

5 110 183

0

5 060 761

0

49 422

0

201 274

0

2 255

0

199 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 317 942

0

8 051 908

0

266 034

0

Total skatte- og avgiftsrestanse har i 2017 økt med kr. 266 034. Økningen gjelder i hovedsak
skatteartene arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, tvangsmulkt og personlig forskuddsskatt.
Utskrevet personlig forskuddskatt for 2017 utgjorde ved årsskiftet kr. 14,7 millioner. Til
sammenligning var utskrevet forskuddsskatt 2016 ved forrige årsskifte kr. 13,5 millioner
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kroner, altså en økning i 2017 på omkring kr. 1,2 millioner. Innbetalt forskuddskatt 2017
ligger omkring 1 prosentpoeng lavere enn tilsvarende for forskuddskatt 2016.
Restansesituasjonen for personlig restskatt er tilnærmet uforandret sammenlignet med 2016.
Økning i totalrestanse for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk skyldes krav som oppsto i
2017.
Restanse for upersonlig restskatt ble redusert med kr. 469 261 i 2017. Gjenstående krav ved
årsskiftet gjelder restskatter for årene 2016 og 2015.
Restansen for tvangsmulkt gjelder i sin helhet ilagt tvangsmulkt for manglende levering av
skattemelding for inntektsåret 2016. I henhold til retningslinjer fra skattedirektoratet er
tvangsmulkt unntatt fra tvangsinnfordringstiltak ut over sikring av krav.
3.1.2 Eldre restanser

Inntektsår

Sum restanse (debet) kr.

Herav skatteart restskatt person kr.

2015

835 040

604 467

2014

324 994

243 997

2013

178 115

127 410

2012

351 433

158 764

2011

159 818

107 524

2010 – 1995

3 650 709

1 994 770

Vi følger opp eldre krav jevnlig. I tillegg til oppfølging via arbeidslisten i Sofie tar vi ut
restanseliste for eldre enkeltår og gjennomgår disse mot Sofie for å sjekke status og se etter
utleggsmuligheter.
Rapporten Restanseliste – forelda krav tas ut jevnlig med foreldelsesdato frem i tid slik at vi
kan se hvilke krav som nærmer seg foreldelse. Krav som bør avskrives blir avskrevet straks
etter at foreldelse har inntrådt. Vi foretar foreldelsesavbrytende tiltak der dette er tjenlig. I de
tilfellene hvor krav er forsøkt sikret tidligere og ny foreldelsesfrist nærmer seg, sjekker vi
utleggs- eller trekkmuligheter. Dersom dette ikke finnes, vil kravet som hovedregel bli
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avskrevet som foreldet.

3.2 Avskrivninger og ettergivelser
Vi avskriver krav i forbindelse med nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, etter gjennomført
gjeldsordning, i dødsbo med intet til skifte, ved foreldelse og summarisk iht. retningslinjer for
avskrivning av 22. mars 2012. Krav ettergis enten av hensyn til skyldneren eller av
innfordringsmessige hensyn jf. skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.
Avskrivninger og ettergivelser 2017
Ordinær avskrivning
Summarisk avskrivning
Ifm. nedsettelse av pensjonsgivende inntekt
Ettergivelse
Totalt

Beløp kr.
222 402
6 404
0
22 440
251 246

3.3 Innfordringens effektivitet
3.3.1 Resultater pr. 31.12.2017

Personlige skattytere
Restskatt person 2015
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

97,33 %
95,0 %

Innfordret pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

67,80 %
52,0 %

Forskuddsskatt person 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

98,84 %
99,2 %

Upersonlige skattytere
Restskatt selskap 2015
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

99,32 %
99,4 %

Arbeidsgiveravgift 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.17

100 %
99,8 %
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Forskuddsskatt selskap 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

100 %
99,9 %

Forskuddstrekk 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

100 %
99,9 %

Klæbu kommune

3.3.2 Personlige skattytere
Vi nådde med god margin målkravet for personlig restskatt 2015 både når det gjaldt innbetalt
og innfordret. Det gjenstår 27 skattepliktige med krav. Til sammenligning var det 23
skattepliktige med ubetalt personlig restskatt 2014 ved forrige årsskifte.
Resultatet for innbetalt personlig forskuddskatt 2016 ble 0,36 prosentpoeng lavere enn
målkravet. Dette skyldes tre restanser på til sammen kr. 154 000 som ikke lot seg innfordre
før årsskiftet.
Vi opprettholdt vårt fokus på store, nye krav i 2017. Vi benyttet de tilgjengelige virkemidlene
telefoninkasso, utleggstrekk, utleggsforretning, motregning og tvangsdekning. Opplysninger
fra a-meldingene gjør oss i stand til å legge ned utleggstrekk raskere enn tidligere. Det ble
ikke innvilget betalingsavtaler i 2017.
Resultatet for personlig restskatt må også sees i sammenheng med andel skjønnsfastsatte krav
for samme inntektsår. Erfaringsvis er det mer ressurskrevende å innfordre skjønnsfastsatte
krav. Skjønnsfastsettelsesprosenten for 2015 var 2,11 mot tilsvarende 0,84 for inntektsåret
2014. Dette utgjør en økning i skjønnsfastsatte krav på over kr. 300 000. For at
skjønnsfastsettelsene skal bli så riktige som mulig, har vi også i 2017 gjennomført en
ringekampanje til skattepliktige som ikke har levert skattemelding.
3.3.3 Upersonlige skattytere
Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2016 ble innbetalt i sin helhet i
2017. Innfordret beløp utgjorde mellom 0,6 og 2 % av sum krav for disse skatteartene.
Målkravet for upersonlig restskatt ble ikke innfridd. 10 % av totale krav for denne skattearten
var gjenstand for innfordringstiltak, og ved utgangen av 2017 var det ett enkelt krav som ikke
var betalt.
For kommunene Klæbu og Trondheim samlet, ble det avholdt 520 utleggsforretninger i 2017.
Totalt for begge kommunene ble det innfordret kr. 10,56 millioner ved utlegg i bankkonti.
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3.4 Konkurser
2017
1
1

Begjæringer
Konkursåpninger

2016
0
0

2015
0
0

2014
2
1

2013
2
2

3.5 Skatteutvalget
Det regionale skatteutvalget behandler søknader om ettergivelse av skattekrav etter innstilling
fra skatteoppkreveren. Dersom omsøkt hovedstol overstiger kr. 200 000, er det skattekontoret
som avgjør søknaden, men da med forslag fra skatteutvalget. Ettergivelse er i disse sakene
begrunnet med hensynet til skyldner. Vilkårene følger av skattebetalingsloven § 15-1.
År
Antall saker

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

0

0

0

0

0

0

3.6 Særnamskompetanse
Skattebetalingsloven kapittel 14 tillegger kemneren særnamskompetanse. Dette innebærer
myndighet til å foreta utleggsforretninger til sikring og inndrivelse av skatte- og avgiftskrav.
Særnamskompetansen har stor betydning for Kemneren i Trondheimsregionen. Samtlige
utleggsforretninger i Trondheim og Klæbu i 2017 ble avholdt uten involvering av
namsfogden. Videre er det i 2017 sendt 1 919 pålegg om trekk i lønn til dekning av personlige
skattekrav. Det bemerkes at det også løper utleggstrekk fra tidligere år.
Særnamskompetansen ble også benyttet til tvangsinnfordring av parkeringsbøter. Totalt
sendte vi pålegg om trekk i lønn i 854 saker for Trondheim Parkering KF. Innfordret beløp i
2017 ble på kr. 910 062. Ved utgangen av året var 61 krav helt eller delvis ubetalt.
Ordningen muliggjør en effektiv prosess fra beslutning til gjennomføring. Dette gir oss
raskest mulig innfordring og et fortrinn i dekningskappløpet.
I 2017 ble det nedlagt 76 trekkansvar mot arbeidsgivere som unnlot å gjennomføre
utleggstrekk i henhold til utsendt pålegg. Samlet innbetaling etter trekkansvar ble kr. 776 778.
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4. KONTROLL AV ARBEIDSGIVERE
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontrollavdelingen hos Kemneren i Trondheimsregionen utfører stedlige kontroller for
kommunene Trondheim og Klæbu, samt stedlig kontroll for syv kommuner på Fosen.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for Trondheim og Klæbu i 2017 var 349. Dette utgjør 5 % av totalt
antall opplysningspliktige i kommunene.
Antall gjennomførte kontroller i Trondheim og Klæbu i 2017 var 360, hvorav 350 ble avholdt
i Trondheim. Dette utgjør 5,1 % av totalt antall opplysningspliktige i kommunene.
Til sammenligning gjennomførte vi 292 kontroller i Trondheim og Klæbu i 2016, hvorav 285
ble avholdt i Trondheim.

4.3 Resultater fra kontrollene

Styringsparametre og statistikk for kontroll
Antall* arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for stedlig
kontroll
Avdekking inntekt
Avdekking grunnlag arbeidsgiveravgift
Antall kontroller med treff
Vedtak (beløp) fra skattekontoret som andel av forslag fra SKO (inntekt)
Vedtak (beløp) fra skattekontoret som andel av forslag fra SKO (grunnlag
arbeidsgiveravgift)

Målkrav

2017

5%

5,1 %

50 %
90 %

734 158
0
66,7 %
-%

90 %

-%

* Trondheim og Klæbu vurderes samlet

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Bemanning
Pr. 31.12.2017 har kontrollavdelingen 16,6 stillinger som kan benyttes til
arbeidsgiverkontroll, inkl. ledelse, kvalitetssikring og systemutvikling. Ca. to årsverk benyttes
til kontrollaktivitet på Fosen, samt at to personer er ute i lengre permisjoner
(foreldrepermisjon). Vi har benyttet 1 548 dagsverk til bokettersyn i Trondheim og Klæbu,
noe som er ca. 13 % mer enn i 2016.
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Resultatindikatorer
Vi har gjennomført totalt 360 arbeidsgiverkontroller i Trondheim og Klæbu, mens
målsetningen var 349 arbeidsgiverkontroller. Vi har således oppfylt målkravet fra Skatteetaten
vedrørende kontrollhyppigheten. Gjennomførte arbeidsgiverkontroller fordeler seg med
(Klæbu i parentes) 98 (3) avdekkingskontroller, 90 (0) formalkontroller, 146 (7)
undersøkelseskontroller og 26 (0) oppfølgingskontroller. Vi har gjennomført ca. 21 % flere
kontroller i Trondheim og Klæbu i 2017 enn i 2016.
Internkontroll
Kontrollavdelingen har en relativt omfattende kvalitetssikring av rapporter. Tilbakemeldinger
fra Skatteetaten indikerer at kvaliteten på bruk av Koss og de rapporter som utarbeides er god.
Vi har i løpet av 2017 utarbeidet og implementert et eget skjema for kvalitetssikring som skal
bidra til å dokumentere kvalitetssikringen i Koss på en bedre måte.
Økt fokus på risikobasert utplukk av kontrollobjekt og bedre utnyttelse av Koss
Vi har omfordelt og omstrukturert oppgaver knyttet til utplukk av kontrollobjekter og
utvikling av maler og metodikk i Koss for å kunne benytte systemet mer effektivt og
målrettet. Avdekkingsprosent og tilbakemeldinger fra revisjonen i forbindelse med
kontrollbesøk, indikerer at dette har blitt bra. Forbedringsarbeidet vil fortsette i 2018.
Økt fokus på sikkerhet
Kontrollavdelingen har startet arbeidet med å utarbeide en sikkerhetsinstruks som ivaretar
både den faktiske og opplevde sikkerheten hos den enkelte medarbeider. Foreløpig instruks er
gjennomgått og implementert. Instruksen ferdigstilles i 2018.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Samlokalisert A-krimgruppe
Vi deltar med 80 % stilling i en samlokalisert A-krimgruppe. Vi har i tillegg deltatt i flere
felles aksjoner med A-krimgruppen. Gruppen er et samarbeidsprosjekt i regionen med blant
annet Skatteetaten, politi, toll, NAV og Arbeidstilsynet. Samarbeidet er, etter vår vurdering, et
viktig virkemiddel i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, hvor en av hovedmålsetningene er å
sikre seriøse bedrifter gode konkurranseforhold innenfor sine bransjer. Vi har forsøkt å legge
opp deltakelsen i A-krimsamarbeidet slik at arbeidet i størst mulig grad bidrar til
måloppnåelse på resultatindikatorer fastsatt av Skatteetaten. Vi opplever å ha lykkes med
dette. Vi har videre vurdert å styrke ressursene som benyttet til arbeidet mot A-krim for å
understøtte samlokalisert enhet på en bedre måte, men dette arbeidet har blitt utsatt i påvente
av at det skal foretas en helhetlig vurdering av den totale A-krimsatsningen på kontoret.
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Pilot for utplukk av kontrollobjekter
Skatt Vest har i samarbeid med Skatt Midt-Norge utarbeidet en prediktiv modell for
utvelgelse av kontrollobjekter til arbeidsgiverkontroll. Modellen bygger på en analyse av
datagrunnlaget, arbeidsprosesser og samhandling i oppgaveløsningen og risikobildet på
lønnsområdet. Formålet med prosjektet er å sikre et bedre risikobasert utplukk med mindre
bruk av ressurser. Avdelingen har deltatt i første pilot, og har i den forbindelse avholdt 20
kontroller i Trondheim og én kontroll i Klæbu. Avdekkingsprosenten i prosjektet var hhv. 25
% i Trondheim og 100 % i Klæbu. Avdekkingsprosenten på øvrige utplukk (utenfor pilot) i
Trondheim var 68 % og i Klæbu på 50 %.

Deltakelse i utvikling av nye resultatindikatorer for arbeidsgiverkontrollen
Skattedirektoratet igangsatte i 2017 et arbeid med å gjennomgå alle styringsparametre og
forklaringsvariabler på innkrevingsområdet og for arbeidsgiverkontrollen, med tanke på
endringer fra 2018. Kontrollavdelingen er representert i arbeidsgruppen fra regionene for
arbeidsgiverkontroll sammen med en representant for Skatteetaten. Gruppen kom frem til et
forslag som kun delvis vil bli implementert i 2018.
Avholdelse av kurs innenfor Koss i regi av Skattedirektoratet
En medarbeider ved kontrollavdelingen har i 2017 holdt kurs i Koss for nye kontrollører.
Dette i regi av Skattedirektoratet.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak
Kontrollavdelingen har ikke gjennomført spesielle informasjons- eller veiledningstiltak rettet
mot arbeidsgivere i Klæbu kommune i 2017.
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VEDLEGG
Årsregnskap for Klæbu kommune – detaljert for 2017
Likvider

2017
2016
40.035.417,90
37.926.465,11
0,00
0,00
0,00
0,00
40.035.417,90
37.926.465,11
Int fordelt folketr arbavg
-423.034,02
-417.036,02
Int fordelt folketr medlavg
-667.338,98
-515.230,98
Int fordelt stat FS
-6.702.328,01
-535.255,01
Int fordelt til fylkeskomm
-302.474,00
-114.655,00
Int fordelt til kommunen
-1.526.879,73
-528.976,94
Int fordelt til stat TS mv
341.596,01
-122.188,99
Mellomregnskapskonto
6.035.376,00
859.076,01
Oppgjørskonto RAFT
979.243,00
616.043,00
-2.265.839,73
-758.223,93
Diverse debitorer og kreditorer
0,00
-17.733,00
Innbetalinger ikke inntektsført
-4.455,00
-415,00
Uidentifiserte innbetalinger
0,00
0,00
-4.455,00
-18.148,00
Innestående margin
-37.765.123,00
-37.150.093,00
Udisponert resultat
0,00
-0,18
-37.765.123,00
-37.150.093,18
Arbeidsgiveravgift
-63.869.620,99
-63.041.509,99
Finansskatt lønn
-752.044,00
Kildeskatt mv - 100% stat
0,00
-3.218,00
Personlige skatteytere
-475.624.319,40
-475.846.428,71
Tvangsmulkt
-353.129,00
-10.249,00
Upersonlige skatteytere
-36.159.968,59
-20.115.413,66
-576.759.081,98 -559.016.819,36
Renteinntekter
-555.327,63
-454.399,76
Renteutgifter
72.494,61
192.426,84
-482.833,02
-261.972,92
Innfordringsinntekter
-30.052,02
-9.334,71
Innfordringsutgifter
17.496,02
568,97
-12.556,00
-8.765,74
Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift
63.869.621,00
63.041.511,00
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
146.113.743,00
143.569.168,00
Fordelt til Fylkeskommunen
32.356.607,00
31.497.025,00
Fordelt til kommunen
149.553.906,01
145.327.416,97
Fordelt til Staten
185.360.594,00
175.837.944,00
Videresending plassering mellom kommuner
0,00
14.494,06
577.254.471,01 559.287.559,03
Krav som er ufordelt
-0,18
-1,01
0,00
0,00
Bank
Kontanter
Utbetalinger som ikke er gjennomført

Likvider
Skyldig skattekreditorene

Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre

Skyldig andre
Ikke fordelt til skattekreditorer
Ikke fordelt til skattekreditorer
Innbetalt skatter og avgifter

Innbetalt skatter og avgifter
Renter
Renter
Innfordring
Innfordring
Fordelt skattekreditorene

Fordelt skattekreditorene
Ufordelt
Sum totalt

Trondheim 19. januar 2018
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Forklaring til årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv
som er innbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og
staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.
Sumlinjene i årsregnskapet:


Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.



Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr.
31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest
10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på
skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren
senest 20. januar.



Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene på grunn av mangelfull informasjon fra den som innbetaler.



Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter
inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og
forskuddsskatt som margin. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til
gode skatt ved avregning.



Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.



Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og
overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt,
tvangsmulkt samt renter og gebyrer.



Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til
skattekreditorene i henhold til gjeldende fordelingstall.
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Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.



Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.
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Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt.
I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle
behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene
har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde
vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet
mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget
initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?
Bernt svarer
Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er
fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet
selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes
til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig
utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av
organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner
det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han
selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.
Ordfører kan altså ikke avlyse et møte som står på den vedtatte møteplanen, men han
står i utgangspunktet fritt til å la være å føre opp konkrete saker på møteplanen i innkallingen
til møtet, så lenge ikke formannskapet ikke tidligere har vedtatt at dette skal behandles da,
eller en tredel av medlemmene har fremsatt krav om det.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», men da er det formannskapet som avgjør om dette skal gjøres, eller om
man skal behandle saken i møtet – som vedtakssak eller som drøftingssak.
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Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?
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Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.
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Slik løser du at rådmannen er inhabil
Kommunal Rapport 22.01.2018

Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det
kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en
faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det
blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling
med forslag til vedtak. Er dette lovlig?
Bernt svarer
Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som
legges frem for kommunestyret. Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg
denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2,
første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak
som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert
utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være
noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi
nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.
Når rådmannen er inhabil, vil også hennes underordnede være inhabile til å treffe
«avgjørelse i saken», noe som jeg mener betyr at de ikke kan avgi innstilling til
kommunestyret med forslag til vedtak. Men så lenge den eneste grunnen til at en
underordnet er inhabil, er underordningsforholdet, vil hun fortsatt kunne utrede saken for den
som i neste omgang skal avgi innstilling, altså her ordføreren. Under kommunestyrets
behandling vil så en tilsatt fra administrasjonen kunne møte i rådmannens sted, så lenge hun
ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat eller arbeidsmessig – til rådmannen at hun er
inhabil allerede av denne grunn. Hvis man ikke har noen tilsatt som kan overta denne
funksjonen, må man finne noen utenfor kommunens administrasjon som kan møte og
gi råd, for eksempel en tilsatt i en nabokommune eller annen offentlig etat, eller advokat
med egnet kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Problemet er altså ikke uløselig, men det krever at man holder tungen rett i munnen med
hensyn til hvem som gjør hva, og ivaretar både habilitet og faglig forsvarlighet
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Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.
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