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For regnskapsåret 2017 utarbeides følgende dokumenter:



Regnskap/årsberetning for 2017 er utarbeidet etter føringer i kommuneloven § 48 nr 1 og 5 samt
bestemmelser i regnskapsforskriften § 10.
I regelverket er det gitt regler for utarbeiding av årsberetning og innholdet i denne. Årsberetningen skal
foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles dvs. senest seks måneder
etter regnskapets slutt dvs. innen utgangen av juni.
Årsberetningen viser omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i året som har gått.



Tjenesterapportene skal fremmes for kommunestyret og inneholde tilbakemeldinger på status innenfor
tjenesteområdene basert på resultater fra rådmannens system for BMS (Balansert målstyring) gjennom
bl.a. brukerundersøkelser og objektive målbare resultater. Rapportene behandles i kommunestyret i
september og inntas i vedtatt handlingsplan for kommende periode
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I RÅDMANNENS BETRAKTNINGER OM ÅRET SOM ER GÅTT
Økonomi
Kommunens økonomi er fremdeles stram, men regnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på 7,8 mill. og et netto
driftsresultat i overkant av 2 milll. Dette betyr en netto resultatgrad på 0,58%. Anbefalt er 1,75%. Dette er det
svakeste resultatet siden før 2015. Bto. Driftsresultat er på -6.622.000. Dette er betydelig svakere enn for 2016 hvor
det var på 3.399.000. Ser vi lengere tilbake, er det allikevel betydelig bedre enn 2013 og 2014.
Hemne kommunes regnskap for 2017 inneholder også tall for fellesnemnda til Nye Heim kommune. Økonomiske
nøkkeltall er påvirket av dette, derfor er det i årsberetningen tatt utgangspunkt i nøkkeltall uten fellesnemndas
regnskap. Jfr. økonomisk oversikt eksklusiv fellesnemnda side 18/fullstendig økonomisk oversikt side 49.
Ser vi på det som er fordelt til enhetene, er det et merforbruk på 1,9 mill.
Hero mottak ble nedlagt på slutten av 2017. Som følge av det, tas også tilskudd bort. Kommunen mottok i 2017
skjønnstilskudd for å kompensere for inntektsbortfall og at det tar noe tid før utgiftssida blir justert ned. Hvordan
bortfall av tilskudd påvirker økonomien, vil vi se i 2018.
Investeringer
Når det gjelder investeringer, så er Sodin skole godt i gang. Det samme gjelder boliger for funksjonshemmede i
Tiendebursvegen. Kommunen kjøpte i 2017 bygget Kulør`n av de private eierne. Gunstige rentevilkår medfører at
kommunen har noe lavere utgifter på bygget. Taftøy næringspark ble kjøpt sammen med Aure kommune. Det er
startet opp et arbeid for å få utviklet området.
Drift
Som nevnt var det et merforbruk på drift på 1,9 mill. kr i 2017. Driftsbudsjettene er stramme og det er ikke foretatt
prisjustering på flere år. Situasjonen er spesielt stram innenfor pleie- og omsorg, der behovene øker jevnt i tråd med
økende antall eldre uten at dette er fulgt opp med ressurser. Det er høy aktivitet i pleie og omsorg som følge av
samhandlingsreformen. Pasienter blir utskrevet tidligere både til eget hjem og institusjon.
Kommunen hadde ellers store utfordringer med drikkevannsforsyningen. Anlegget på Eidsnesset er presset til sitt
ytterste, og det er jevnlig utfordringer med å opprettholde vannforsyningen. Det er gitt beskjed om at kommunen har
behov for å utrede ny drikkevannskilde.
Samfunn og tjenester
Forholdet til innbyggerne oppleves som preget av ro. Brukerundersøkelsene viser oss at innbyggerne er relativt godt
fornøyd med tjenestene som ytes. Sysselsettingen har vært økende de siste åra, men dette gir seg ikke utslag i særlig
folkevekst. Øket behov for arbeidskraft dekkes av innpendling. Samfunnet preges av optimisme; det er høy aktivitet
med hensyn til investeringer i regionen. Vindkraft i Snillfjord, ny kraftlinje fra Fosen og gjennom Hemne,
investeringer i havbruk hvor vi lokalt har Aqua-gen samt investeringer på Wacker Holla Metall. Lokale entreprenører
og eiendomsutviklere har prosjekt som er under realisering.
Kommunereformen
Kommunereformen med sammenslåing av Hemne, Halsa og deler av Snillfjord ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2017.
Den nye kommunen skal ligge i Trøndelag. I løpet av høsten og førjulsvinteren ble arbeidet med kommunereformen
intensivert. Det er bygget opp et eget prosjekt som skal ivareta framdrift, helhet og involvering.
Flyktninger / asylsøkere
Som nevnt ble Hero Mottak nedlagt høsten 2017. Hemne kommune fortsetter å bosette flyktninger Dette har gått
relativt problemfritt. Kommunen har etter hvert bygd opp god kompetanse på bosetting.

Befolkningsutvikling
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Folketallet holder seg fremdeles stabilt. Vi ser sysselsettingsvekst, men det ser ut som om mesteparten dekkes med
redusert utpendling og økt innpendling. Hvis sysselsettingen holder seg og eventuelt øker, kan dette på sikt gi en
positiv utvikling. Det er positive ting på gang i næringslivet, her kan nevnes Wacker Holla Metall og Aquagen.
Den positive sentrumsutviklingen som skjer på Kyrksæterøra kan også bidra til økt bolyst og blilyst. Lokale
næringsdrivende bygger ut leiligheter i sentrum med nærhet til forretninger og servicetilbud. Servicetilbudet utvides
med kulturbygg, kino, bowling og kafeer. Sentrum går mot å preges av et større mangfold både når det gjelder
mennesker og service.
Elevtallet i grunnskolen fortsetter å gå ned, men dette er i noen grad kompensert av innvandring. Elevtallsnedgangen
utfordrer kommunen i forhold til prioritetsvridning i forhold til vekst i antall eldre. Kommunen opplever et økt press i
omsorgstjenestene. Dette gjelder både antall plasser / boliger og bemanning. Dette må kommunen gjøre noe med på
sikt.

Torger Aarvaag

Rådmann
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II

ÅRSBERETNINGEN

Virksomheten 2017
Internkontroll/kvalitetssystem
Hemne kommune har et velutviklet kvalitetssystem som ivaretar behovet for kvalitet og internkontroll.
Kvalitetssystemet er internettbasert og samtlige ansatte er brukere av systemet.
Kvalitetssystemet inneholder alle lover, forskrifter, planer og andre dokumenter som regulerer og styrer kommunen.
Kvalitetsmål på kommunens tjenester, rutiner som er avgjørende for kommunens drift og
avviksmelding/avviksbehandling sikres også gjennom aktiv bruk av kvalitetssystemet. Samtlige ansatte gis opplæring
i kvalitetssystemet, og det praktiseres aktivt bruk av høring og lesekrav i forbindelse med utarbeidelse av prosedyrer
En gang pr. år gjennomgår alle enheter en revisjon i bruken av systemet.
Kravene i forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) ivaretas også gjennom kommunens
kvalitetssystem. For å sikre at våre ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor HMS kjøres jevnlige
kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 t.) for ledere, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget og våre verneombud
Et grundigere arbeid i sikring av informasjonssikkerhet/personvern startet i 2017

Balansert målstyring (BMS)
BMS er et administrativt styringsverktøy som Hemne kommune har valgt å ta i bruk som en del av vårt
styringssystem. BMS synliggjør sammenhenger mellom mål, tiltak og resultater.
Det måles resultater på ulike indikatorer innenfor fokusområdene miljø, økonomi, brukere, interne prosesser, ansatte
og samfunn. Hemne kommune vil til enhver tid, måle resultater på de områdene en mener gir best mulig bilde av
situasjonen på den enkelte enhet. Tilbake-rapportering på BMS skjer via tjenesterapportene.
Høsten 2016 var vi i gang med tiltaksmodulen i BMS. Vi har siden den gang gjort stadige forberedninger til den
løsningen vi har i dag Dette er en del av budsjettprosessen for handlingsplan/årsbudsjett for perioden. Status
gjennom året for oppfølging av tiltak / vedtak fra politiske utvalg / oppdrag fra rådmann løses av systemet og gir
rådmann /enheter mm en god oversikt.

Beredskap
Mål for utviklingen beredskap
Hemne kommune skal verne befolkningens liv og helse. Sannsynligheten for – og konsekvensene av at uønskede
hendelser oppstår, skal reduseres til et minimum. Nødvendig matforsyning, helsehjelp og sosiale tjenester skal tilbys
befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.
I.h.t. kommunestyrets vedtak om ny planstrategi for Hemne kommune med målsetting om reduksjon av kommunale
planer, er planverket innenfor beredskapsområdet omarbeidet til prosedyrer som skal være dekkende for ulike
sentrale oppgaver innenfor beredskap. I tillegg til at prosedyrene finnes i kommunens kvalitetssystem, lages det
prosedyrehåndbok som distribueres sentrale medlemmer i kommunens kriseledelse.
Det har vært avholdt ett møte i Beredskapsrådet, rådet er et organ for kontakt og gjensidig informasjon mellom
kommunen, politi, Røde kors, Saniteten, Sivilforsvaret og Forsvaret.
Hovedtema for møtet var gjennomgang av planlagt NATO-øvelse i 2018 og mulige konsekvenser trafikalt i
kommunen. Hemne kommune vil bli holdt løpende informert om planene for øvelsen etter hvert som dette foreligger.
I tillegg ble det orientert om den pågående prekære situasjonen rundt tilfredsstillende levering av drikkevann i
kommunen.
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Personalområdet
Fig. 1
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Hemne kommune har i 2017 registrert ca. 317,2 årsverk fordelt på 374 fastlønnede ansatte. 19,3 % av disse er
menn og 80,7 % er kvinner. Det er særlig innen pleie- og omsorgssektoren kvinneandelen stor, mens
situasjonen er motsatt i teknisk sektor. Det har vært behov for å styrke bemanningen innenfor skole ifht elever
med problematiske og sammensatte utfordringer.
Figuren viser at 46 % av arbeidsstokken er over 50 år. Forflytning av arbeidstakere fra gruppen 40 – 49 år til
gruppen 50 – 59 år har gitt en litt eldre arbeidsstyrke i 2017 sett opp imot 2016. Trenden er fortsatt at vi vil få
en yngre alderssammensetning i årene fremover, da vi de neste 5 årene vil ha betydelig andel ansatte som når
pensjonsalder.

Fig. 2
Utvikling alderssammensetning arbeidsstokk (årsverk)
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Sett over tid reduseres andel ansatte i de øverste aldersklassene. Prognosene framover viser at Hemne
kommune står overfor utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidskraft.
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Fravær
Fig. 3

Utvikling sykefravær Hemne kommune 2011 - 2017
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Diagrammet ovenfor (Fig. 3) viser en oversikt over ansattes eget sykefravær fordelt på fraværstyper i perioden
2011 – 2017 (Visma HRM-rapport). Statistikken viser fortsatt at det er langtidsfraværet som utgjør den største
andelen av sykefraværet. Av det totale sykefraværet er 4,7 % over 17 dager. Noe opp igjen fra 2016, hvor det
var mange langtidssykemeldte som ble avklart til andre ordninger.
Totalt sykefravær i 2017 var på 7,1 %, en økning på 1,3 prosentpoeng fra 2016. 2016 var et år med litt lavere
fravær, 2017 er et år for Hemne kommune som ligger på snittet for 2011-2017. IA-målet for Hemne kommune
er et samlet sykefravær på 6,5 %.
Hemne kommune har hatt HMS- system siden 1994, og følger opp langtidssykemeldte i henhold til gjeldende
lover og regler, reforhandlet IA-avtale og egne etablerte rutiner. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten må
også trekkes frem.

Fig.4

Utvikling av legemeldt sykefravær i Hemne kommune
sammenlignet andre 3. kv. 2011-2017
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Diagrammet ovenfor (Fig. 4) viser situasjonen i Hemne kommune sammenlignet med landet forøvrig, andre
kommuner og NHO- området 3. kvartal 2017. Opplysningene er basert på SSB sin offisielle statistikk, og viser
det egenmeldte og legemeldte fraværet. Endring i statistikken for 2017. For 3. kvartal er Hemne kommune
høyere enn NHO og lavere enn landssnittet. Fortsatt under kommunesektoren. Samlet sykefravær, egenmeldt
og legemeldt, var på 7,1 % i 2017.
Diagrammet må ellers leses med det for øye at det statistiske materiale som brukes for å lage grunnlaget vi
sammenligner oss med, er betydelig i omfang. Tilfeldige variasjoner vil dermed ikke synes. Hemne kommunes
statistikk er basert på ca 317 årsverk og tilfeldige variasjoner vil dermed kunne gi langt større utslag. Vi ser at
langtidsfraværet, 17 dager eller mer, er fraværsdriveren.
Helse og omsorgstjenester har et høyere fravær enn de fleste øvrige bransjer. Dette utgjør over 1/3 av
kommunens totale drift – noe som vil slå ut på et høyere gjennomsnittlig sykefravær. Innenfor NHO- området
utgjør helse- og sosialtjenester en liten andel av den totale bransjen.

Lønnsutvikling
Resultatet av lønnsoppgjøret for kommunesektoren ble for perioden 1.1.2017 til 31.12.2017 en årslønnsvekst
på 2,5 % totalt, det samme som for 2016 (Kilde: Foreløpig hovedrapport TBU – 26.2.2018)
For rådmannens ledergruppe – tariffbestemmelsenes kap. 3.4.1, ble lønnsveksten på 4,16 % for rådmann. Her
påpekes det at Rådmannen i Hemne kommune også tiltrådte som prosjektleder for etablering av ny kommune,
og hans lønnsutvikling må ses i denne sammenhengen. 2,53 % for ass rådmann og 2,64 % for kommunalsjefer.
Her er det ikke ankebestemmelser – det vil si at ved uenighet, så bestemmer arbeidsgiver. Årslønnseffekten blir
noe lavere, da endringer i lønn gjelder fra 1. mai.
Innenfor tariffbestemmelsenes kap. 5 (kun lokal lønnsdannelse – gjelder for det meste konsulenter /
saksbehandlere) ble tilsvarende lønnsvekst på 2,72%. For tariffbestemmelsenes kap. 3.4.2 (enhetsledere) ble
lønnsveksten på 2,61 %.

Vurdering av lønnsutvikling i forhold til det som ble planlagt
Hemne kommune bruker reelt lønnsgrunnlag i mai / juni for generering av lønnsbudsjett året etter. Vi bruker
m.a.o. ikke en framskriving av vedtatt budsjett. Det foretas hvert år en gjennomgang av alle stillingshjemler og
stillingsprosenter. Det beregnes et prosentvis påslag ut fra forventet lønnsvekst i kommunesektoren som
legges til grunn i statens rammetilskudd til kommunene. Alle øvrige lønnsposter genereres ut fra fast lønn.
Nåværende system er kjørt fra og med 2002 og vi har i alle år siden hatt en treffsikkerhet på rundt 99 % i
forholdet mellom budsjett og regnskap på fast lønn. For 2017 ser bildet slik ut:
Fastlønn budsjett (revidert):
Fastlønn regnskap

:kr 156 157 959,00
:kr 156 185 491,31

Dette gir et merforbruk på 0,02 prosentpoeng i forhold til budsjett. Det er et mål å komme så nær 100 % treff
som mulig i forholdet mellom budsjett og regnskap.
Hovedårsaken til resultatet er god budsjettoppfølging og budsjettdisiplin i hele organisasjonen.
Ser vi på hele lønnsområdet gir det følgende tall:
Budsjett (revidert)
:kr 221 754 173,00
Regnskap
:kr 221 983 726,50
Dette gir et merforbruk på kr 229 553,50 og et forbruk på 100,1 % av budsjett.
Hovedårsaken til resultatet er god budsjettoppfølging og budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Gjennomføring
av de tiltak som rådmannen beskrev i økonomirapportene i 2017.
Regnskapet er korrigert for merrefusjon fra Snillfjord kommune i forhold til budsjett.
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Likestilling (kommunelovens § 48 nr 5)

Kommunen hadde i 2017 registrert 374 fast ansatte arbeidstakere, tilsvarende 317 årsverk.
19,3 % av disse er menn og 80,7 % er kvinner. Det er særlig innen pleie- og omsorgssektoren kvinneandelen
stor, mens situasjonen er motsatt i teknisk sektor.
I sentraladministrasjonens toppledelse er det en to kvinner og to menn, mens det blant de 13 enhetslederne er
10 kvinner og 3 menn. Det er en kjensgjerning at ”kvinneyrkene” ledes av kvinner, TLM, NAV og Kultur ledes
av menn.

Fig.5

Utvikling lønnsforskjell kvinner/menn
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Tabellen viser følgende prosentvise utvikling av årslønnsforskjeller mellom kjønnene fra 2013:

2014
4,09 %

2015
3,89 %

2016
2,8 %

2017
3,71 %

Det er verdt å merke seg at dette ikke representerer den lønn vi har betalt ut, men forskjell i ny årslønn fra 1.
mai 2016 og den årslønn den enkelte hadde fram til 30.april 2017.
Det har vært ført lokale lønnsforhandlinger med organisasjonene når det gjelder kapitlene 3, 4 og 5 i 2017.
Likestillingskriteriet er ett av flere kriterier som er nedfelt i lønnspolitiske retningslinjer. For øvrig har Hemne
de samme problemstillinger som resten av landet, nemlig at de tradisjonelle kvinneyrkene med store,
homogene grupper kan fremtre som dårligere lønnet enn andre yrker. Lokalt er det først og fremst på
mellomleder- og konsulentnivå vi har muligheter til å bruke lønn som virkemiddel til å fremme likestilling, noe
ledelsen ønsker å ha et bevisst forhold til.
Vi har ikke praksis for å oppfordre ett bestemt kjønn til å søke når vi annonserer ledige stillinger, men det
opplyses at arbeidsgiver er opptatt av at den enkelte arbeidsplass skal gjenspeile befolkningssammensetningen
for øvrig. Det har ikke vært aktuelt å bruke likestillingsaspektet som utslagsgivende kriterium ved noen
tilsettinger i løpet av perioden.
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Etikk (kommunelovens § 48 nr 5)

Hemne kommune har vedtatt etiske retningslinjer som også inneholder et avsnitt om varsling. Det ble etablert
varslingsrutine for Hemne kommune i 2011.
Det er lagt stor vekt på etisk framferd i Hemne kommune. Blant annet er lederplattformen med lederverdier,
som forplikter hele ledelsen inkludert rådmann, et viktig verktøy. Verdiplattformen er utviklet i en prosess med
alle ledere og er implementert i lederavtalen til alle ledere. Etikk og verdier utgjør ellers et tungt element i de
årlige utviklingssamtaler rådmannen har med lederne. Det er også bestemt at alle ledere skal ta dette videre i
medarbeidersamtaler med sine ansatte.
I styringssystemet som rådmannen har etablert, inngår verdistyring (kulturstyring) som et vesentlig element.
Dette er ikke på plass enda. Det er imidlertid en styrke at medarbeiderundersøkelsen er satt i system ved at
den kjøres årlig for alle ansatte. Medarbeidernes oppfatning av om vi har en etisk forsvarlig drift er blant de
områdene som blir tatt opp.

Diskriminering (kommunelovens § 48 nr 5)
Hemne kommune har ingen vedtatt arbeidsgiverpolitikk eller annet politisk vedtak som definerer eller styrer
kommunens fokus og håndtering av temaet ut over det som følger av lover og forskrifter.
IA-avtalen som Hemne kommune har, forplikter i forhold til dette området. Gjennom den settes det mål for
hvordan kommunen skal arbeide med blant annet tilrettelegging for rekruttering av medarbeidere med nedsatt
funksjonsevne.
Videre er det utarbeidet «Organisasjonspolitikk for Hemne kommune» som er tydelig på hva som forventes av
ledere og medarbeider i virksomheten.
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Næringsområdet
Næringslivet i kommunen
Hemne har en variert næringsstruktur med noen få store og mange mindre bedrifter. Wacker og aktiviteten på
Tjeldbergodden sammen med settefisknæringen utgjør et betydelig regionalt prosessmiljø. Det ser ut til å få økende
betydning og har så langt manifestert seg i ei ny prosesslinje ved Hemne Videregående skole. I Hemne isolert er det
ellers en viss dominans av trebasert virksomhet i produksjonsbedrifter og innenfor bygg/anlegg.
Innenfor tjenesteytende næringer har handelsnæringen vokst og endret lokalisering, og i noen grad struktur, etter at
Falksenteret ble etablert. Tettstedet Kyrksæterøra er fhv stort, med ca 60 % av innbyggerne i kommunen, med et godt
utvalg av offentlige og private tjenester.
Hemne har en relativt stor IT-næring ifht kommunestørrelsen og representerer et av de største miljøene mellom
Trondheim og Kristiansund.
Primærnæringene reduseres til tross for at statistikken nedenfor viser økning fra 2008 til 2014. Det skyldes at
Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LIST) har endret adresse ila av perioden og de ansatte blir registrert i Hemne.
Sannsynligvis også økt aktivitet i havbruk. Til tross for nedgangen i antall aktive bruk, er landbruk fortsatt en stor og
sentral næring med vesentlige arealer og ressurser.

Lønnstakere etter næring 2008 - 2016
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Privat tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Transport og lagring
Bygg og anlegg
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Jordbruk, skogbruk, fiske
Industri
Offentlig sektor
0
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Veksten i antall lønnstakere fra 2008 til 2016 var på 228 inklusive endret arbeidssted for ansatte hos
Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LIST). Bransjer som har hatt økning er
Jordbruk, skogbruk, fiske + 99
Industri
+ 27
Transport og lagring
+ 18
Offentlig tjenesteyting
+ 80
For øvrig er det mindre justeringer i de andre bransjene.

Som det fremgår av grafen, har antallet med arbeid i Hemne økt med 228. Endringen i firmaadresse for LIST
utgjør ca 70. Resten i offentlig tjenesteyting, industri og andre med vel 120. En viktig faktor her er
nyansettelser ved Wacker. Sysselsetting er løst ved økt innpendling og bosatte (redusert utpendling og
lokal omfordeling).
Pendling 2000 - 2016
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Pendling i perioden 2000 - 2016
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Om kommunens arbeid med næringsutvikling, inkl. ressursbruk/organisering
I Hemne arbeidet en person med næringsutvikling på heltid. Hemne Næringsforum har hatt ansatt i 40 % stilling.
Hemne Næringsforum som er en interesseforening for næringslivet i Hemne med eget styre og med ca 70
medlemsbedrifter.
Hemne kommune ovf Kr 250 000,- pr år i driftstilskudd til Hemne Næringsforum.
Bruttobeløp inn og ut av næringsfondene:

Næringsfond
Inngående beholdning 01.01.2017
- forbruk
+ påfylling
= utgående beholdning 31.12.2017
Beholdningsendring i 2017
Forventet påfylling i 2018 (0 fra fylket)
- Budsjettvedtak for 2018

Kraftfond

41 507
387 099
559 812
214 220
172 713
400 000 1)
200 000 2)

235 184
700 000
605 938
141 122
- 94 062
590 000
0

SUM
276 691
1 087 099
1 165 750
355 342
78 651
990 000
200 000

1) Ovf beløp fra regionale utviklingsmidler til lokale næringsfond er bortfalt (= 0)
2) Avsatt i driftsregnskapet
Om fondsbruk og påfylling
Den lokale påfyllingen, Erstatningskraft, falt dramatisk i 2015, fra ca 500 000/år til 219 000. Sammen med betydelig
bruk til drift og interne formål, førte det til at saldoen nærmet seg 0. I 2017 var den lokale påfyllingen,
Erstatningskraft, 418 000. Overføring fra KMD/fylket til kommunale næringsfond bortfalt fra 2017.
Kraftfondet fikk en liten underdekning i 2015. I 2016 lå det an til negativ saldo, men balansen ble reddet av en
tilbakeføring fra et mindreforbruk i 2014. I 2017 er belastningen på fondet ca Kr 94 000 over årets påfylling.
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Bevilgninger og påfylling næringsfondene
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I perioden 2014 - 2017 har påfyllingen til næringsfondet gått ned samtidig som bruk i driften og til interne formål har
gått opp og i 2017 utgjorde dette 75 % av ordinær påfylling.
Bruk av kraftfond har i samme periode vært større enn påfyllingen.
Det var nesten ikke tilgjengelige næringsfondsmidler i 2017.
Midlene er benyttet til
Mindre bevilgninger har bl a gått til enkeltbedrifter, Turistinformasjonen og diverse markedsføring.
Veiledningsmodellen ble ikke finansiert i 2016 og ingen fra Hemne deltok på etablereropplæring. Medlemsskap i Ungt
Entreprenørskap Trøndelag ble ikke forlenget tom. 2017.
Noen større bevilgninger i 2017:
Utbygging av bredbånd – Vinjefjorden og Vaagan (AB)
Utvikling av bedrift (AB) á 50 000/Hemne Næringsforum (B)

Kr
«
«

150 000
50 000
250 000

Bruken av midlene har tendert mot å gå til færre og større prosjekter innenfor næringsplanens hovedstrategier: (A)
Næringsvennlig- og (B) Innbyggervennlig kommune.
Kommunens næringsavdeling har i løpet av året brukt betydelige tidsressurser på arbeidet med å erverve Taftøy
Næringspark sammen med Aure. Forhandlinger med grunneierne om pris og betingelser er gjennomført, ervervet er
finansiert og avtalen er godkjent av kommunestyrene i Hemne. Vi rakk akkurat å tinglyse skjøtene og overføre
midlene i 2017.
Ironman Development prosjektet er avsluttet uten at det er fattet investeringsbeslutning.

Strategisk næringsplan Hemne
Arbeidet med strategisk næringsplan var en av de tyngre oppgaver av året og ble avsluttet i 2017. Planen ble
behandlet i formannskapet i desember, mens sluttbehandling må vente til kommunestyrets januarmøte i 2018. Den er
sentrert rundt kommuneplanens hovedmål;
ATTRAKTIVITET og konkretisert gjennom 4 strategier:
1. Næringsvennlig kommune
2. Entreprenørskap
3. Tiltrekke oss aktivitet
4. Bioøkonomi
Det er planlagt at strategiene følges opp med tiltak i 2018.
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Noen utfordringer og muligheter
Næringsareal
Noen private arealer som f eks Hemne Industripark, Grøtvågen, og Wacker kan utvikles som lokale klynger. Og man er
hele tiden på søk etter muligheter. Men Hemne mangler tilrettelagte kommunale næringsarealer; sentrumsnære og
annet. Erverv av Taftøy Næringspark forbedrer situasjonen vesentlig med tanke på å ha noe å tilby til marine
etableringer.
Reiseliv
Med turistinformasjon i tilknytning til frivilligsentralen er ambisjonen å utvikle guidetjenester og pakketilbud. Det
arbeides med felles prosjekt sammen med Halsa, bl a knyttet til E-39 og Stormyra. Noen private planer ventes
realisert neste år. Reiselivsnæringen er fortsatt liten.
Det omsettes imidlertid en god del fritidstomter pr år som leder til betydelige investeringer i infrastruktur og nybygg.
Hyttebefolkningen representerer mye økt handel og aktivitet lokalt.
Analyser
Telemarksforskning peker på en annen utfordring for Hemne, nemlig at arbeidsmarkeds-integrasjonen (pendlingen)
er lav. Vår beliggenhet i forhold til folketette områder kan være en hemsko for
- næringsutvikling; begrenser virksomhetenes tilgang på arbeidskraft/kompetanse og
- bosetting; avstanden til større arbeidsmarked reduserer innbyggernes valgmuligheter for arbeid innenfor rimelig
pendlingsavstand. Det gjør oss sårbare for tap av arbeidsplasser lokalt.
Rapporten Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag (NIBR 2013:13) ble bestilt av fylkeskommunen som et ledd i
arbeidet med regional planstrategi. Her vurderes Hemne kommune som egen region på grunn av beliggenhet.
Kommunen har et variert næringsliv og et positivt forhold mellom vekst- og nedgangsnæringer. Hemne har høy andel
høykompetansearbeidsplasser i privat sektor, men dette gir seg ikke utslag i bosetting og befolkningens
utdanningsnivå – dvs mange i den gruppen bor i andre kommuner og pendler inn. En av rapportens
hovedkonklusjoner er
«Her har vi altså en kommune med gode utviklingsmuligheter på egne premisser, men som i liten grad
har potensiale til å fungere som et regionalt tyngdepunkt.»
På den andre siden har Hemne en regional funksjon for deler av Snillfjord, Aure og Halsa.
Damwad har utført en ‘Analyse av rasjonale for og innsats knyttet til lokal samfunnsutvikling innenfor regional- og
distriktspolitikken’ på oppdrag fra KMD (2015). To sitater fra oppsummeringen side 10 med relevans til
sysselsettings- og bosettingsutfordringen;
«- stedsutviklingstiltak som kan gi helt ulike resultater om et sted er innenfor eller utenfor pendleravstand
til en sentral regions sentrum.»
F eks vil bynære kommuner ha vesentlig effekt av stedsutviklingstiltak som strategi for å øke bosetting og folketall.
Kommuner med stor avstand til befolkningssentra må i større grad basere seg på at
«Det er likevel næringsutvikling som i størst grad forklarer hvilke regioner som vokser.»
Kort oppsummert må vi løse både arbeidsplassutfordringen og bosettingsufordringen. På lang sikt kan ikke
virksomhetene stole på at innpendling vil løse fremtidig arbeidskraftbehov og beboerne vil i begrenset grad basere
seg på utpendling som utvei for å skaffe seg arbeid.
Litt om pendling
Hemne har relativt sett stor utpendling til Aure, Orkdal og Trondheim, og mye innpendling fra Orkdal, Snillfjord og
Trondheim.
Folketall
Folketallet falt sakte men sikkert fra 2005 med en utflating fra 2010, samtidig med uvanlig lav ledighet i deler av
perioden. Det tyder på at vi er sårbare. Pr 01.01.16 var folketallet 4 260. Pr 01.01.17 er befolkningen 4 259.
Kvinneandelen har en svakt fallende tendens og er nå 49,4 %.
Kommunereformen
Hemne har tatt en aktiv rolle ifht kommunereformen. I 2017 ble det klart at Hemne sammen med Halsa og deler av
Snillfjord blir én kommune. Kollega med kollega i Halsa er opprettet, og man arbeider allerede sammen om å utvikle
felles prosjekt. Næringskonsulenten deltar i Samfunns-utviklingsgruppen, der næringsansvarlig i Halsa er leder.
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Økonomisk analyse
Generelt

Gjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i de
transaksjoner som er registrert i 2017-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale
nøkkeltall fra regnskapet. For å vise kommunens økonomiske utvikling de siste årene, vises sammenlignbare
tallstørrelser for de siste fem årene.
Kommunens regnskap består av balanseregnskap, driftsregnskap, investeringsregnskap, økonomiske oversikter og
noter. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all anskaffelse og all anvendelse av midler i løpet av året.
Regnskapsdelen i dette dokumentet inneholder de obligatoriske regnskapsskjemaene 1A/1B og 2A/2B, økonomiske
oversikter for henholdsvis drift, investerings- og balanseregnskap og til sammen 15 noter over bl.a.
pensjonskostnader, garantiansvar, investeringsoversikt mv.
I forbindelse med etablering av nye Heim kommune er Hemne kommune regnskapsfører for prosjektet. Det er bygget opp en
egen kontoplan for prosjektet for å skille dette arbeidet ut fra Hemne kommune sitt regnskap. Det ble totalt inntektsført 34,8
millioner kroner i reformstøtte til Fellesnemda. Av dette er kr 33,6 millioner kroner avsatt til fond til dekning av utgifter i
etableringsfasen fram mot 2020. For å analysere Hemne kommunes driftsregnskap isolert har vi satt opp økonomisk oversikt
uten at tallene for fellesnemda er inkludert. Se nedenfor. Kommentarene videre i årsmeldinga baserer seg på dette

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/inntekter, finansutgifter/inntekter, avsetninger/bruk av tidligere
avsetninger og regnskapsresultatet for året. Driftsregnskapet er i oppbygning og innhold i samsvar med budsjett.
I regnskapsskjema 1 A, se under punkt III Regnskap, føres inntekter og utgifter knyttet til fellesområdet. I skjemaet
vises først summen av de frie inntektene og deretter hvordan de er disponert til netto finansutgifter, netto
avsetninger, investeringsformål og det resterende til driftsformål jfr, skjema 1 B.
Regnskapsskjema 1 B viser fordelingen av netto driftsutgifter for de ulike enhetene i samsvar med
økonomireglementets bestemmelser.
Brutto driftsresultat er et uttrykk for driftsinntekter /skatt, statstilskudd, brukerbetaling) fratrukket driftsutgifter
(lønn, varer og tjenester og avskrivninger) ekskl. renter og avdrag. Resultatet viser om kommunens løpende inntekter
er store nok til å dekke løpende utgifter.
Regnskapet for 2017 viser et brutto driftsresultat på 6,6 millioner i merforbruk. Dette betyr at driftsinntektene er
lavere enn driftsutgiftene. Dette er nærmere kommentert på side 23.
Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og hvor netto renteutgifter og
låneavdrag er medregnet Netto driftsresultat anser som den primære indikatoren for økonomisk balanse i
kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av
investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske
handlefrihet.
Hemne kommune hadde i 2017 et netto driftsresultat på 2,1 millioner kroner. Dette tilsvarer
0,58 % av driftsinntektene. Dette er nærmere kommentert på side 25.
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,9 millioner kroner. Enhetene har et samlet
forbruk på 100,7% noe som utgjør et merforbruk på 1,9 millioner kroner. Skjema 1 A viser en merinntekt på 9,8
millioner kroner.

17

Årsberetning/Regnskap
2017

Økonomisk oversikt drift eks fellesnemda ny kommune
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Utviklingstrekk i driftsregnskapet i perioden 2013 – 2017
Hemne kommunes driftsinntekter består av:




Formue-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter
Rammetilskudd fra staten
Refusjoner, tilskudd, brukerbetalinger og salgsinntekter

Driftsinntektene økte med 1,3 % i 2017. Dette er en svak økning i forhold til tidligere år. Økning i 2016 kom på 7,15 %
fra året før.
Driftsinntekter ble budsjettert med 334 mill. kroner mens regnskapet viser 368 mill. kroner. Dette tilsvarer en
merinntekt på 34,1 mill. kroner

Det som skiller seg ut er:


Økt inntekt utover budsjett for integreringstilskudd og vertskommunetilskudd (3,9 millioner)



Refusjon fra staten kr 5,9 mill. (ref. flyktninger voksenopplæring/norsk og
morsmålsopplæring/kompetansemidler lærere /diverse prosjektmidler)



Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning samlet er økningen fra budsjett til regnskap på kr 2,9 millioner
kroner. Ser vi bort fra tildelte skjønnsmidler grunnet nedleggelsen av asylmottaket ligger økningen på 255
000



Sykepenger – kr 8,9 mill. (jfr. vikarutgifter)



Momskompensasjon – kr 5,7 mill. (jfr. momskompensasjon utgift)



Annet salgs og leieinntekter viser kr 3,1 mill. mer enn budsjettert

Figuren nedenfor viser fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter i 2017 sammenlignet med foregående år.

Driftsinntekter (hele 1000)
Inntektsart

2013

2014

2015

2016

2017

Salgs-/leieinntekter/brukerbet.

34 942

35 897

38 237

39 842

41 139

Refusjoner

42 323

41 984

43 891

52 705

47 993

Rammetilskudd

122 371

127 145

128 544

133 706

136 694

Øvrige tilskudd/overføringer

15 589

15 934

23 961

25 480

24 465

Skatter

99 093

102 653

104 632

111 774

117 766

314 318

323 613

339 264

363 507

368 057

4,3 %

2,96 %

4,84 %

7,15 %

1,3 %

Sum driftsinntekter
Årlig %-vis vekst
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Utvikling de enkelte driftsinntekter i perioden 2013 – 2017
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Hemne kommunes driftsutgifter består av:





Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Tilskudd til andre, overføringer og avsetninger

Driftsutgiftene har økt med 4 % fra 2016 til 2017. Sammenligner vi med fjoråret var økningen på 5,58 % fra året før.
Driftsutgifter ble budsjettert med 347,8 mill. kroner mot regnskapsført 374.7 mill. kroner. Dette gir et merforbruk
på 26,8 mill. kroner i forhold til budsjett.
Det som skiller seg ut er:


Lønnsutgifter og sosiale utgifter er regnskapsført med 8,9 mill. mer enn budsjettert. (Jfr. ref. sykepenger på
8,9 mill. kroner mer enn budsjett).



Kjøp av varer og tjenester som erstatter kom. Tj. Produksjon er økt med kr 1,4 mill.



Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. Tjenesteproduksjon er økt med kr 11,6 mill.



Overføringer viser kr 6,1 mill. mer enn budsjettert.
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Figuren nedenfor viser fordelingen av regnskapsførte driftsutgifter i 2017 sammenlignet med foregående år.

Driftsutgifter (i hele 1000)
Utgiftsart

2013

2014

2015

2016

2017

211 768

210 663

214 144

225 548

233 273

82 103

84 683

91 398

96 709

102 414

Overføringer

26 721

24 633

22 471

24 588

24 934

Avskrivninger

12 048

12 707

13 078

13 263

14 059

332 640

332 687

341 091

360 108

374 680

7,8 %

0,01 %

2,53 %

5,58 %

4%

Lønn- og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester

Sum driftsutgifter
Årlig %-vis vekst

Utvikling de enkelte driftsutgifter for årene 2013 – 2017

250 000
200 000
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150 000

2014
2015

100 000

2016
50 000

2017

0
Lønn- og
sosiale
utgifter

Kjøp av
varer og
tjenester

Overføringer
Avskrivninger

Figuren viser at det er lønn- og sosiale utgifter samt kjøp av varer og tjenester som øker mest i perioden.
Overføringer og avskrivninger er forholdsvis stabile.
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Oversikten nedenfor viser utviklingen i driftsinntekter/ driftsutgifter over en 5 års-periode. Utviklingen viser at
Hemne kommune over tid har vært avhengig av positive netto finanstransaksjoner og bruk av avsetninger for å
komme i regnskapsbalanse.
Vedtatt handlingsplan for 2017 viste tydelig at kommunen må innhente vesentlige budsjettkutt/rammereduksjoner
for å innpasse driften etter inntektene.
I regnskapet for 2016 ble det kommentert følgende: «Likevel må vi være oppmerksom på at vi ikke kan regne med
samme inntektsnivå i 2017 som i 2016.»
Oversikten nedenfor viser at dette slo til. Driftsinntektene har ikke økt i samme takt som utgiftene. Jfr kommentarene
om utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter ovenfor.

Oversikt over driftsinntekter/driftsutgifter over
en 5 års periode
400 000

350 000
Totale
driftsutgifter
300 000

Totale
driftsinntekter

250 000
2013

2014

2015

2016
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Premieavvik
Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som aktuaren regner seg fram
til.
Positivt premieavvik inntektsføres samme år og føres mot en kortsiktig fordring.
Her har premieinnbetalingene vært større enn pensjonskostnaden samme år
Negativt premieavvik utgiftsføres med en gang og balanseføres mot kortsiktiggjeld.
Her har premieinnbetalingene vært mindre enn pensjonskostnaden samme år
Dersom man har et positivt premieavvik vil denne komme som utgift i sin helhet neste år dersom man ikke velger å
amortisere over 7 år. Har man et negativt premieavvik blir det motsatt.
Et premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig størrelse.
Årets positive premieavvik i 2017 inkl. arbeidsgiveravgift (KLP og SPK) kom på 2,6 mill. kroner mot budsjettert 9,7
millioner kroner. Vedtatt budsjett bygger på prognoser fra henholdsvis KLP og SPK høsten 2016. Anslaget bygger på
beregninger over pensjonskostnader og forpliktelser, inkludert reguleringspremie og evt. bruk av premiefondet.
Endringen skyldes i hovedsak lavere reguleringspremie og større tilbakeføring av overskudd enn prognostisert.
Dette får utslag på rammeområde 1 Rådmann i form av større forbruk av rammen.
Det er inntektsført totalt 3,4 millioner under enhetene som bruk av premiefond (KLP) noe som er med på å finansiere
innbetalt premie for 2017.
Totalt ble det budsjettert med 30 millioner kroner i pensjonsutgifter for 2017. Regnskapet inkl. premiefond viser 23,3
millioner kroner.
Kommunestyret vedtok for 2015 å endre amortiseringstida ved å fordele premieavviket over 7 år for KLP i stedet for
å ta det på 1 år. Amortisering av tidligere års premieavvik for KLP og SP kom på 1,4 millioner kroner mot budsjettet
2,1 millioner kroner.

Utvikling i brutto driftsresultat
Regnskapet for 2017 viser et brutto driftsresultat på 6,6 millioner i merforbruk. Dette betyr at driftsinntektene
er lavere enn driftsutgiftene.
Tabellen nedenfor viser at brutto driftsresultat de senere år har hatt en positiv utvikling, mens årets resultat
ikke viser samme tendens. Driftsinntektene er igjen lavere enn driftsutgiftene. I revidert budsjett for 2017 ble
det budsjettert med -13,8 mill. kroner i brutto driftsresultat. Underbalansen i vedtatt budsjett finansieres ved
bl.a. bruk av fond. Budsjettert netto bruk av fond 6,2 mill kroner mot 5,7 mill kroner regnskapsført. Resten
utgjør netto finans/avskrivninger.
Utvikling brutto driftsresultat i perioden 2013 – 2017 (i hele 1000)

Brutto driftsresultat

Regnskap
2013
-18 322

Regnskap
2014
-9 073
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Regnskap
2015
-1 827

Regnskap
2016
3 399

Regnskap
2017
-6 622
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Eksterne finanstransaksjoner
Eksterne finanstransaksjoner (renter og avdrag) har utviklet seg slik i perioden (i hele 1000):
2013

2014

2015

2016

2017

Renteutgifter

6 578

6 501

5 107

4 461

4 434

Renteinntekter

4 240

6 457

5 829

5 392

5 298

Utbytte av aksjer og andeler

8 409

2 372

2 626

1 501

2 086

Netto renteutgifter/inntekter

6 071

2 328

3 348

2 432

2 950

Avdrag på lån

8 828

9 198

8 707

7 913

8 336

Utlån/mottatte avdrag
Netto avdragsutgifter

26
8 854

-69
9 129

-145
8 562

183
8 096

-78
8 258

-2 783

- 6 802

-5 214

- 5 663

- 5 308

Sum eksterne finanstransaksjoner

Trønder Energi AS har fattet vedtak om utbytte for inntekståret 2016 med utbetaling i juni 2017. For vår del utgjør
utbytte 2 millioner. Dette utgjør en mindreinntekt på kr 13 363,- i forhold til budsjett.
Rente og avdragsbelastningen i forhold til driftsinntektene:

Rente- og avdragsbelastning

2013

2014

2015

2016

2017

0,9 %

2,1 %

1,5 %

1,6 %

1,4 %

Rente- og avdragsbelastningen bør ikke overstige 6 % av driftsinntektene.
Rente og avdragsbelastningen i regnskapet 2017 overstiger ikke 6 % av driftsinntektene.
I henhold til vedtak i kommunestyret i 2016 ble låneprotokollen vurdert med tanke på å få redusert
avdragsbelastningen i regnskapet ned til beregnet minimumsavdrag. Full effekt av dette fikk vi først i 2017. Nye lån
opptatt i løpet av 2017 til vedtatte investeringer, påvirket beregningen av minimumsavdraget. Salg av kommunale
boliger vil også påvirke beregningen.
Utvikling i renteutgifter, renteinntekter og utbytte i perioden 2013-2017
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Utvikling i netto driftsresultat
Hemne kommune hadde i 2017 et netto driftsresultat på 2,1millioner kroner. Dette tilsvarer 0,58 % av
driftsinntektene. Dette er bedre enn vedtatt budsjett som viste -6,1 mill kroner.
Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til å
finansiere investeringer og avsetninger. En anbefalt justert indikator sier at netto driftsresultat bør være minimum
1,75 % (3 % før 2013) av driftsinntektene. Det innebærer at Hemne kommune for 2017 ligger under anbefalt nivå.
Størrelsen på netto driftsresultat gir uttrykk for hvilke driftsinntekter kommunen har tilbake etter at driftsutgifter og
netto finansutgifter (renter og avdrag) er dekket. Netto driftsresultat er den indikatoren som best forklarer
økonomisk balanse.
Hemne kommune har som mål å ha samsvar mellom inntekter og utgifter, og å skape økonomisk handlingsrom
gjennom avsetning til fond. En resultatgrad på 0,58 % gir mindre handlingsrom enn anbefalt. Vi har ikke hatt så
dårlig resultat siden før 2015.

Netto resultatgrad i %

2013

2014

-2,88 %

-0,98 %

2015

2016

2017

1,78 %

3,03 %

0,58 %

Netto resultatgrad i %
4,00
3,00
2,00
Netto
resultatgrad i %

1,00
0,00
-1,00

2013

2014

2015

2016

2017

Anbefalt
resultatgrad

-2,00
-3,00
-4,00

Regnskapsmessig mindreforbruk
I kommuneregnskapet har vi ikke noe over/underskuddsbegrep, men begrepet regnskapsmessig mer- eller
mindreforbruk gir uttrykk for bunnlinjen.
Regnskapsmessig mindre/merforbruk framkommer som netto driftsresultat korrigert for netto avsetninger.
I 2017 viser regnskapet et mindreforbruk på 7,9 millioner kroner.
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Likviditetsanalyse
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til
å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall.
Likviditetsgrad 1 som tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2 fordi noen av
omløpsmidlene kan være mindre likvide.
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene og her bør nøkkeltallet være større enn 1. de
mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler og
som kan omgjøres i kontanter fort.
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld > 2
(Tall i tusen)
ÅR
2017
2016
2015
2014
2013

OMLØPSMIDLER
168 553
136 812
122 288
115 095
124 055

KORSIKTIG GJELD
47 146
44 115
42 107
41 484
37 605

LIKVIDITETSGRAD 1
3,58
3,10
2,90
2,77
3,30

Hvis vi tar hensyn til ubrukte lånemidler og fond tilhørende Fellesnemda Ny kommune blir likviditetsgrad 1 = 2,45
Vi når målet med at likviditetsgrad 1 bør være større enn 2.
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld >1
(Tall i tusen)
ÅR

MEST LIKVIDE
OMLØPSMIDLER
(kasse/bank)
130 608
101 518
90 439
82 122
104 611

2017
2016
2015
2014
2013

KORSIKTIG GJELD
(ex premieavvik)

LIKVIDITETSGRAD 2

46 978
44 115
42 107
41 069
37 035

2,78
2,30
2,15
2,00
2,82

Vi når målet med at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1.
Tabellen nedenfor viser at vi nå har snudd tendensen

Likviditetsgrad
4
3,5
3
2,5

Likviditetsgrad 1

2

Likviditetsgrad 2
likvidetsgrad 1 > 2

1,5

likvidetsgrad 2 > 1

1
0,5
0
2013

2014

2015

2016
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i tallstørrelser som påvirker omløpsmidlene ved beregning av likviditetsgraden
Regnskap
2013
Bundne
drifsfond
Ubundne
investeringsfond
Bundne
investeringsfond
Ubrukte
lånemidler
Fond fellesnemd
ny kommune

Regnskap
2014

Regnskap
2015

Regnskap
2016

Regnskap
2017

17 458

15 890

14 245

18 289

15 873

30 556

25 760

36 019

30 618

17 799

2 492

4 867

4 423

2 025

1 816

19 341

12 094

2 810

12 427

19 659
33 622

Driftslikvider
Sum mest
likvide
omløpsmidler

34 764

23 510

32 942

38 159

41 839

104 611

82 122

90 439

101 518

130 608

Det kan være interessant å vite hva omløpsmidler er satt sammen av, og utviklingen i den likvide delen av denne.
Fondsmidler inngår i kontantbeholdningen. Fond kan være udisponerte budsjettmidler og dels udisponerte
øremerkede midler (bundne fond). For investeringsregnskapet vil slike midler ofte være bundet opp i pågående eller
planlagte investeringer og dermed være en usikker del av kontantbeholdningen. Tilsvarende gjelder ubrukte
lånemidler hvor det foreligger vedtak om disponeringer. Ved å korrigerer for disse forholdene viser vi her hvor stor
andel av kontantbeholdningen som kan defineres som driftslikvider.
Tabellen nedenfor viser hvor stor andel som anses som driftslikvider:

Andel driftlikvider
2017
2016
2015
2014
2013
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Driftslikviditet

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Ubrukte lånemidler

Bundne driftsfond

Fond fellesnemd ny kommune

100 %

Nedenfor har vi beregnet likviditetsgrad 2 etter ovennevnte forutsetninger. Dette viser at vi ikke når indikatoren om
en likviditetsgrad på 1 eller større.
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld >1
ÅR
2017
2016
2015
2014
2013

MEST LIKVIDE
OMLØPSMIDLER
(kasse/bank)
41 839
38 159
32 962
23 510
34 764
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KORSIKTIG GJELD
(ex premieavvik)

LIKVIDITETSGRAD 2

46 978
44 115
42 107
41 069
37 035

0,89
0,86
0,78
0,57
0,94
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Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser (GKRS-bestemt pkt nr 3)
Skatteanslag
Utviklingstrekk kommunens andel av skatteinngangen*

2013

88 008

Differanse
regnskap/rev.budsjett
-30

2014

88 756

-2 671

2015

90 880

2016

98 193

2017

104 613

Skatteinngang

Regnskap

Gj.snitt siste 5 år

Vedtatt Budsjett

Revidert Budsjett

87 978

87 978

91 428

91 428

-6 293

97 173

97 173

346

97 847

97 847

2 672

101 941

101 941

94 090

* beløp i hele 1.000 kr

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 % for kommunen og 1,7 % for
fylkeskommunene. Vekstanslagene ble satt ned til henholdsvis 1,0 % og 1,2 % i revidert nasjonalbudsjett.
Det ble gjort nye vekstanslag for 2017 i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Vekstanslagene ble justert til
henholdsvis 3,3 % og 3,2 %.
For kommunesektoren samlet utgjorde skatteinntektene en økning på 1,85 mrd. kroner mer enn årsanslaget i
statsbudsjettet. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. Her har det vært en
vekst på 4,9 % for kommunene. (KS)
Hemne kommunes skatteinngang i 2017 endte på kr 104,6 millioner kroner som er 6,33 % høyere enn i 2016. Det
innebærer en merinntekt på 2,6 millioner i forhold til budsjett.
Ved hvert periodisk oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal skatteoppkrever
holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Marginen skal brukes til
oppgjør med skatteytere som får til gode skatt ved avregning.
Marginavsetningen har vært på 10 % i en årrekke. Det har ikke oppstått en likviditetsmangel som har ført til
manglende utbetaling av skatteoppgjør. Prosentsatsen anses derfor til å være tilstrekkelig slik at kemneren ikke har
bedt kommunestyret foreta en vurdering av prosentsatsen for marginavsetning

Skattedekningsgraden viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av kommunens skatteinntekter:

Skattedekningsgrad i %

2013

2014

2015

2016

2017

26,6 %

26,7 %

26,6 %

27,3 %

27,4 %

Skattedekningsgraden bør holdes på et stabilt nivå.
Målet om et stabilt skattenivå er nådd for 2017, men dette punktet er jo avhengig av politiske styringsbestemmelser.
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Rammetilskudd
(tall i hele tusen)

Revidert budsjett
2017

Regnskap 2017
Fast del

113 047

Skjønn asylmottak
Ordinært skjønn
Distriktstilskudd

Vedtatt budsjett 2017

112 360

112 360

5 832

6 003

6 003

0

500

500

121 472

118 863

118 863

15 221

14 888

14 888

136 693

133 751

133 751

2 687

Kommunereform (kommunestyret)
Budsjettavtalen

-325

Revidert nasjonalbudsjett 2017
Vedtatt rammetilskudd eks
inntektsutjevning

231

Inntektsutjevning
Sum rammetilskudd inkl
inntektsutjevning

Vedtatt rammetilskudd for 2017 eksl. Inntektsutjevning ble satt til 118,8 mill. kroner etter at kommunestyret foretok
en økning på kr 500 000 ut over KS sin prognosemodell.
I tilknytning til budsjettavtalen på Stortinget og revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble rammen for Hemne kommune
endret.
I forbindelse med statlig mottak mottar kommunene vertskommunetilskudd som motregnes våre utgifter.
Jarlen Asylmottak ble imidlertid besluttet nedlagt den 30.11.2017. I den forbindelse søkte Hemne kommune Fylkesmannen i
Sør Trøndelag om tildeling av skjønnsmidler for 2017 og 2018. Søknaden for 2017 ble imøtekommet med kr 2,6 millioner
kroner.
Ser vi rammetilskudd inkl. inntektsutjevning samlet er økningen fra budsjett til regnskap på kr 2,9 millioner kroner.
Ser vi bort fra tildelte skjønnsmidler grunnet nedleggelsen av asylmottaket ligger økningen på 255 000.
Inntektsutjevning
Gjennom skatteutjevningen i inntektssystemet blir forskjeller i løpende skatteinntekter delvis utjevnet. Dette skjer
ved at de skattesterke kommunene får trekk i rammetilskuddet, mens skattesvake kommuner får et tillegg i
rammetilskuddet. Hemne kommune hører til sistnevnte gruppe.
For 2017 ligger regnskapsført inntektsutjevning kr 333 000 over vedtatt budsjett.
Oversikten viser kommunens skatteinntekter og rammetilskudd over en 5 års periode
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Utviklingen i kommunens frie inntekter - skatt og rammetilskudd
Rammetilskuddet er i tillegg til skatt den delen av inntektene til kommunen som kalles «frie inntekter»
Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter.
Skattens andel av kommunens samlede inntekter ble redusert fra 45 % til 40 % i 2011 og dette ble videreført for
perioden. Skatteøret ligger 11,8 %, Uendret fra 2016.
Regnskap
2016

Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning
Skatt inkl. naturressurskatt
Sum frie inntekter

Vedtatt
budsjett 2017

Revidert
budsjett 2017

Regnskap
2017

133 706

133 751

133 751

136 693

98 193

101 941

101 941

104 613

231 899

235 692

235 692

241 306

Ser vi kommunens skatteinntekter og rammetilskudd samlet viser årets regnskap en økning på 5,6 millioner kroner i
forhold til budsjett. Dette utgjør en økning på 4,0 % i forhold til regnskap 2016.

Havbruksfond
Havbruksfondet styres av fiskeridirektoratet og ble opprettet i juni 2016. Målet er at lokalsamfunn med
oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for jobben de gjør for å legge til ette for oppdrettsnæringen Midlene fordeles
etter en egen fordelingsnøkkel. Hemne kommune mottok i 2017 kr 310 551 mot budsjettert kr 250 000. Dvs en
merinntekt på 60 551,-.
Kommunereformen

I forbindelse med etablering av nye Heim kommune er Hemne kommune regnskapsfører for prosjektet. Det er
bygget opp en egen kontoplan for prosjektet for å skille dette arbeidet ut fra Hemne kommune sitt regnskap.
I tråd med inndelingsloven § 15 ble det utbetalt tilskudd til dekning av engangs kostander etter en
standardisert modell. Tilskuddet på kr 23,2 millioner kroner ble inntektsført i regnskapet for Fellesnemda.
Departementet har i brev av 3. oktober tildelt ytterligere 7,6 millioner kroner.
Departementet uttalte at de er kjent med at det er en del ekstra kostnader ved å gjennomføre en prosess med å
dele en kommune og slå sammen de ulike delene med en eller flere nabokommuner. Den standardiserte
modellen tok ikke høyde for dette i tilstrekkelig grad. Departementet ønsket derfor å gi ekstra skjønnsmidler
for bedre å kunne legge til rette for dekning av administrative kostnader ved en delingsprosess, og for å kunne
bidra til gode og praktiske overgangsordninger for den nye kommunen.
I tillegg har Fellesnemda mottatt 4 millioner kroner til prosjektet geografisk informasjonsportal.
Det er i henhold til ovenstående inntektsført totalt 34,8 millioner kroner til Fellesnemda. Det er videre avsatt
kr 33,6 millioner kroner av tilskuddsmidlene til fond dekning av utgifter i etableringsfasen fram mot 2020.
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Forhold av betydning for økonomisk utvikling (GKRS-bestemt pkt nr 4)
Eiendomsskatt
Utvikling eiendomsskatt 2013-2017
R 2013
Eiendomsskatt
Hemne
Eiendomsskatt
Aure
Eiendomsskatt
Hitra

R 2014

R 2015

R 2016

Budsjett
2017

Regnskap
2017

-10 201

-13 300

-13 155

12 983

12 327

12 762

-6 068

- 6 020

-5 966

5 808

6 123

5 736

-294

-294

-2 067

609

589

609

I 2012 ble eiendomsskatt for første gang skrevet ut for alle eiendomsskattepliktige eiendommer i Hemne kommune.
Et omfattende arbeid ble utført med besiktigelse og taksering av alle eiendommer.
Det ble innført bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer for første gang i 2012. Nybygde boliger er gitt fritak de 5
første år. Den generelle eiendomsskattepromillen er 7, men bolig- og fritidseiendommer er gitt 2 promille.
Kommunestyret vedtok i budsjett for 2014 å endre bunnfradraget fra 500 000 til 250 000.
Kommunestyret har ikke foretatt endringer etter dette
Økt inntekt eiendomsskatt Hemne på kr 435 000,- i 2017 stammer fra verker og bruk.
Eiendomsskatt fra Aure kommune er noe mindre enn budsjettert. Innbetalingen til Hemne skjer etter inngått
samarbeidsavtale mellom Hita, Hemne og Aure kommuner. Eiendomsskatt som inngår i fordelingen er på 23,8
millioner kroner.
Samlet eiendomsskatt fra Hitra og Aure gir mindreinntekt på kr 366 000,Konsesjonskraftinntekter
Hemne kommune kjøper og selger konsesjonskraft tilsvarende 15 Gvh. pr. år For 2017 er det inntektsført netto
1,1 millioner kroner mot budsjettert 0,6 millioner kroner. Det vil si en merinntekt på kr 484 423,-.
Inntekten følger markedskreftene. Det er salg av konsesjonskraft som utgjør merinntekt i regnskapet.
TrønderEnergi AS
I mars 2013 K.sak 41/13 (13/610) vedtok Hemne kommunestyre å gi sin tilslutning til at kommunens B-aksjer i
TrønderEnergi AS omdannes til A aksjer. Videre ga Hemne kommune sin tilslutning til at TrøndeEnergi AS utleder et
obligasjonslån som foreslått av styret ved nedsettelse av egenkapital. Hemne kommunes andel ved nedsettelse av
egenkapital var på kr 37 336 258,31. Kr 37 000 000 av denne summen ble brukt til å tegne obligasjoner.
Rentegodtgjørelse på fra fondsobligasjonene kommer på 2,6 millioner.
Trønder Energi AS har fattet vedtak om utbytte for inntekståret 2016 med utbetaling i juni 2017. For vår del utgjør
utbytte 2 millioner. Dette utgjør en mindreinntekt på kr 13 363,- i forhold til budsjett.
Utskrivningsklare pasienter
Hemne kommune har ikke hatt utgifter knyttet til denne ordningen i 2017 heller. Men vi ser at dette er en utfordring
for kommunen i enkelte perioder. Det ble i vedtatt budsjett for 2017 satt inn ressurser til et skisseprosjekt for nye
sykehjemsplasser ved Hemne Helsesenter
Tilskudd bosetting av flyktninger
For bosetting av flyktninger mottar kommunen integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for
enslige mindreårige t.o.m. det året de fyller 20 år.
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Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer
som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse.
I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med
hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt.
For 2017 lå følgende til grunn på budsjetteringstidspunktet:
Beskrivelse
Integreringstilskudd

Regnskap
2014
-3 6 mill

Regnskap
2015

Regnskap
2016

-6 6 mill

-10 3 mill

Regnskap
2017
-12,2 mill

Budsjett
2017
-8,2 mill

I Vedtatt budsjett for 2017 ble det innlagt 8,2 millioner kroner i tilskudd. Regnskapet viser en inntekt på 12,2
millioner kroner noe som utgjør en merinntekt på 4 millioner kroner.
Vi estimerte en bosetting på 7 personer i 2017. Vi bosatte 5 personer samt 2 personer på sekundær bosetting.
Det ble budsjettert med bruk av fond på 0,7 millioner kroner for å dekke våre utgifter i 2017.
Vertskommunetilskudd/ andre tilskudd knyttet til statlig mottak
I forbindelse med statlig mottak mottar kommunene vertskommunetilskudd som motregnes våre utgifter.
Jarlen Asylmottak ble imidlertid besluttet nedlagt den 30.11.2017. I den forbindelse søkte Hemne kommune Fylkesmannen i
Sør Trøndelag om tildeling av skjønnsmidler for 2017 og 2018. Søknaden for 2017 ble imøtekommet med kr 2,6 millioner
kroner.
Det var flere forhold som ga Hemne kommune ekstra utfordringer i forhold til nedleggelsen, her nevnes noen:


Hemne kommune forventet å drive fullverdige tjenester ifht mottaket ut november 2017. Det ga lite handlingsrom
med tanke på å redusere tjenesteaktiviteten i 2017. Men kostnadene for det nødvendige tjenestenivået ut året måtte
kommunen bære, selv om inntektssida ble redusert fra og med desember 2017.



Nedleggelsen av Hero Regnbuen barnehage gjorde at Hemne kommune ekstraordinært måtte etablere andre tilbud
til de barna som gikk i Regnbuen barnehage. Dette er kostnader vi drar med oss inn i 2018.



Sodin skole har etablert trinn og klassedeling basert på de elevene som kom fra mottaket. Dette driftsnivået blir det
vanskelig å gjøre noe med før til sommeren 2018, da vi må ha disse ressursene på plass frem til 30.11.2017 pga at
antall elever ikke reduseres før etter det. Konsekvensen for Hemne kommune vil være at vi trenger tid frem til
1.8.2018 på å endre denne strukturen og at dette er kostnader vi drar med oss inn 2018.



Voksenopplæringa i Hemne kommune ble 1.8.2017 tilpasset det behov som mottaket hadde. Her ville bortfallet av
elever få drastiske konsekvenser. For Hemne kommune ble det spesielt ille hvis vi kom i en situasjon der vi måtte
si opp nyutdannede og nytilsatte lærere. Vi vurderte det slik at vi her som for grunnskoleopplæringa trengte tid
frem til 1.8.2018 på å endre denne strukturen, og at dette er kostnader vi drar med oss inn 2018.



Helsestasjonen er et tjenesteområde som også ble tungt berørt av nedleggelsen. Innenfor dette området var det også
viktig for Hemne kommune at den helsesøsterkompetansen som var der kunne videreføres helt eller delvis, da dette
er et område hvor det er utfordrende å få tak i riktig kompetanse.

Alternativ mottaksplassering
Alternativ mottaksplassering kan benyttes når UDI, etter en helhetsvurdering, finner at personen og eventuelle
familiemedlemmer har behov for et tilpasset botilbud utenfor asylmottaket. Det forutsettes at kommunen
aksepterer å inngå slik avtale.
Kommunen har bosatt 4 på AMOT (alternativ mottaksplass). Dette finansieres ved eget tilskudd.
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Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet (GKRS-bestemt pkt nr 4 og regnskapsforskiftens § 10)

Regnskap
2017

Enhet
Til fordeling fra
skjema 1A

1

Rådmann

2

Bakkely barnehage

4

Teknisk,landbruk og miljø

5

Forbruk i %
2017

257 057 038

Reg. budsjett
2017

Oppr. Budsjett
2017

Regnskap
2016

255 125 906

255 125 906

244 912 063

60 595 774

114,7

52 828 536

52 648 536

58 155 736

4 421 683

100,4

4 401 765

4 251 765

3 863 053

31 363 079

101,7

30 820 114

30 820 114

32 625 351

Grøtnes barnehage

5 170 151

85,9

6 020 216

6 020 216

5 211 248

16

Svanem barnehage

3 606 410

87,6

4 113 626

3 963 626

3 666 139

18

Vinje barnehage

3 135 436

102,6

3 055 143

3 055 143

2 929 313

14

Sodin skole og SFO

40 398 204

97,3

41 500 477

41 980 477

38 631 613

17

Svanem skole og SFO

5 589 066

86,3

6 470 052

6 470 052

6 099 546

19

Vinjeøra skole og SFO

5 278 597

106,9

4 935 889

4 935 889

5 725 334

11

Pleie og omsorg

73 406 988

97,3

75 411 508

75 411 508

68 956 802

6

Helsestasjon

3 679 935

81,2

4 531 272

4 536 272

3 327 635

15

Barnevern

8 547 214

110,8

7 710 403

7 710 403

6 833 091

20

NAV

9 425 920

94,2

9 930 288

9 930 288

8 383 254

8

Kultur

9 900 586

92,2

10 735 675

10 735 675

8 991 758

89

Finans 1 B (ny)

-7 462 005

101,6

-7 344 058

-7 344 058

-8 487 809

KOMMENTARER TIL VESENTLIGE AVVIK

Totalt vedtatt ramme for samtlige enheter i det opprinnelige budsjettet var på 255,1 millioner kroner.
Gjennom året ble budsjettet revidert uten at det fikk virkning på totalrammen.
Regnskapet viser et forbruk på 257 millioner kroner. Det vil si et forbruk på 100,7%. Merforbruket blant
enhetene utgjør 1,9 millioner kroner.
Sammenligner vi med fjoråret var forbruket på 99,5% og mindreforbruket utgjorde 2,1 millioner kroner.
I vedtatt budsjett for 2017 ble det satt inn et beløp på kr 1 890 440,-, som effektiviseringsgevinst
kommunereformen under sentraladministrasjonen. Gevinsten er ikke inntektsført.
Bruk av premiefond utgjør totalt kr 3 423 758,-. Inntekten er fordelt ut på enhetene
Hemne kommune har gjennom god budsjettdisiplin klart å holde seg innenfor vedtatt ramme i flere år.
Rådmann har gitt klare signaler på at om enhetene følger opp med å utøve streng budsjettdisiplin og forsiktig
forsvarlig aktivitet så når vi økonomisk balanse. Rådmannen vil berømme enhetene for arbeidet som er gjort i
denne forbindelsen. Vi har ikke kommet i mål uten deres innsats.
I forbindelse med statlig mottak mottar kommunene vertskommunetilskudd som motregnes våre utgifter.
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Jarlen Asylmottak ble imidlertid besluttet nedlagt den 30.11.2017. I den forbindelse søkte Hemne kommune
Fylkesmannen i Sør Trøndelag om tildeling av skjønnsmidler for 2017 og 2018. Søknaden for 2017 ble
imøtekommet med kr 2,6 millioner kroner.
Det var flere forhold som ga Hemne kommune ekstra utfordringer i forhold til nedleggelsen. Det vises til egne
kommentarer i note 13.
Gjennom økonomirapportene for 2017 ble enhetene anmodet om følgende:
Gjennom streng budsjettdisiplin og forsiktig forsvarlig aktivitet kan målet om økonomisk balanse oppnås.

Sentraladministrasjon
Sentraladministrasjon har totalt sett et forbruk på 114,7% mot 109,8 % i 2016. Merforbruket utgjør kr 7,7 mill.
kroner
Endring av premieavviket i forhold til budsjett (tidligere omtalt) som utgjør netto 6,2 mill. blir en merbelastning på
dette området.
Bruk av premiefond under sentraladministrasjons sitt område utgjør kr 388 656,-.
I vedtatt budsjett for 2017 ble det satt inn et beløp på kr 1 890 440,-, som effektiviseringsgevinst kommunereformen
under sentraladministrasjonen. Gevinsten er ikke inntektsført.
Området består av flere funksjoner. Her gis en kort kommentar på enkelte områder
LEGER
Legetjenesten
Forbruk på 100,43 % mot 93,64 % i 2016.
Det har vært økte utgifter dette året som følge av vakant fastlegehjemmel. Gjelder utgifter til vikarbolig og utstrakt bruk av
vikarbyrå. Videre kommunens del av IKT-utgifter og andre fellesutgifter.
Pga. vakant stilling har utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift vært redusert. Mindre bruk av tolketjeneste.
Legevakttjenesten
Forbruk på 99 % mot 122,47 % i 2016.
Det er høyere utgifter som følge av økte utgifter til kommunen i forbindelse med nødnett. Færre utgifter til blant
annet skyss gjør at vi kommer i balanse.
GRUNNSKOLE FELLES

Merforbruk ih.t budsjett er på 65,55 %. Dette utgjør kr 1 650’. Økt kompetanseutviklingsaktivitet, leirskole, utbetaling
til andre kommuner ifht fosterhjemsplasserte barn og fordeling av ass rådmann sin lønn er årsaken. Dette må det tas
hensyn til ifh.t. budsjettering videre.
BARNEHAGE FELLES

Det er regnskapsført totalt kr 18,1 mill. Merforbruk ifh.t budsjett på 3,96 % noe som utgjør kr 692’
FUNKSJ.H FØRSKOLEBARN

Det er regnskapsført totalt kr 443’
Mindreforbruk iht. budsjett på 19,47 %, noe som utgjør kr 407’. Vi vil få økte utgifter innenfor området i 2018
VOKSENOPPLÆRING FLYKTNINGER

2017 ble et turbulent og vanskelig år for området ifbm. nedleggelsen av Jarlen mottak. Det ble nødvendig å bruke kr
50’ av bundne fond for å komme i balanse. Det ble avsatt kr 2,4 mill. på bundne fond i 2016.

IKT
Området er holdt innenfor budsjett. Høyt forbruk under tjeneste 2410 (diagnose, behandling), pga. sambandet
til Helsenett er oppgradert og har derfor en høyere driftskostnad.
NÆRING

Har levert egen rapport og den vises til denne Jfr. punkt II I rapporten
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KOMMUNEPLAN

Forbruk på 59% av budsjett skyldes at tilskudd fra BufDir på kr. 450 000,- er medregnet i regnskapet, men skal
brukes på parallelloppdrag som pågår med kostnadsbærende aktivitet i første halvdel av 2018. Kr 432 670 skulle
vært avsatt i regnskapet til budne fond. Rettes opp i forbindelse med saken om disponering av overskuddet 2017.
Forbruk av kontormateriell og Varer/bevertning ligger hhv. 197% og 71% avvik fra budsjett, et resultat av pågående
prosesser i sentrumsprosjektet. Totalt forbruk under ansvar 1010 ligger på 90% av budsjett.

Barnehagene
De kommunale barnehagene har til sammen en vedtatt driftsramme på 16,3 millioner kroner. Forbruket ligger
på 92,85 % i 2017 mot 93,27 % i 2016.
BAKKELY BARNEHAGE

Barnehagen har et forbruk på 100,4 % i 2017 mot 99,8 % i 2016. Merforbruket utgjør kr 19 928,-,
Bruk av premiefond utgjør kr 115 962,-.
Barnehagen ble nødt til å kjøpe ny oppvaskmaskin til ca 30 000,- i 2017. Dette kan forklare overforbruket. Vi måtte
også kjøpe ny vaskemaskin – denne delte vi med Renhold.
I tillegg har vi hatt stort fravær – men en del av dette har vi fått refusjon fra Nav for. Vi hadde også deler av 2017
vikarer som var lønnet høyere enn den de var vikar for. Alt dette tatt i betraktning er ikke overforbruket så høyt.
VINJE BARNEHAGE

Barnehagen har et forbruk på 102,6 % mot 96 % i 2016. Merforbruket i 2017 utgjør kr 80 292,-.
Bruk av premiefond utgjør kr 80 414,-.
Det er et overforbruk på konto 10201 - syke- og svangerskapsvikarer. Situasjonen i barnehagen er slik at vi må
ha vikar fra første fraværsdag for at vi skal drive forsvarlig drift. Posten må også sees i sammenheng med konto
17101 Sykepenger – tre ansatte har hatt foreldrepermisjon. Post 10203 – Ferievikarer viser et overforbruk – en
ble sykmeldt i hovedferien som ble tatt igjen i høst, to tok ferien sin etter endt foreldrepermisjon Post 10204
Økt Permisjonsvikarer og 11500 Opplæring, kurs - dette skyldes to assistenter som har
gått desentralisert barnehagelærerutdanning, (ferdig våren 2017) sak 13/1022, og det avsatt penger på fond prosjekt 0212.
Betaling for opphold har økt, dette skyldes at vi har tatt inn flere barn for dette barnehageåret.
Det å ta inn flere barn førte til at det ble gjort vedtak om å sette opp 3 moduler som har plass til 12 store barn. Gjelder
for en 2 årsperiode (2017/2018 – 2018/2019) Innkjøp av diverse inventar og utstyr til avdelingen som er nødvendig
er foretatt innenfor eget budsjett. Økt bemanning med en ped.leder i 100% – lønnsutgifter ble dekt innenfor eget
budsjett
GRØTNES BARNEHAGE

Barnehagen har et forbruk på 85,8 % i 2017 mot 89 % i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør kr 850 065,Bruk av premiefond utgjør kr 135 611,-.
Det er totalt sett et lavt forbruk. Det skyldes hovedsakelig inntekt på sykepenger (konto 17101). Regnskapet viser en
utgift på kr. 386.000, mens inntekten er 426.000. Det er budsjettert med kr. 110.000. Dette utgjør en merinntekt på kr.
150.000. Årsaken til dette er at vikarene har lavere lønn enn den sykmeldte, og at det ikke er leid inn vikar ved alt
sykefravær.
Det er også merinntekt på kr. 46.000 på oppholdsbetaling.
På konto 10203 (ferievikarer) viser regnskapstallet kr. 20.000 mindre enn det er budsjettert med. Det skyldes at vi
stengte barnehagen fire uker på juli, og ansatte fikk tatt ut 4 uker ferie uten å leie inn vikar.
All kursing og kompetanseheving har foregått i regi av region Orkdal/Øy. Mange av kursene er gratis. Derfor er det
brukt kr. 11.000 mindre her, enn det er budsjettert med.

Ellers er det et lavt og normalt forbruk.

35

Årsberetning/Regnskap
2017

SVANEM BARNEHAGE

Forbruket var på 87,7 i 2017 mot 92,7 i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør kr 507 216,-. Bruk av premiefond
utgjør kr 85 854,-.
Årene 2016 og 2017 har vært to stabile år for Svanem barnehage. Vi har hatt en tilstedeværelse på over 98% og
derfor har det vært lite utgifter til vikar. Fra høsten 2016 har vi hatt lærling, dette gjorde også at det ikke var
nødvendig å leie inn korttidsvikar.
I 2017 har vi ikke satt inn vikar i 70% assistentstilling av samme grunn. Det er dette som i hovedsak er
begrunnelsen for mindreforbruket i 2017.

Skolene
Skolene i Hemne har til sammen en vedtatt driftsramme på 52,9 millioner kroner. Forbruket ligger på 96,9 % i
2017 mot 100,89 % i 2016.
SODIN SKOLE OG SFO
Enheten har et forbruk på 97,3% i 2017 mot 98,67 i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør kr 1,1 millioner
kroner.
Bruk av premiefond utgjør kr 200 220,-.
Totalt for enheten ligger regnskapstallene innenfor revidert budsjett.
Gjennom hele regnskapsåret har vi sett at det ville bli vanskelig å holde seg innenfor budsjettrammen. Ved å kjøre en
stram linje på både innkjøp og innleie av vikarer og ekstrahjelp har vi ved regnskapsårets slutt likevel holdt oss
innenfor budsjettrammene.
Kommunal PPT (ansvar 2010): Området hadde et totalforbruk på 98,51 %. Normal drift
Sodin skole: (ansvar 2020): Grunnskolen hadde et totalforbruk på 100,3 %. Dette utgjør et lite merforbruk. Utover
budsjettåret så det lenge ut til at det ville bli vanskelig å holde seg innenfor budsjettert ramme. Ved utgangen av året
hadde grunnskolen et merforbruk på lønnspostene på nærmere 3 mill. Gjennom hele regnskapsåret har vi hatt stort
fokus på budsjett og rammer. Vi har i stor grad vært nødt til å stramme inn på de ordinære driftspostene. Antall
minoritetsspråklige elever og fosterhjemsplasserte barn har økt gjennom året. Overskuddet for området skyldes i
hovedsak refusjoner for minoritetsspråklig og refusjoner for fosterhjemsplasserte barn. Dette til tross for at mottaket
ble lagt fra 1.12.17.
Sodin SFO (ansvar 2110): SFO hadde et totalt forbruk på 58,82 % av vedtatt budsjett. Mindreforbruket skyldes
mindre utbetalinger til KLP, sykepenger og økte betalinger for opphold (flere barn).
Voksenopplæring (ansvar 2940): VO hadde et totalt forbruk på 71,79% av vedtatt budsjett. I hovedsak skyldes
mindreforbruket lavere lønnskostnader enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er det ble færre brukere på VO utover
høsten. Antall asylsøkere minket gradvis, og det ble mulig å trappe ned på antall opplæringsgrupper.

VINJEØRA SKOLE og SFO
Enheten har et forbruk på 106,9 % i 2017 mot 126,5 % i 2016. Merforbruket i 2017 utgjør kr 342 708,Bruk av premiefond utgjør kr 32 495,-.
Merforbruket skyldes i stor grad bruk av ulike vikarer både på skolen og SFO som det ikke har vært budsjettert med.
Dette forbruket har heller ikke vært refundert som sykepenger.

AtB etterfakturerte i 2016 manglende individuelt tilrettelagt skoleskyss for perioden 2013/2014. Rådmannen
kunne ikke godta fakturagrunnlaget slik det forelå. For ikke å gå glipp av momskompensasjon, er fakturaen på
kr. 417.229,07 utgiftsført i regnskapet for 2016, men ikke betalt. Det er flere kommuner stilte spørsmål ved
denne fakturaen. AtB erkjente at fakturagrunnlaget ikke var godt nok.
I regnskapet for 2017 er kr 417 229,07 kreditert i sin helhet. Videre har vi fått en korrekt faktura på
kr 353 813,86 som er belastet regnskapet.
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Enheten har også hatt store utgifter til kurs og kursvikarer, da dette har vært et av utviklingsmålene for skolene, noe
som også Vinjeøra skole har deltatt på, men dette har ikke vært budsjettert. Avgifter, gebyrer og lisenser er også en
konto som ikke har et budsjett som samsvarer med forbruket.
Høsten 2017 ble rektorstillingen redusert med 20%, noe som fører til mindre forbruk på lønn. Men samtidig er det
budsjettert med for lite ressurser til å drive forsvarlig, slik at både budsjettert lønn for lærer og assistent ikke er i
samsvar med det reelle behovet. Dette er det varslet om i form av tiltak for dette års budsjett.

SVANEM SKOLE og SFO
Enheten har et forbruk på 86,3 % i 2017 mot 96,2 % i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør kr 880 987,-. Bruk
av premiefond utgjør kr 37 038,-.
Enheten har i budsjettåret 2017 et mindreforbruk på kr 880 987,- Dette er en forholdsvis stor differanse
mellom forbruk og budsjett. Hovedårsaken til dette er langtidssykemelding og studiepermisjon der innleid
vikar uten godkjent utdanning har gitt lavere lønnskostnader enn det som er refundert i form av sykepenger og
kompetansehevingsmidler. Likeledes er det gjennomført en overflytting av ansatt i 100% stilling til annen
enhet, der stillingen ikke har blitt erstattet med mer enn 50%. En annen faktor er at det var budsjettert med
100% rektorstilling, reelt har stillingen vært på 60%. Periodisering av variabel lønn er også utslagsgivende.
Det er i framtiden en målsetting å kunne ansette personell med godkjent utdanning, det vil nok føre til en mer riktig
balanse mellom regnskap og budsjett.

Tekniske tjenester
Enheten har et forbruk på 101,7 %, i 2017 mot 103 % i 2016. Merforbruket i 2017 utgjør kr 541 965,-

Bruk av premiefond utgjør kr 591 038,-.
Enheten har gjennom streng budsjettdisiplin holdt seg nært rammen for enheten. De ulike avdelingene har i
stor grad holdt seg innenfor sine rammer, og utvist en fornuftig bruk av sine budsjetter gitt forutsetningene.
Før siste kvartal, så en at det var et relativt høyt forbruk ved enheten. Dette gjorde at man strammet inn i
forbruk til vedlikehold av bygg og anlegg, og kun det mest essensielle ble utført. Grunnen til høyt forbruk
innenfor bygg tidlig på året var nødvendige reparasjoner til tak på Hemnehallen og renseanlegg basseng i
svømmehallen. Når en får store uforutsette utgifter på enkelte bygg, må man redusere vedlikeholdet
tilsvarende på andre bygg. Dette gjør at enkelte brukergrupper/-enheter opplever at de ikke får de
vedlikeholdstjenestene de ønsker. Når det gjelder bygg og anlegg, så greier man å holde budsjettene på grunn
av lave strømpriser i 2017. Hvis en skulle oppleve økende strømpriser i årene som kommer, vil vedlikeholdet
lide. Vedlikeholdsbudsjettene for bygg er ikke på et slikt nivå at en driver en forsvarlig forvaltning av
bygningsmassen.
Det er en bekymringsfull underbudsjettering av lønnsmidler for brannmannskaper. I år er det et underskudd
på budsjettert overtid på kr 600.000. Denne saken er løftet gjentatte ganger gjennom budsjettbehandlingen,
men blir ikke tatt høyde for. Også brann- og redningstjenesten er i år heldige på grunn av at utdanningstakten
på deltidsmannskaper har vært lavere enn antatt, og en har derfor brukt mindre på kompetansehevende tiltak
enn først antatt. For senere år vil en fort komme opp i en situasjon at brannvesenet må finansieres gjennom
ytterligere redusert av vedlikehold av bygg og anlegg. - Dette da brannvesenet ligger under samme
budsjettramme som enhetens bygg- og anlegg.

Kultur
Regnskapet for kultur kom ut med et forbruk på i alt 92,2 % i 2017 mot 87,6 % i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør
kr 835 090,-. Bruk av premiefond utgjør kr 132 316,-.
Kulturskole: Lønn og pensjonskostnader utgjør ca Kr. 100 000,- i positiv retning. Høyere sykepengeutbetaling enn
forutsatt. Ikke tilsvarende innleie av vikarer. Utgjør ca 100 000,- Høyere betaling fra brukerne utgjør 100 000,Museum 19400 bruk av disposisjonsfond 100 000,Øvrig avvik skyldes mindreforbruk på flere poster som samlet sett gir en positiv effekt.
Enheten har god budsjettdisiplin og økonomikontroll og styrer etter forsiktighetsprinsippet.
Det forventes ikke samme utslag for 2018, da blant annet langtidsfraværet ikke vil være tilsvarende.
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Helse og omsorg
BARNEVERN
Enheten har et forbruk på 110,85 % mot 94,8 % i 2016. Merforbruket i 2017 utgjør kr 836 811,-. Bruk av premiefond
utgjør kr 79 818,-.

Vi har et positivt avvik ift. administrative kostnader. Vi har i løpet av året holdt overtidsutgiftene nede.
Knyttet til hjelpetiltak i familien har vi et merforbruk iht. budsjett på ca. kr. 240 000,- Dette omhandler i
hovedsak kjøp av tjenester fra ekstern konsulent inn i en konkret familie. I tillegg har vi i 2017 hatt flere tunge
hjelpetiltak inn i familier, blant annet MST (multisystemisk terapi)
I forhold til tiltak utenfor familien har vi et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 1 397 132,- Dette omhandler
i hovedsak en ressurskrevende ungdom som i en periode ble boende i enetiltak. Kommunen ble belastet med
de ekstrautgiftene som institusjonen fikk, knyttet til de tilrettelegging og oppjusteringer av bemanning som
måtte foreligge for å få til et kvalitativt godt botilbud. I tillegg har barneverntjenesten i 2017 økte utgifter
knyttet til flere institusjonsplasseringer. Dette må i tillegg ses i lys av en høyere kommunal egenandel
som Hemne og øvrige kommuner må betale for institusjonsplasser, samt at grunnlaget for å søke om refusjon
av utgifter for barn i fosterhjem er oppjustert.
HELSESTASJON
Enheten har et forbruk på 81,2 % i 2017 mot 81,7 % i 2016. Mindreforbruket utgjør kr 851 337,-. Bruk av
premiefond utgjør kr 79 016,-.
På grunn av vakanse er det et mindreforbruk i fastlønn på kr 273 000.- fra september 2017. Sykepengerefusjon utgjør
kr. 160.000. I tillegg kommer økte inntekter kr. 50.000. Diagnose – lege utgjør et mindreforbruk kr. 84.000, pga
vakanse.
PLEIE OG OMSORG
Enheten har et forbruk på 97,3 % i 2017 mot 95,1 % i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør 2 millioner kroner.
Bruk av premiefond utgjør kr 1 377 640,-.
Et høyere forbruk i 2017 kan forklares med stor aktivitet i enheten, noe som medfører stort behov for ekstra
ressurser i avdelingene. Dette gjelder både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien.
Vi har hatt ulike utfordringer i de ulike avdelingene, men vi har hatt fokus på å bruke ressursene og kompetanse
fleksibelt på tvers av avdelingene så langt det har latt seg gjøre med tanke på faglig forsvarlighet. Vi bruker vikarbyrå
kontinuerlig for å dekke permisjons- og sykefraværsvikariat i sykepleiestillinger. Vi har tilsatt ansatte i noen vakanse
stillinger i 2017, men har fremdeles flere ubesatte stillinger fordelt på avdelingene på sykehjemmet. Dette dreier seg
om små helge stillinger.

NAV
Enheten har et forbruk på 94,9 % i 2017 mot 95 % i 2016. Mindreforbruket i 2017 utgjør kr 504 368,Bruk av premiefond utgjør kr 74 622,-.
Det er et mindreforbruk innenfor økonomisk sosialhjelp på ca. kr. 470.000,-. Innenfor Introduksjonsstønaden har vi
et merforbruk på ca. kr. 445.000,- grunnet flere deltakere enn budsjettert innenfor introduksjonsordningen.
Mindreforbruk innenfor kvalifiseringsprogrammet er på ca. kr. 330.000,-. Vi har mottatt refusjon på foreldrepenger
på ca. kr. 285.000,- som er høyere enn det vi har i utgifter på svangerskapsvikar da vi en periode har hatt
underbemanning.
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Investeringsregnskapet
Tabellen under viser utviklingen i investeringsnivået i perioden og hvordan investeringene er finansiert.
2013
14 240
48 713
0

2014
17 044
10 726
0

2015
9 909
27 203
0

2016
33 142
16 707

2017
47 164
28 907

Sum finansieringsbehov

62 953

27 770

37 112

49 849

76 071

Bruk av eksterne lån
Salgsinntekter, tilskudd, refusjoner
Avdrag, aksjesalg,
Overføring fra drift
Egenkapital

16 185
38 228
3 615
1 709
3 216

12 748
7 319
2 694

16 284
12 552
4 258

27 556
8 049
3 003

41 437
13 226
3 927

5 009

4 018

11 241

17 481

Sum finansiering

62 953

27 770

37 112

49 849

76 071

0

0

0

0

0

8%

8,6 %

10,9 %

13,7 %

20,7 %

12.3 %

18,0 %

10,1 %

22,5 %

23 %

Brutto investeringsutgifter
Utlån, avdrag, aksjekjøp, avsetninger
Dekning udekket tidligere år

Mindreforbruk
Sum finansieringsbehov i % av driftsinntektene
Egenkapital i % av finansieringsbehovet

En stor del av økningen i brutto investeringsutgifter gjelder fortsettelse av utbygging Sodin skole, Nye omsorgsboliger
TTF, Aksjekjøp Kulturbygget AS og kjøp av grunn Taftøyan
Oversikten viser at egenkapital i % av finansieringsbehovet holdes på samme nivå som til året før. Stor del av
fondsbruken gjelder finansiering av aksjekjøp Kulturbygget AS

Utviklingstrekk i investeringsregnskapet i perioden 2014 - 2017
Tabellen under viser bruttoinvesteringer sett i forhold til bruk av lån til dekning av kommunens finansieringsbehov
det enkelte året. Bruk av lån er fratrukket videreutlån.
En andel av kommunens investeringsutgifter finansieres ved egenkapital i 2017.

50000
45000
40000
35000
Brutto
investeringsutgifter

30000
25000

Bruk av eksterne lån

20000
15000
10000
5000
0
2013

2014

2015

2016

2017

Note 10 viser en detaljert oversikt over kommunens investeringsprosjekt.
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Soliditet

Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Jo mindre
gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og evnen til å tåle tap er stor. (tall i tusen)

Gjeldsgrad = Gjeld/EK
2017

792 728 : 282 782

2,8

2016

736 950 : 234 557

3,14

2015

694 783 : 235 757

2,95

2014

686 597 : 213 756

3,21

2013

654 602 : 212 545

3,08

Gjeldsgrad på 2 betyr at gjelden er dobbelt så stor som egenkapitalen. Gjeldsgrad 3 til 1 er bra.
Gjeldsgraden er lavere i 2017 sett i forhold til regnskapsåret 2016.
Gjeld er sammensatt av flere elementer. Når vi trekker ut videreutlån og deretter beregner gjeldsgraden får vi 2,63.
Dette innebærer at kommunen er innenfor anbefalte verdier. Vi er bedre stilt i år enn i 2016 hvor gjeldsgraden kom
på 2,94.
Oversikten viser gjeldsgrad i perioden 2013-2017

3,50
3,00
2,50
Gjedsgrad max
anbefalt

2,00

Gjeldsgrad kommunen

1,50

Gjeldsgrad min.
anbefalt

1,00
0,50
0,00
2013

2014

2015

2016
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Finans
Formålet med kommunens finansforvaltning Jfr pkt 4 i kommunens finansreglement.
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto
finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:





Hemne kommune skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.
Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til
likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og
renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.
Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god langsiktig avkastning til
akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud

Forvaltning av låneporteføljen
I henhold til vedtatt budsjett ble det søkt om startlån på kr 7 millioner kroner. Lånet ble innvilget i sin helhet.
Det er tatt opp lån til nye investeringsprosjekt i henhold til opprinnelig vedtatt investeringsoversikt. Det vil si 41,7
millioner kroner.
Våren 2017 har vi tatt i bruk et nytt verktøy – KBN-Finans. Verktøyet vil gi oss en oversikt over kommunens
finansielle stilling og flere rapportmuligheter enn tidligere.
I tabellen under vises gjeld fordelt pr långiver sammenlignet tertialvis og siste avlagte regnskap.
I vedtatt finansreglement punkt 7,6 er det en forutsetning av vi skal ha en spredning av långivere. Tabellen viser en
god spredning. KLP har økt i 2017 med bakgrunn i årets låneopptak. Jfr. kommentar ovenfor.

Långiver
KommunalBanken
KLP
Husbanken
KLP Kommunekreditt
Sum

Gjeld
31.12.17
61.742.970
102.481.695
56.866.669
41.762.588
262 853 981

Andel i %
31.12.17
23,49%
38,99%
21,63%
15,89%

Gjeld
31.08.2017
62.996.240
104.263.727
61.069.026
42.407.013
270 736 006

Andel i %
31.08.2017
23,27%
38,51%
22,56%
15,66%

Gjeld
Andel i %
30.04.2017 30.04.2017
63.741.360
27,54%
63.225.312
27,32%
61.596.683
26,62%
42.850.521
18,52%
231 413 876

Gjeld
31.12.2016
64 463 710
60 886 394
55 286 958
46 021 00
226 658 062

Utviklingstrekk i kommunens lånegjeld i perioden 2013 – 2017
Tabellen under viser kommunens samlede lånegjeld i perioden 2013 – 2017. I beløpet ligger også lån til videreutlån
(Startlån) som utgjør 50,1 millioner kroner i 2017.
Vedtatt investeringsprogram for perioden 2018 -2021 tilsier at vi framover vil få en ytterligere økning her.

Kommunens samlede lånegjeld
300 000 000,00
250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
0,00

2013 2014 2015 2016 2017
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Utvikling lån med fast og flytende renter 2013 – 2017
Fordeling fast og flytende rente
I tabellen under vises fordeling fast og flytende rente. I gjeldende finansreglement er det vedtatt at vi skal ha 1/3 fast
rente, 1/3 flytende rente og resten skal vurderes etter markedet.
Vedlagte oversikt viser at vi er innenfor dette. Andel fastrente er på 51,37%.
Det er for tiden gode avtaler for fastrente i markedet, Derfor ligger vi over reglementets krav om 1/3 fast rente.

140000000
120000000
100000000
80000000

Fast rente

60000000

Flytende rente

40000000
20000000
0
2013

2014

2015

2016

2017

I tillegg skal vi i henhold til reglementet har en vektet gjennomsnittlig rentebindingstid mellom 1 og 5 år på samlet
rentebærende gjeld. Vi har 3,81 år pr 31.12.17. Det vil si at vi er innenfor reglementets bestemmelser.

Utestående bruttobalanse
Rentebinding (år)

31.12.2017
31.08.2017 30.04.2017 31.12.2016
262 853 981 270 736 006 231 413 876 226 658 062
3,81
3,79
1,04
1,3

Sammenlignet med andre kommuner har Hemne kommune lav lånegjeld pr innbygger.

Overikten nedenfor viser Hemne kommune (hvit merke) sin netto lånegjeld pr innbygger i 2016 sammenlignet
med med andre kommuner ( Kilde: Kommunalbanken).
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Forvaltning av ledig likviditet
Vi har bankavtale med Hemne Sparebank for perioden 01.01.2017 – 31.12.2019 med ensidig opsjon for oss 01.01.20 –
31.12.2020.
Renten på driftslikviditeten er satt til 0,40 % over NIBOR3MND. Innskudd med 32 dg binding er satt 0,60 % over
NIBOR3MND
Fra 1.10.2013 ble Lindorff AS forvalter av kommunenes startlån og etableringslån.
Tabellen under viser kommunens bankbeholdning 2017, sammenlignet med tidligere år. I forbindelse med ny
bankavtale benytter nå kommunen såkalt konsernkontosystem. Rapporten under er hentet delvis fra det nye
systemet og delvis fra tidligere regnskapsopplysninger.
Konsernkontosystem er kort fortalt et system hvor flere kontoer knyttet til en bedrift eller et konsern knyttes
sammen slik at man kan benytte totale likviditeten som finnes i bedriften/konsernet.
Konsernkontosystem er avtalebaserte, men ulike lovreguleringer kan spille inn på hvordan avtalene kan utformes.

Oversikt over Bokført saldo bank med gjennomsnittsrente 2017, sammenlignet med saldo tidligere år.
Konto
type

Kontonavn

Konsern
kto
Toppkonto

Rente-sats

Gjennomsnittsrente
2017

NIBOR3MND + 0,4%

Bokført saldo
31.12.2017

Bokført saldo
30.04.2017

Bokført saldo
31.08.2017

1,32 %

94 715 686

73 859 287

111 403 738

Særvilkår Innfridd lån TrønderEnergi NIBOR3MND + 0,6%
Særvilkår Kraftfond
NIBOR3MND + 0,6%
Særvilkår Bundne kapitalfond
NIBOR3MND + 0,6%
Særvilkår Bundne driftsfond
NIBOR3MND + 0,6%
Særvilkår Tilfluktsrom
Særvilkår Næringsfond

1,52 %

14 250 277

14 250 277

14 250 277

1,52 %

608 234

601 533

603 842

1,52 %

585 833

585 833

585 833

1,52 %

9 994 972

9 994 972

9 994 972

NIBOR3MND + 0,6%

1,52 %

491 968

486 548

488 416

NIBOR3MND + 0,6%

1,52 %

1 914 494

1 893 403

1 900 671

27 845 779

27 812 567

27 824 011

8 771 989

9 259 566

Sum særvilkår

NIBOR3MND + 0,6%

Skattetrekk

NIBOR3MND + 0,4%

1,32 %

7 982 442

Vikarlege

NIBOR3MND + 0,4%

1,32 %

64 379

Totalt innskuddsvolum

130 608 286

0
110 443 844

Bokført saldo
31.12.2016

Bokført saldo
31.12.2015

Bokført saldo
31.12.2014

101 517 675

90 439 423

82 121 902

51 075
148 538 390

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Hemne kommune har for tiden ingen midler som kan defineres som langsiktige finansielle aktiva.
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Kommunale samarbeid pr 31.12.17
Her er det listet opp de fleste / mest omfattende samarbeidene Hemne kommune deltar i.

Hva
Legevaktsentral

Hvem involvert
Orkdal sykehus driver legevaktsentral for 17
Er
kommuner.
Hemne, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Meldal,
Rindal, Hitra, Frøya, Surnadal
Surndal,Rindal,Halsa;Hemne,Snillfjord,Hitra,Frøya,
Agdenes,Rennebu,Meldal,Orkdal,Skaun
Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Skaun, Rennebu,
Hitra, Frøya

Status / kommentarer
Etablert

Samarbeid om kompetanseoppbygging ped.
Personale.
Aure, Hemne, Hitra, næringsliv i kommunene

Etablert

Aure, Hitra, Hemne

Etablert

Hemne, Snillfjord

Etablert
Etablert

Felles NAV-kontor
Samarbeid IT-drift

Hemne har vertskommunesamarbeid med
Trondheim kommune om barnevernsvakt
Hemne , Snillfjord
Hemne, Snillfjord

Geodata-plan

Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya

Orkdalskomiteen

Hemne, Orkdal, Agdenes, Meldal, Skaun, Snillfjord,
Rennebu, Hitra, Frøya, Rindal
Aure, Hemne (Taftø næringspark)

Legevaktsamarbeid
Øyeblikkelig hjelp
senger
HAMOS –
Interkommunal
renovasjon/slam
Regionkonsulent i
Orkdalsregionen
Tjeldbergodden
Industriforening
Samarbeid om
fordeling av
eiendomsskatt
Felles
barneverntjeneste
Barnevernsvakt

Etablert
Etablert
Etablert

Etablert

Etablert
Felles serverløsninger, felles
programvare på en del
områder, samarbeid om drift,
bredbånd.
Vedtak fattet. Samarbeid om
felles plan,
kompetanseoppbygging,
utstyr. Har ikke skjedd noe .bortsett fra at Snillfjord har
plassert sin server i Hemne .
Hemne kraftlag BA deler
løsning med Hemne
kommune.
Politisk samarbeid i regionen

Felles industriområde
over
kommunegrensene
Arbeidsgiverkontrollen Melhus, Malvik, Orkdal, Skaun, Midtre Gauldal,
Selbu, Meråker, Rennebu, Stjørdal, Frosta, Tydal,
Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya
Hemne Kraftlag BA
Hemne, Snillfjord

Etablert

Allvekst AS (vernet
bedrift)
Brannvern
Skogforvaltning
Helsesøster

Hemne og Snillfjord eier
bedriften sammen
Etablert
Etablert
Midl. i 2016 – etablert 2017

Hemne og Snillfjord
Hemne, Aure
Hemne , Snillfjord
Hemne , Snillfjord
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III

REGNSKAP

Økonomiske oversikter/regnskapsskjema
Regnskapsskjema 1A – Drift
Regnskap
2017
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (OM)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (OM)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m.
merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Reg.
budsjett
2017

Oppr.
budsjett
2017

Regnskap
2016

102 613 271 99 791 000 99 791 000 96 357 775
136 694 595 133 751 000 133 751 000 133 706 364
12 762 825 12 326 879 12 326 879 12 983 321
2 390 048
2 737 687
2 987 687
2 432 684
15 775 601 12 350 233 12 100 233 14 668 216
270 236 340 260 956 799 260 956 799 260 148 360
7 217 598
0
4 427 883
0
8 336 106
-5 546 391

7 076 357
0
4 745 257
0
8 553 932
-6 222 832

7 076 357
0
4 654 257
0
8 431 932
-6 009 832

6 836 422
0
4 452 309
0
7 907 650
-5 523 537

0
8 852 883
686 246
8 835 554
922 625
0
219 050

0
8 852 883
687 687
8 835 554
922 625
174 330
391 939

0
17 329
687 687
0
709 625
174 330
178 939

0
7 854 768
879 792
7 466 022
217 000
174 333
-877 205

0
0
0
0
264 908 999 255 125 906 255 125 906 253 747 618
257 057 038 255 125 906 255 125 906 244 912 063
-7 851 961
0
0
-8 835 555

45

Årsberetning/Regnskap
2017

Regnskapsskjema 1B – Drift
Regnskap
2017

Enh.
Til fordeling fra
skjema 1A

Reg. budsjett Oppr. Budsjett
2017
2017

Regnskap
2016

257 057 038

255 125 906

255 125 906

244 912 063

60 595 774

52 828 536

52 648 536

58 155 736

4 421 683

4 401 765

4 251 765

3 863 053

31 363 079

30 820 114

30 820 114

32 625 351

1

Rådmann

2

Bakkely barnehage

4

Tekn.,landbruk og miljø

5

Grøtnes barnehage

5 170 151

6 020 216

6 020 216

5 211 248

16

Svanem barnehage

3 606 410

4 113 626

3 963 626

3 666 139

18

Vinje barnehage

3 135 436

3 055 143

3 055 143

2 929 313

14

Sodin skole og SFO

40 398 204

41 500 477

41 980 477

38 631 613

17

Svanem skole og SFO

5 589 066

6 470 052

6 470 052

6 099 546

19

Vinjeøra skole og SFO

5 278 597

4 935 889

4 935 889

5 725 334

11

Pleie og omsorg

73 406 988

75 416 508

75 411 508

68 956 802

6

Helsestasjon

3 679 935

4 531 272

4 536 272

3 327 635

15

Barnevern

8 547 214

7 710 403

7 710 403

6 833 091

20

NAV

9 425 920

9 930 288

9 930 288

8 383 254

8

Kultur

9 900 586

10 735 675

10 735 675

8 991 758

89

Finansområdet 1B

-7 462 005

-7 344 058

-7 344 058

-8 487 809

90

Fellesnemnda Ny komm.

-

-

-

-
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Regnskapsskjema 2A - Investering

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Regnskap
2017
47 163 547
7 525 000
14 037 606
4 136 975
0

Reg.
budsjett
Oppr.
2017
budsjett 2017
58 217 917
70 266 250
7 000 000
7 000 000
14 032 600
860 000
1 010 000
1 010 000
0
0

Regnskap
2016
33 142 167
7 240 000
920 842
5 404 229
0

3 207 682

2 741 600

0

3 141 814

Årets finansieringsbehov

76 070 810

83 002 117

79 136 250

49 849 052

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner

41 436 979
5 338 614
0
7 887 194

49 391 867
5 285 000
0
9 491 250

48 669 000
2 400 000
0
12 043 250

27 556 065
4 356 799
937 000
2 751 956

3 919 877

1 010 000

12 924 000

2 997 608

7 413

0

0

8 591

58 590 077

65 178 117

76 036 250

38 608 018

0
0

0
0

0
0

0
0

Bruk av avsetninger

17 480 733

17 824 000

3 100 000

11 241 033

Sum finansiering

76 070 810

83 002 117

79 136 250

49 849 052

0

0

0

0

Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert

Udekket/udisponert
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Regnskapsskjema 2B - Investering

47 163 547

Reg.
budsjett
2017
58 217 917

Oppr.
Budsjett
2017
70 266 250

616 903

1 000 000

0

0

0

775 000

Regnskap
2017

Prosj.
Investeringer totalt

Regnskap
2016
33 142 167

2104

Rehabilitering rådhus

0

2105

Aggregat rådhuset B2017

2112

Investeringstilskudd Fellesrådet

1 280 267

1 280 267

0

3 976 568

2117

IKT - Lønns og personalsystem

25 742

0

0

0

2130

Byromsprosjekt Kulør'n

62 500

50 000

0

2131

Byromsprosjekt Rådhusplassen

51 295

40 000

0

2216

Sodin skole, barneskole 2013

25 812 795

24 660 000

24 660 000

13 402 523

2316

TTF nye omsorgsboliger

10 388 029

21 300 000

33 800 000

0

2320

Hemne helses. - Nye sykehjemspl.

23 456

25 000

300 000

0

2511

Hemne samf.hus - nytt brannv.anl.

37 894

31 000

0

350 947

2512

Kjøp av kulØrn'

556 068

518 000

0

0

2608

Haugøyan - Skogrand, utb. gang-/sykkelsti

0

0

700 000

0

2614

Nye grunnvannsbrønner Eidsnesset

0

0

0

998 493

2641

Kloakkrenseanlegg Vessøra

109 315

510 000

0

13 697 109

2642

Overtakelse Staurset vannverk

0

0

8 000 000

367 246

2687

Salg av kommunale boliger/bygg

114 937

113 400

0

113 306

2688

Kjøp av grunn Taftøyan

6 151 050

6 200 000

0

0

2691

Trafikksikkerh. Haugabk - Lankan - Sodin

0

0

300 000

2693

Gatelys Elvegata - Ånesøyan

232 439

186 000

0

3111

IKT-anlegg

613 710

470 000

0

3115

IKT trådløst nettverk B2017

1 081 622

1 074 250

981 250

3304

Velferdsteknologi PO, B-2017

0

250 000

250 000

3681

Varslingsanlegg skolene B2017

0

500 000

500 000

0000

Grunnerverv ved Haugaelva

5 525

10 000

-

0000

Ref. tomter Bugen

0000

Aksjesalg

200 000
35 625
350
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Økonomisk oversikt – drift
Note

Regnskap
2017

Reg. budsjett
2017

Oppr. budsjett
2017

Regnskap
2016

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Andre statlige overføringer

9 084 978
30 757 205

28 501 481

28 501 481

27 762 019

26 832 309

52 704 579

136 694 395

133 751 000

133 751 000

133 706 364

51 690 624

47 150 233

12 100 233

17 152 590

7 573 984

7 282 270

7 282 270

8 327 318

102 613 271

99 791 000

99 791 000

96 357 775

12 762 825

12 326 879

12 326 879

12 983 321

2 390 048

2 737 687

2 987 687

2 432 684

402 897 558

368 791 966

333 062 256

363 506 814

13

Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

9 489 397

31 617 977

Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue

9 489 397

48 033 238

13

Rammetilskudd

9 521 196

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

2

198 207 532

189 101 913

186 782 663

190 292 911

Sosiale utgifter

15

35 951 597

36 131 285

35 914 145

35 255 026

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

13

70 410 937

58 842 160

57 526 166

65 640 425

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

2

40 898 735

39 433 668

39 733 668

39 247 643

24 975 776

18 948 420

17 094 720

24 587 913

14 058 676

14 048 200

14 048 200

13 262 708

-8 606 001

-7 495 299

-7 495 299

-8 178 593

375 897 252

349 010 347

343 604 263

360 108 031

27 000 306

19 781 619

-10 542 007

3 398 783

7 383 713

7 076 357

7 076 357

6 894 002

0

0

0

0

286 697

65 000

65 000

216 858

7 670 410

7 141 357

7 141 357

7 110 860

4 433 758

4 745 257

4 654 257

4 461 234

0

0

0

0

8 336 106

8 553 932

8 431 932

7 912 858

Overføringer
Avskrivninger

7

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (OM)
Avdrag på lån

5

Utlån

208 295

218 500

161 000

400 211

Sum eksterne finansutgifter

12 978 159

13 517 689

13 247 189

12 774 303

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-5 307 750

-6 376 332

-6 105 832

-5 663 442

14 058 676

14 048 200

14 048 200

13 262 708

35 751 232

27 453 487

-2 599 639

10 998 049

Motpost avskrivninger

7

Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbr.

4

8 835 554

8 835 554

0

7 466 022

Bruk av disposisjonsfond

12

4 185 322

4 185 325

709 625

2 291 100

Bruk av bundne fond

12

4 632 702

3 656 391

3 188 217

3 122 006

17 653 578

16 677 270

3 897 842

12 879 128

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbr.

0

0

0

0

42 815 303

42 799 883

17 329

7 854 768

Sum bruk av avsetninger

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

13,12
12

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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2 737 746

1 330 874

1 280 874

7 186 855

45 553 049

44 130 757

1 298 203

15 041 623

7 851 761

0

0

8 835 554
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Økonomisk oversikt - investering
Regnskap
2017

Note

Reg.
budsjett
2017

Oppr.
budsjett
2017

Regnskap
2016

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom

5 338 614

5 255 000

2 400 000

4 351 151

Andre salgsinntekter

0

0

0

0

Overføringer med krav til motytelse

0

0

11 914 000

0

7 887 194

9 491 250

12 043 250

2 751 956

Statlige overføringer

0

0

0

0

Andre overføringer

0

0

0

937 000

Kompensasjon for merverdiavgift

Renteinntekter og utbytte

7 413

0

0

8 591

13 233 221

14 746 250

26 357 250

8 048 698

Lønnsutgifter

0

0

0

0

Sosiale utgifter

0

0

0

0

37 995 993

47 446 400

58 223 000

26 413 643

Sum inntekter
Utgifter

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter

0

0

0

0

9 167 461

10 771 517

12 043 250

6 728 524

94

0

0

0

0

0

0

0

47 163 547

58 217 917

70 266 250

33 142 167

4 136 975

1 010 000

1 010 000

5 404 229

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler

6

Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond

12

Avsatt til bundne investeringsfond

12

7 525 000

7 000 000

7 000 000

7 240 000

14 037 606

14 032 600

860 000

920 842

0

0

0

0

2 741 600

2 741 600

0

937 000

466 082

0

0

2 204 814

Sum finansieringstransaksjoner

28 907 263

24 784 200

8 870 000

16 706 885

Finansieringsbehov

62 837 589

68 255 867

52 779 000

41 800 353

41 436 979

49 391 867

48 669 000

27 556 065

0

30 000

0

5 647

3 919 877

1 010 000

1 010 000

2 997 608

0

0

0

0

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

12

1 236 000

1 736 000

500 000

300 000

0

0

0

0

Bruk av ubundne investeringsfond

12

15 568 966

16 088 000

2 600 000

6 338 189

Bruk av bundne investeringsfond

12

675 767

0

0

4 602 844

62 837 589

68 255 867

52 779 000

41 800 353

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond

Sum finansiering
Udekket/udisponert
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Balanse
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IV Noter
Regnskapsprinsipper
Hemne kommune fører regnskapet etter bestemmelsene i kommunelovens § 48 og budsjett- og
regnskapsforskriftenes § 7 og god kommunal regnskapsskikk. Disse prinsippene er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
årsregnskapet.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet
gjøres ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår
i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers
er de klassifisert som anleggsmidler.
Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har
særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån
jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle
omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet /
tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt
over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.
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Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger
beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14,
februar 2014.
For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme
retningslinjer.
Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige
virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen
gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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NOTE nr. 1

Organisering av kommunens virksomhet

Politisk organisering

Kommunestyre

Kontrollutvalget
Leder: Roar Kjerstadmo

Formannskapet
Ordfører: Odd Jarle Svanem
Økonomi, planutvalg, større
næringssaker, kultur

Driftsutvalg
Leder: Ola Erik Røttereng
Helse, omsorg, skole, SFO,
barnehage, sosial, barnevern,
teknisk,lanbruk,miljø

Fra 01.01.10 ble det innført ny utvalgsstruktur.
Den politiske organisering i utvalgene ble gjennomført etter prinsipp om Plan/Økonomi og Drift/Utvikling.
Tidligere TLM og livsløp ble slått sammen til et Driftsutvalg.
Formannskap har følgende arbeidsområde:

Budsjett/Økonomiplan

Løpende økonomistyring og kontroll

Plansaker etter planloven / kommuneplan

Næringsutvikling

Plannemnd kommunale bygg og anlegg
Driftsutvalget har følgende arbeidsområde:

Oppfølging av løpende faglig drift i løpet av året innenfor hele tjenestespekteret fra kommunalteknikk,
miljø, landbruk, kultur, næring, skole, barnehage, helse, sosial, barnevern. Dette skjer gjennom
løpende rapportering / informasjon om tjenestene fra rådmannen, spørsmål reist gjennom ombud og
gjennomgang av kvalitetsundersøkelser / resultater fra tjenesteproduksjon

Forvaltningssaker

Høringsinstans for budsjett

Identifisering av forbedringspunkter og evt. initiativ ovenfor kommunestyret til planer som skal
utvikle tjenester. Kommunestyret oversender så saken til planutvalget (Utviklingsperspektivet).
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Styringsprinsipper

Rådmann

Bakkely
barnehage

Pleie og
omsorg

Grøtnes
barnehage

Svanem
barnehage

Vinje
barnehage

Helsestasjon

Sodin skole,
PPT og SFO

Kultur

Svanem skole
og SFO

Teknisk,
landbruk, miljø

Vinjeøra skole
og SFO

Barnevern

NAV
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Hemne kommune drives etter en to-nivå modell, hvor hver enhetsleder er direkte underlagt Rådmannen. Flest
mulig av fellesfunksjoner er forsøkt lagt sentralt inn under Rådmannens stab, slik at enhetene kan holde fokus
på tjenesteproduksjon og kvalitetsforbedringer av de tjenestene som utøves.
Kommunen har i løpet av 2013 implementert og tatt i bruk Balansert målstyring i hele organisasjonen,
samtidig med at implementering av helhetlig IKS og Kvalitetssystem er gjennomført. Tidligere etablert rutiner
for tilbakemelding til politisk nivå om gjennomføring av vedtak.
Delegering av ansvar og myndighet er etablert og synliggjort helt fra kommunestyret og ned til den enkelte
enhetsleder. Beslutningsmyndigheten til den enkelte enhetsleder følger av tjenesteområde og fremkommer i
den enkeltes delegasjonsbrev fra Rådmannen.
Tjenesteutøvelse

Hemne kommune har et formalisert interkommunalt samarbeid med Snillfjord kommune innenfor IKT, NAV,
skogforvaltning, helsestasjonstjenester og barnevern, der Hemne kommune er vertskommune.
Videre har Hemne kommune inngått avtale med Aure kommune som omhandler samarbeid om administrasjon
og ledelse av brannvesenene, samt å utføre lovpålagte brannforebyggende oppgaver i de to kommunene.
Hemne kommune er vertskommune.
Renovasjonstjenester løses gjennom HAMOS, som er et interkommunalt selskap.
I tillegg til de kommunale barnehagene i Hemne kommune er det 1 barnehage tilknyttet Hero Barnehager AS
(Jarlen mottak) og 2 som er drevet i annen privat regi.
Noen oppgaver innenfor tekniske tjenester, for eksempel snørydding, blir ivaretatt av private gjennom
anbudsrunder.
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NOTE nr.2
revisjon

Årsverk – Ytelser til ledende personer og

Kommunen hadde i 2017 registrert 374 fast ansatte arbeidstakere fordelt på 317,2 årsverk.
Tilsvarende tall fra 2016 er registrert 363 fast ansatte arbeidstakere fordelt på 316,9 årsverk

Tekst

2017

2016

Antall årsverk

317,2

316,9

Antall ansatte

374

363

Antall kvinner

299

293

% andel kvinner

80,7

80,5

73

70

19,3

19,5

Antall kvinner ledende stillinger

17

17

% andel kvinner i ledende stillinger

5,7

5,8

5

5

6,5

6,5

Antall menn
% andel menn

Antall menn i ledende stillinger
% andel menn i ledende stillinger

Ytelser til ledende personer
Administrasjonssjef
Ordfører

2017

2016

944.890
842.340

878.518
809.804

Ytelser til revisor
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. Samlet godtgjørelse til revisjon utgjør for 2017
kr 720.300,- . Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse
attestasjonsoppdrag.
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NOTE nr. 3

Endringer i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital sier i hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller forverret. Dette
beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler.
Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler og anvendelse av midler i
bevilgningsregnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.
Begrepet arbeidskapital er misvisende siden driftsregnskapet påvirkes av premieavvik (forskjellen mellom
innbetalt pensjonspremie til livselskapene og beregnet pensjonskostnad). Netto inntektsført premieavvik for
2017 er kr. 1.2 mill.. Dvs. at det i realiteten er en svekkelse i arbeidskapitalen tilsvarende dette.
I tillegg må en ta med i betraktningen at Hemne kommune fører regnskapet for fellesnemnda til Nye Heim
kommune. Netto inntektsført reformstøtten for 2017 utgjør kr. 33.6 mill. Dette er i realiteten ikke Hemne
kommune sine midler, og kan gå til fratrekk i anskaffelse av midler. Arbeidskapitalen svekkes dermed
tilsvarende.
Hensyntar en disse faktorene vil en for 2017 komme ut med en negativ endring i arbeidskapital på kr. 6,1
mill.

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)

Regnskap 2017

Regnskap 2016

-402 897 558

-363 506 814

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)

-13 225 808

-8 040 107

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

-53 034 679

-37 678 771

-469 158 045

-409 225 693

361 838 576

346 845 323

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)

47 163 453

33 142 167

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

38 677 834

26 339 374

Sum anvendelse av midler

447 679 864

406 326 863

Anskaffelse - anvendelse av midler

-21 478 181

-2 898 830

Endring i ubrukte lånemidler

-7 232 021

-9 616 935

Endring i arbeidskapital

28 710 202

12 515 765

Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
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Del 2 Endring i arbeidskapital balansen
Tekst

Regnskap 2017

Regnskap 2016

1 253 753

3 281 729

Omløpsmidler
Endring kortsiktige fordringer
Endring aksjer og andeler

-

Premieavvik

-

1 397 107

164 012

Endring sertifikater

-

-

Endring obligasjoner

-

-

Endring betalingsmidler
Endring omløpsmidler

29 090 611
31 741 471

11 078 251
14 523 992

Kortsiktig gjeld
Endring kassekredittlån

-

-

Endring annen kortsiktig gjeld

2 862 936

2 008 228

Premieavvik
Endring i kortsiktig gjeld

168 333
3 031 269

2 008 228

28 710 202

12 515 764

Endring arbeidskapital

NOTE nr. 4

Spesifikasjon av regnskapsmessig disponert
(overskudd) drift/investering
Regnskap
2017

Regnskap
2016

8 835 554

7 466 022

8 835 554

7 466 022

7 851 761

8 835 554

7 851 761

8 835 554

Budsjett 2017

Regnskap
2017

Regnskap
2016

Årets inndekning

0

0

0

Årets udekkede i investeringsregnskapet

0

0

0

Regnskapsmessig mindreforbruk drift

Budsjett 2016

Tidligere opparbeidet mindreforbruk
Årets disponering av mindreforbruk

8 835 554

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret

-

Totalt mindreforbruk til disponering

Udekket i investeringsregnskapet
Tidligere udekket

Totalt udekket til inndekning

0
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NOTE nr. 5

Langsiktig gjeld/gjeldsforpliktelser – type
gjeld og fordeling mellom långivere

Avdrag på gjeld
Avdrag

Budsjett 2017

Regnskap 2017

Regnskap 2016

Betalt avdrag

8 553 932

8 336 106

7 912 858

Beregnet minste lovlige avdrag

7 558 660

7 558 660

6 633 683

995 272

777 446

1 279 175

Differanse

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Beregning av minste lovlige avdrag
Forenklet metode:

Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret
Bokførte avskr.bare AM kap. 224-229 pr. 1/1 i regnskapsåret

Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivere
Tekst
Kommunens samlede lånegjeld

Regnskap 2017

Regnskap 2016

Gjenværende
løpetid

262 853 981

226 658 062

KLP Kommunekreditt flytende rente 1,95 %

14 265 166

14 667 000

35

KLP Kommunekreditt fast rente 1,5%

30 326 000

31 354 000

29

Kommunalbanken flytende rente 1,5 %

Fordelt på følgende kreditorer:

37 230 940

38 721 180

Kommunalbanken fast rente 1,66 %

9 034 120

9 509 600

20

Kommunalbanken fast rente 2,85 %

15 477 910

16 232 930

20

KLP fast rente 1,9 % refinansiert

27 497 481

28 384 497

31

KLP flytende rente 1,6 % refinansiert

31 007 557

32 501 897

41

KLP fast rente 1.77 %

41 148 138

0

40

Husbanken fast rente 2,188 %

11 460 000

12 220 000

Husbanken flytende rente

45 406 669

43 066 958

Mottatte ekstraordinære avdrag på formidlingslån skal avsettes til fond for å nedbetale ekstra på
formidlingslån kommunen har hos Husbanken. Ett mer-/mindreforbruk i forholdet mellom mottatte og
betalte avdrag skal dekkes av-/avsettes til fond. Dette beløper seg slik:

Beskrivelse

Regnskap 2017

Regnskap 2016

Mottatte avdrag på formidlingslån

1 287 447

1 080 054

Mottatte ekstraordinære avdrag

2 632 430

1 917 553

-846 975

-801 385

Å avsette på fond

3 072 902

2 196 222

Til fond for ekstraord. avdr.
Til fond for Merinnt. Startlån

2 632 430
440 472

1 917 553
278 669

Avdragsutgifter formidlingslån
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NOTE nr. 6

Aksjer og andeler
Bokført verdi
Regnskap
2016

Endring fra
forrige år

9 963 775
900
14 849 639
13 022 000
1
38 000
1 000
3 400 000

8 953 169
900
14 849 639
0
1
38 000
1 000
3 400 000

1 010 606

25 000

25 000

17,24
10
3,57
4

0
0
250 000
59 000

26 250
0
250 000
59 000

Kontrollutvalgssekretæriatet
MidtNorge IKS
Konsek Trøndelag IKS

4
1

20 000
5 000

20 000
0

Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS
MidtNorsk Fergeallianse AS

5
20

140 000

0
140 000

0
140 000

1 009 154
25 000

0
0
1 009 154
25 000

0
0
1 009 154
25 000

310 000

0

310 000

42 808 469

29 107 113

Debitor (utsteder)
KLP
AL Biblioteksentralen
Trønder-Energi AS
Kulturbygget AS
Hemne Kraftlag AL
Hellandsjøen vannverk BA
Kommunekraft AS
Svanem AS

Eierandel
i%

Anskaff.kost

Regnskap
2017

0
4,98
100
30,9
0
0
91,89

Tjeldbergodden Utvikling AS
(tidl. Multi Energi AS)
Bomveiselskapet E39
Øysand Thamshamn AS
Hamos forvaltning IKS
Tjelbergodden utvikling
Revisjon MidtNorge IKS

Interkommunalt Arkiv
Trøndelag IKS
Midt-Norge 110-Sentral IKS
Hemne Kulturhus AS
Halsafjordsambandet AS
Hemne Næringshage AS

1,75
1,35
33,5
34,0659

SUM
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13 022 000

26 250

5 000

-310 000

310 000
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NOTE nr. 7

Anleggsmidler

Hemne kommune følger inndeling av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht. regnskapsforskriftens § 8.
Forutsetningen som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig
verdi er fastsatt.
Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan
Avskrivn. plan

Eiendeler

5 år:

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

10 år:

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og
transportmidler og lignende.

20 år:

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

40 år:

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og
lignende.

50 år:

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

Uten avskrivning

Tomter

Tekst
Anskaffelseskost
pr. 01.01.2017
Akkumulerte
avskrivninger
Bokført verdi
01.01.2017
Tilgang i
regnskapsåret
Avgang i året*
Delsalg i året*
Årets ordinære
avskrivninger
Nedskrivninger
Reverserte
nedskrivninger
Bokført verdi
31.12.2017

05 år

10 år

20 år

40 år

50 år

Uten avskr.

14 549 240

14 372 667

41 143 258

309 906 418

146 277 999

-13 516 324

-10 450 494

-14 665 323

-109 141 216

-44 636 336

1 032 916

3 922 173

26 477 935

200 765 202

101 641 663

17 723 839

2 074 252

835 334

455 549

24 731 501

10 959 064

6 156 575

-

-795 840
-4 030

-526 830

17 723 839

-882 775

-827 520

-2 019 555

-7 626 006

-3 003 510

24 913 929

217 070 827

109 597 217

-2 370

2 580 338

3 872 362

23 052 894

* Gevinst/tap på kr 0,- ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret er bare
bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en opp/nedskrivning av
anleggsmiddelet mot kapitalkontoen.

Det er i 2017 solgt 3 bygninger for til sammen kr. 5.255.000,-. Disse hadde en bokført verdi på kr. 880.547,ved inngangen av regnskapsåret.
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NOTE nr. 8

Kommunesamarbeid
Samarbeid Barnevern/NAV
Utgifter
Inntekter

Tekst
Overføring fra Snillfjord kommune

3 133 582

Andre overføringer

44 731

Resultat av overføringer

3 178 313

Resultat av virksomheten

3 178 313

3 178 313

Samarbeid Brannvern
Utgifter
Inntekter
706 434
11 871

Tekst
Overføring fra Aure kommune
Andre overføringer
Resultat av overføringer

718 305

Resultat av virksomheten

718 305

718 305

Samarbeid skogforvaltning
Utgifter
Inntekter
174 602
0

Tekst
Overføring fra Snillfjord kommune
Andre overføringer
Resultat av overføringer

174 602

Resultat av virksomheten

174 602

174 602

Samarbeid helsestasjonstjenester
Utgifter
Inntekter
494 946
6 105

Tekst
Overføring fra Snillfjord kommune
Andre overføringer
Resultat av overføringer

501 051

Resultat av virksomheten

501 051

501 051

Samarbeid Søndre Fosen vannområde
Utgifter
Inntekter
375 000
3 381

Tekst
Overføring fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Andre overføringer
Resultat av overføringer

378 381

Avsatt til fond
Resultat av virksomheten

336 020
42 361
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NOTE nr. 9

Kapitalkonto
KAPITALKONTO

01.01.2017 Balanse

01.01.2017 Balanse

(underskudd i kapital)

(kapital)

Debetposteringer i året:

Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom og anlegg
Nedskrivninger fast eiendom
Avskriving av fast eiendom og
anlegg

Aktivering av fast eiendom og
1 627 390 anlegg
Oppskriving av fast eiendom

Avskrivninger av utstyr, maskiner og
transportmidler

Aktivering av utstyr, maskiner og
0 transportmidler
Oppskriving av utstyr, maskiner og
2 370 transportmidler
3 429 160 Kjøp av aksjer og andeler

Salg av aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og andeler
Avdrag på formidlings/startlån

0 Oppskrivning av aksjer og andeler
336 250 Utlån formidlings/startlån
3 919 877 Utlån sosial lån

Avdrag på sosial lån

180 649 Utlån egne midler

Avdrag på utlånte egne midler

106 048

Avskrivning sosial utlån

4 900 Oppskriving utlån

Avskrevet andre utlån

0 Avdrag på eksterne lån

Bruk av midler fra eksterne lån

41 436 979 Urealisert kursgevinst utenlandslån

Endring pensjonsforpliktelser

17 089 544 Endring pensjonsmidler
Endring skyldig arb.g.avg. av nto
pensjonsforpl.

31.12.2017 Balanse
Kapitalkonto

42 193 374
0

10 629 516

Salg av utstyr, maskiner og
transportmidler
Nedskrivning av utstyr, maskiner og
transportmidler

154 287 311

31.12.2017 Balanse
181 034 203 (underskudd i kapital)
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3 018 901
0
14 037 606
0
7 525 000
150 795
57 500
1 569
12 473 081

25 512 668
539 081
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NOTE nr. 10 Investeringer i nybygg og nyanlegg
Prosjekt

Tidl. inv./finans.

Regnskap
2017

Budsjett
2017

Totalt
investert

Totalt
vedtatt
budsjett

Rehabilitering rådhus
Investeringstilskudd fellesrådet
Visma lønn/pers/regnskapssystem
Byromsprosjekt Kulør'n
Byromsprosjekt Rådhusplassen
Sodin skole, barneskole 2013
TTF nye omsorgsboliger
Hemne helses. - Nye sykehj.plasser planlegging
Hemne samf,hus, nytt brannv.anlegg
Kjøp av kulØrn'
Kloakkrenseanlegg Vessøra
Salg av kommunale boliger/tomter
Kjøp av grunn Taftøyan
Gatelys Elvegata - Ånesøyan
IKT-anlegg (servere Rådhuset)
IKT - Trådløst nettverk
Velferdsteknologi PO
Varslingsanlegg skolene
Grunnerverv ved Haugaelva

281 275
5 384 733
1 314 298
15 473 967
-

616 903
1 280 267
25 742
62 500
51 295
25 812 795
10 388 029

1 000 000
1 280 267
50 000
40 000
24 660 000
21 300 000

898 178
6 665 000
1 340 040
62 500
51 295
41 286 762
10 388 029

2 136 000
6 665 000
937 500
290 000
546 000
69 670 000
33 800 000

350 946
13 722 133
200 000

23 456
37 894
13 578 068
109 315
114 937
6 151 050
232 439
613 710
1 081 622
5 525

25 000
31 000
13 540 000
510 000
113 400
6 200 000
186 000
470 000
1 074 250
250 000
500 000
10 000

23 456
388 840
13 578 068
13 831 448
114 937
6 151 050
232 439
613 710
1 081 622
205 525

300 000
670 000
13 540 000
15 525 000
113 400
6 200 000
200 000
470 000
1 074 250
250 000
500 000
210 000

SUM

36 727 352

47 163 547

58 217 917

83 890 899

153 097 150

Finansiert ved
Lån
Salg av bygninger mm.
Egenkapital, disposisjonsfond
Egenkapital, ubundne investeringsfond
Kompensasjon for merverdiavgift

31 658 527
2 597 014
1 236 000
3 784 812
7 887 194

39 645 267
2 543 400
1 736 000
4 802 000
9 491 250

SUM

47 163 547

58 217 917

Når det gjelder oversikt over investeringsprosjekter henvises for øvrig til Regnskapsskjema 2 B.
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NOTE nr. 11 Garantier gitt av kommunen
Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12
Garanti gitt til
Hamos Forvaltning IKS
Kristiansund og Nordmøre havn IKS
Hemne Motorklubb
Labbetuss barnehage
Haugatun barnehage
Hellandsjøen Vannverk SA
Svana Idrettslag
Sum garantier

Garantier for ansattes lån
Samlet garantier ansatte
Herav garanti for adm. sjefen

Garantier kommunale
regnskapsenheter og foretak KF

Opprinnelig
garanti
10 800 000
602 000
4 200 000
6 000 000
1 785 000
495 000
23 882 000
Opprinnelig
garanti

Garantibeløp pr
31.12
0
0

Opprinnelig
garanti

Garantien utløper
0
0

Garantibeløp pr
31.12

Garantien utløper

0

0

23 882 000

22 977 003

Samlet garanti
Totalt garantibeløp alle garantier

Garantibeløp pr
31.12
Garantien utløper
6 664 000
6 021 304
08.02.2038
365 855
31.10.2025
2 997 103
03.10.2038
4 801 354
22.05.2039
1 632 387
30.06.2035
495 000
29.06.2027
22 977 003

Tap/innfrielser:
Det har ikke oppstått tap på garantier eller innfrielse av garantier i 2017.
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NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger
Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Regnskap
2017

Alle fond

Regnskap 2016

Avsetninger til fond

48 760 731

18 183 437

Bruk av avsetninger

-26 298 757

-16 654 139

0

0

22 461 974

1 529 298

Til avsetning senere år
Netto avsetninger

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Regnskap
2017

Disposisjonsfond

Regulert budsjett

Regnskap
2016

IB 0101

24 949 797

19 664 881

Avsetninger driftsregnskapet

42 815 303

42 799 883

7 854 768

Bruk av avsetninger driftsregnskapet

-4 185 322

-4 185 325

-2 291 100

Bruk av avsetninger investerings-regnskapet
Omdisponering av bundet fond til
disposisjonsfond

-1 236 000

-1 736 000

-300 000

520 920

21 248

UB 31.12

62 864 698

24 949 797

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie
disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om
disponering av en del av fondet.
Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr)
Formål

Beløp

Reformstøtte fellesnemnda Nye Heim kommune

Vedtak sak/dato

33 622 Fellesn. Sak 45/17

Avsetning av mindreforbruk 2016

8 836
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Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Regnskap
2017

Bundet driftsfond
IB 0101
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Omdisponering av bundet fond til disposisjonsfond
UB 31.12

Regnskap 2016

18 288 526

14 244 926

2 737 746

7 186 855

-4 632 702

-3 122 006

-520 920

-21 248

15 872 650

18 288 526

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Vesentlige avsetn. til bundet driftsfond (1000 kr)
Formål

Beløp

Søndre Fosen vannområde

336

Kraftfond

606

Næringsfond

447

Alternativ mottaksplass - NAV

202

Erasmus+ 2017 - 2019

148

Dagplasser kårstua

130

Opplæring arbeidsledere PO

125

Boligtilpassning

100

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Regnskap
2017

Ubundet investerings fond
IB 0101

Regulert budsjett

30 618 047

Avsetninger
Bruk av avsetninger
UB 31.12

2 741 600

937 000

-15 568 966

-16 088 000

-6 338 189

Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr)
Beløp

Salg av kommunale boliger

2 742
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36 019 236

2 741 600
17 790 681

Formål

Regnskap
2016

30 618 047
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Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Regnskap
2017

Bundet investerings fond
IB 0101
Avsetninger
Bruk av avsetninger
UB 31.12

Regnskap 2016

2 025 444

4 423 474

466 082

2 204 814

-675 767

-4 602 844

1 815 759

2 025 444

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler
er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr)
Formål

Beløp

Til ekstraord. avdrag formidlingslån
Overskudd mottatte ifht. betalte avdrag
formidl.lån

18
440

Tilfluktsrom

7
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NOTE nr. 13 Uvanlige og vesentlige poster i regnskapet
Etterregning skoleskyss fra AtB
AtB etterfakturerte i 2016 manglende individuelt tilrettelagt skoleskyss for perioden 2013/2014. Rådmannen kunne ikke
godta fakturagrunnlaget slik det forelå. For ikke å gå glipp av momskompensasjon, er fakturaen på kr. 417.229,07 utgiftsført i
regnskapet for 2016, men ikke betalt. Det er flere kommuner stilte spørsmål ved denne fakturaen. AtB erkjente at
fakturagrunnlaget ikke var godt nok.
I regnskapet for 2017 er kr 417 229,07 kreditert i sin helhet. Videre har vi fått en korrekt faktura på
kr 353 813,86 som er belastet regnskapet.

Nedleggelsen av Jarlen mottak
Jarlen Asylmottak ble besluttet nedlagt den 30.11.2017. I den forbindelse søkte Hemne kommune Fylkesmannen i Sør
Trøndelag om tildeling av skjønnsmidler for 2017 og 2018. Søknaden for 2017 ble imøtekommet med kr 2,6 millioner
kroner.
Det var flere forhold som ga Hemne kommune ekstra utfordringer i forhold til nedleggelsen, her nevnes noen:


Hemne kommune forventet å drive fullverdige tjenester ifht mottaket ut november 2017. Det ga lite handlingsrom
med tanke på å redusere tjenesteaktiviteten i 2017. Men kostnadene for det nødvendige tjenestenivået ut året måtte
kommunen bære, selv om inntektssida ble redusert fra og med desember 2017.



Nedleggelsen av Hero Regnbuen barnehage gjorde at Hemne kommune ekstraordinært måtte etablere andre tilbud
til de barna som gikk i Regnbuen barnehage. Dette er kostnader vi drar med oss inn i 2018.



Sodin skole har etablert trinn og klassedeling basert på de elevene som kom fra mottaket. Dette driftsnivået blir det
vanskelig å gjøre noe med før til sommeren 2018, da vi må ha disse ressursene på plass frem til 30.11.2017 pga at
antall elever ikke reduseres før etter det. Konsekvensen for Hemne kommune vil være at vi trenger tid frem til
1.8.2018 på å endre denne strukturen og at dette er kostnader vi drar med oss inn 2018.



Voksenopplæringa i Hemne kommune ble 1.8.2017 tilpasset det behov som mottaket hadde. Her ville bortfallet av
elever få drastiske konsekvenser. For Hemne kommune ble det spesielt ille hvis vi kom i en situasjon der vi måtte
si opp nyutdannede og nytilsatte lærere. Vi vurderte det slik at vi her som for grunnskoleopplæringa trengte tid
frem til 1.8.2018 på å endre denne strukturen, og at dette er kostnader vi drar med oss inn 2018.



Helsestasjonen er et tjenesteområde som også ble tungt berørt av nedleggelsen. Innenfor dette området var det også
viktig for Hemne kommune at den helsesøsterkompetansen som var der kunne videreføres helt eller delvis, da dette
er et område hvor det er utfordrende å få tak i riktig kompetanse.

Kommunereformen
I forbindelse med etablering av nye Heim kommune er Hemne kommune regnskapsfører for prosjektet. Det er bygget opp en
egen kontoplan for prosjektet for å skille dette arbeidet ut fra Hemne kommune sitt regnskap.
I tråd med inndelingsloven § 15 ble det utbetalt tilskudd til dekning av engangs kostander etter en standardisert modell.
Tilskuddet på kr 23,2 millioner kroner ble inntektsført i regnskapet for Fellesnemda.
Departementet har i brev av 3. oktober tildelt ytterligere 7,6 millioner kroner.
Departementet uttalte at de er kjent med at det er en del ekstra kostnader ved å gjennomføre en prosess med å dele en
kommune og slå sammen de ulike delene med en eller flere nabokommuner. Den standardiserte modellen tok ikke høyde for
dette i tilstrekkelig grad. Departementet ønsket derfor å gi ekstra skjønnsmidler for bedre å kunne legge til rette for dekning
av administrative kostnader ved en delingsprosess, og for å kunne bidra til gode og praktiske overgangsordninger for den nye
kommunen.
I tillegg har Fellesnemda mottatt 4 millioner kroner til prosjektet geografisk informasjonsportal.
Det er i henhold til ovenstående inntektsført totalt 34,8 millioner kroner til Fellesnemdas. Det er videre avsatt kr 33,6
millioner kroner av tilskuddsmidlene til fond dekning av utgifter i etableringsfasen fram mot 2020.
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Nedenfor er regnskapet for Fellesnemnda Nye Heim kommune for 2017.
Regnskap 2017
Overføringer med krav til motytelse

Budsjett 2017

39 980

19 710

Andre statlige overføringer

34 800 000

34 800 000

Sum driftsinntekter

34 839 980

34 819 710

Lønnsutgifter

760 551

837 250

Sosiale utgifter

125 792

112 640

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

289 930

143 120

41 288

119 700

1 217 560

1 212 710

Resultat

33 622 420

33 607 000

Avsatt til disposisjonsfond Fellesnemnda Nye Heim kommune

33 622 420

33 607 000

Overføringer
Sum driftsutgifter

Utbytte Hemne Næringshage
Hemne Næringshage ble avviklet i 2017. I den forbindelse ble det utbetalt innestående på konto til aksjonærene i forhold til
eierandel. For Hemne kommune var beløpet på kr 49 806,- som er inntektsført i driftsregnskapet. Dette medfører samtidig
nedskriving av aksjer på kr 310 000,-.

Konsek Trøndelag IKS
Selskapet Kontrollutvalgssekreteriat Midt Norge IKS (Konsek) og Komsek Trondelag IKS (Komsek ble slått sammen til
Konsek Trøndelag IKS fra 01.01.18.
I den forbindelse vedtok representantskapet i KonSek Midt-Norge IKS i sak 4/17 at opptjent egenkapital skulle utbetales til
deltakerne. For Hemne kommune utgjorde dette kr 47 203,-.
Hemne kommune betalte inn kr 5 000,- til det nye selskapet Konsek Trøndelag IKS.

Ressurskrevende helse og omsorgstjenester
Hemne kommune inngikk avtale med Sødermann Rådgivning våren 2017 for å bistå oss med grunnlaget for refusjonskrav for
ressurskrevende helse og omsorgstjenester.
Prosjektet gjelder kvalitetssikring for rapportering i henhold til følgende forskrifter:

IS – 4 – Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester – refusjon for direkte
lønnskostnader

IS 3 – registrerte personer med psykisk utviklingshemming (PU) bosatt i kommunen – danner grunnlag for
utregninger av rammetilskuddet
Prosjektet startet med et informasjonsmøte 7. juni og har siden pågått i enhetene og helt fram til endt rapportering for 2017.
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NOTE nr. 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester
DEL 1

Administrert av Hemne kommune

Hemne kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen
Momentum Selvkost Kommune.
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger
på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår,
utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet.
Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte
områder og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare.

Samlet etterkalkyle 2017
Etterkalkylene for 2017 er basert på regnskap datert 9. februar 2018.
2017
Etterkalkyle selvkost
Gebyrinntekter

Vann

Avløp

Feiing

8 753 748

3 607 152

Totalt

893 981

13 254 881

103 817

3 155

58 871

165 843

8 857 565

3 610 307

952 852

13 420 724

Direkte driftsutgifter

7 019 858

2 697 928

1 035 241

10 753 027

Avskrivningskostnad

1 892 261

959 614

29 649

2 881 524

Kalkulatorisk rente (1,98 %)

574 516

349 856

5 734

930 106

Indirekte netto driftsutgifter

408 452

198 940

166 621

774 013

9 895 087

4 206 338

1 237 246

15 338 671

-284 394

-1 917 947

Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter

Driftskostnader
Resultat

-1 037 522

Kostnadsdekning i %

89,5 %

85,8 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01

1 121 824

1 149 424

+ Avsetn. til selvkostfond/dekning av tidl. års undersk.
- Bruk av selvkostfond

77,0 %

87,5 %

-727 775

1 543 473

0

0

0

0

-1 037 522

-596 031

-284 394

-1 917 947

11 941

16 858

-17 225

11 574

1 121 825

1 149 424

-727 775

-362 901

+ Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond)

-596 031

Etterkalkylen for 2017 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS.

Kostnadsdekningen i % sier noe om hvor stor andel av kostnadene som dekkes av
gebyrinntekter. Alle område gikk med underskudd i 2017. For vann og avløps-området dekkes
dette av fond som er avsatt tidligere år. Mens for feiing er fondene tomme, slik at underskuddet
må dekkes inn senere år.
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Selvkostoppstilling Vann
Etterkalkyle Vann - 2014 til 2017
Gebyrinntekter
Øvrige inntekter
Driftsinntekter

2017
8 753 748
103 817

2016

2015

8 365 983

7 987 396

407 798

2014
6 798 124

0

0

8 857 565

8 773 781

7 987 396

6 798 124

Driftsutgifter

7 019 858

6 669 330

6 059 349

5 567 459

Kapitalkostnader

2 466 777

2 252 033

2 264 324

2 317 278

408 452

357 531

176 528

142 572

9 895 087

9 278 893

8 500 201

8 027 310

11 941

22 761

35 408

Indirekte kostnader
Sum driftsutgifter
Kalkulatorisk rente selvkostfond
Andre utgifter/inntekter
Resultat
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
Selvkostfond 31.12

71 350
140 790

0

-1 037 522

-505 112

-512 805

1 121 824

1 604 176

2 081 572

-1 298 626
3 308 848

-1 037 522

-505 112

-512 805

-1 298 626

96 243

1 121 825

1 604 173

2 081 572

2016

2015

2014

3 443 635

3 333 861

Selvkostoppstilling Avløp
Etterkalkyle Avløp - 2014 til 2017
Gebyrinntekter
Øvrige inntekter

2017
3 607 152
3 155

1 913

2 336 227

0

0

3 610 307

3 445 548

3 333 861

2 336 227

Driftsutgifter

2 697 928

2 091 511

2 354 563

1 984 958

Kapitalkostnader

1 309 470

349 865

347 096

383 692

Driftsinntekter

198 940

174 047

96 125

84 181

4 206 338

2 615 423

2 797 785

2 452 831

16 858

12 162

744

-4 627

-596 031

830 125

536 077

-105 142

1 149 424

307 137

-229 684

-119 915

-596 031

830 125

536 077

-105 142

570 251

1 149 424

307 137

-229 684

Etterkalkyle Feiing - 2014 til 2017

2017

2016

Gebyrinntekter

893 981

Øvrige inntekter

58 871

Indirekte kostnader
Sum driftsutgifter
Kalkulatorisk rente selvkostfond
Andre utgifter/inntekter
Resultat
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
Selvkostfond 31.12

-16 090

0

Selvkostoppstilling Feiing

Driftsinntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum driftsutgifter
Kalkulatorisk rente selvkostfond
Andre utgifter/inntekter
Resultat

2015

765 884
0

2014

625 473
22

441 300
0

952 852

765 884

625 495

441 300

1 035 241

814 911

597 952

546 316

35 383

35 025

26 698

27 072

166 621

139 207

74 120

71 286

1 237 246

989 143

698 770

644 675

-17 225

-10 204

-8 710

-8 166
-11 987

0

-284 394

-223 259

-73 275

-199 554

Selvkostfond 01.01

-727 775

-494 312

-412 327

-204 607

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

-284 394

-223 259

-73 275

-199 554

-1 029 395

-727 775

-494 312

-412 327

Selvkostfond 31.12
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DEL 2

Administrert av Hamos Forvaltning IKS

Hemne kommune er deleier av det interkommunale renovasjonssamarbeidet Hamos
Forvaltning IKS. Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon
å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommunene har i tiknytning til
innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam.
Hamos Forvaltning fører ikke egne selvkostregnskap pr. kommune, slik at tallene i noten er
fordelt etter eierbrøk pr. 31.12, samt at det er tatt hensyn til antall fritidsabonnement.
Selvkostoppstilling renovasjon

Følgende tall er oppgitt fra Hamos Forvaltning IKS for 2017 (beløp i 1000 kr.):
2017

2016

2015

Gebyrinntekter

5 483

5 388

5 308

Kostnader

6 214

5 848

5 680

-731

-461

-372

14

21

32

Resultat

-717

-440

-340

Kostnadsdekning

88 %

92 %

93 %

Selvkostfond 1.1

1 149

1 489

1 829

-717

-439

-340

332

1050

1 489

Netto
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller
fremføring av underskudd

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Selvkostoppstilling Slam

Følgende tall er oppgitt fra Hamos Forvaltning IKS for 2017 (beløp i 1000 kr.):
2017

2016

2015

Gebyrinntekter

1298

1 262

1 262

Kostnader

1335

1 205

1 151

-37

57

111

12

11

11

-25

68

122

Kostnadsdekning

97 %

105 %

110 %

Selvkostfond 1.1

607

625

503

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

-25

68

122

Selvkostfond 31.12

581

694

625

Netto
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller
fremføring av underskudd
Resultat

UB selvkostfond slam pr. 31.12.2016 er ulik IB pr 1.1.17 da kostnader og inntekter fordeles etter antall
abonnenter i Hamos-kommunene. I 2017 ble det endring i antall kommuner slik at %-satsen ble endret.
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NOTE nr. 15 Pensjon KLP og SPK
15 A – Pensjon KLP
Pensjonsordningen
Hemne kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert
pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt
AFP/tidligpensjon. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra folketrygden.
AFP-uttak
For AFP 62 - 64 og AFP 65 - 66 har Hemne kommune valgt 50 % utjevning og 50 % selvrisiko for 2017.
Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm)
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm)

2016
16 484 105
15 223 483
31 707 588
-14 028 615
17 678 973
924 037
1 256 047
19 859 057

2017
17 054 224
15 869 503
32 923 727
-14 848 014
18 075 713
1 167 849
1 304 961
20 548 523

Premieavvik
Innbetalt premie/tilskudd (ekskl. adm.)
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm)
Årets premieavvik
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. av premieavvik

2016
19 385 650
17 678 973
1 706 677
6,4 %
109 227

2017
20 695 339
18 075 713
2 619 626
6,4 %
167 656

Akkumulert og amortisert premieavvik
Akkumulert premieavvik 1.1.
Året premieavvik
Sum amortisert premieavvik
Akkumulert premieavvik 31.12.
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. av amortisert premieavvik

2017
6 289 105
2 619 626
-1 167 849
7 740 882
6,4 %
495 416
Estimat
31.12.2016

Balanseførte pensjonsforpliktelser
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse (før arb.g.avg.)
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. av netto forpliktelse

390 354 777
323 235 545
67 119 232
6,4 %
4 295 631

Estimat
31.12.2017
406 533 654
349 078 116
57 455 538
6,4 %
3 677 154

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat

2017

Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1.
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.
Overførte mottatte avvik
Faktisk forpliktelse IB 1.1.
Årets opptjening
Rentekostnad
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12.

390 354 777
-4 597 987
0
385 756 790
17 054 224
15 869 503
-12 146 863
406 533 654
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Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat

2017

Brutto pensjonsmidler IB 1.1.
Estimatavvik midler IB 1.1.
Overførte mottatte avvik
Faktisk forpliktelse IB 1.1.
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12.

323 235 545
2 446 081
0
325 681 626
22 000 300
-1 304 961
-12 146 863
14 848 014
349 078 116

Økonomiske forutsetninger
Forventet avskastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp
Årlig vekst i pensjonsreguleringen

31.12.2016
4,60 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %

31.12.2017
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %

1

1

Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsstatus

2016

2017

Antall aktive

382

399

Antall oppsatte

350

354

236
324 173
44,53
10,96

250
326 973
44,03
10,90

Antall pensjoner
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snittlig alder, aktive
Gj.snittlig tjenestetid, aktive
Estimatavvik
Estimert 31.12.16
Ny beregning 31.12.17
Årets estimatavvik (31.12.17)
Demografiske parametre
Dødelighet
Uførhet

Pensjonsforpliktelser

Pensjons-midler
323 235 545
325 681 626
-2 446 081

390 354 777
385 756 790
4 597 987

-67 119 232
-60 075 164
-7 044 068

2016

2017

Dødelighetstabell K2013FT
KLP Uføretariff

Uttak AFP - fra 62 år
Aldersgrense 65 år
Aldersgrense 70 år

33 %
45 %

Turnover - Frivillig avgang i sykepleierordningen
Alder (i år)
<20
20 - 25
26 - 30
Avgang (i %)
25
15
10

Turnover - Frivillig avgang i fellesordningen
Alder (i år)
<24
24 - 29
Avgang (i %)
25
15

Netto

30 - 39
8

77

31 - 40
6

40 - 49
5

41 - 49
4

50 - 55
3

50 - 55
3

36 %
42,5 %

>50
0

>55
0
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15 B – Pensjon SPK
Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm)
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm)

2016
4 043 094
2 546 460
6 589 554
-1 976 331
4 613 223
767 200
130 073
5 510 496

2017
4 161 671
2 576 925
6 738 596
-1 920 786
4 817 810
138 707
137 109
5 093 626

Premieavvik
Forfalt premie/tilskudd (ekskl. adm. og
avregning)
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm)
Årets premieavvik
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. av premieavvik

2016

2017

4 751 930
4 613 223
138 707
6,4 %
8 877

Akkumulert og amortisert premieavvik
Akkumulert premieavvik 1.1.
Året premieavvik
Sum amortisert premieavvik
Akkumulert premieavvik 31.12.
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. av amortisert premieavvik

2017
138 707
-158 208
-138 707
-158 208
6,4 %
-10 125

Balanseførte pensjonsforpliktelser

Estimat

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse (før arb.g.avg.)
Sats for arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. av netto forpliktelse
Estimatavvik

Pensjons-midler
50 313 489
43 403 198
6 910 291

Økonomiske beregningsforutsetninger
Forventet avskastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

Framtidig uttak AFP (ved fylte 62 år)
Dødelighet
Uførhet

2016 Estimat
70 251 047
50 313 489
19 937 558
6,4 %
1 276 004

Estimert 1.1.
Ny beregning 31.12.
Årets estimatavvik 31.12.

Demografiske parametre
Frivillig avgang

4 659 602
4 817 810
-158 208
6,4 %
-10 125

Pensjonsforpliktelser
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Netto

70 251 047
64 423 119
5 827 928

-19 937 558
-21 019 921
1 082 363

31.12.2016
4,30 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

31.12.2017
4,20 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

4,5 % for aldersgruppen 18-39 år
2 % for aldersgruppen 40-54 år
1 % for aldersgruppen 55 og oppover
50 %
Dødelighetstabell K2013
K1963 (200 %)

2017
71 161 715
49 983 586
21 178 129
6,4 %
1 355 400
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V VEDLEGG
Rapporter investeringsprosjekt 12/2017 - TLM
Prosjekt 2641: Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra
Rev. 12.17
Anlegg
Status: Drift/reklamasjonsfase
Årsbudsjett vedtatt: 2015
Beskrivelse:
Gammelt avløpsrenseanlegg på Vessøra var i svært dårlig forfatning. I tillegg var
arbeidsforholdene dårlig for driftspersonell, spesielt med hensyn på hygiene. De
samme driftsoperatører arbeider både på avløps- og drikkevannsystemene. Det var
derfor et behov for et tilfredsstillende sanitæranlegg, som skiller skitten fra rein sone.
Dette innebærer garderobe og dusjer.
Framdrift:
Økonomi:

Nytt kloakkrenseanlegg på Vessøra ble overtatt november 2016. Prosjektet er nå gått over
til driftsfase og reklamasjonsfase.
NOK 12.000.000- er bevilget i budsjett for 2015. I tillegg er det gitt en tilleggsfinansiering
på kr 3.525.000. Total rammer er nå på kr 15.525.000.
Usikkerhetsmargin i prosjektet er satt til +15%, som ligger inne i ny ramme.
Prosjektet er per denne periode belastet kr 13.830.000, og står med en rest på kr
1.695.000,- Hemne kommune har ikke mottatt sluttfaktura og har reklamert på vesentlige
avvik på utførelsen i forhold til anbud og alminnelige krav til utførelse av anlegget.
Det forventes ikke at endringer/sluttfaktura vil gå utover budsjett for prosjektet.

Risiko:

LAV
Med gitte tilleggsbevilgninger og pålagte 15% usikkerhet ut fra anbud, er risiko lav.

Prosjekt 2316: TTF – 6 omsorgsboliger med bistand
Rev. 12.17
Bygg
Status: I gang
Årsbudsjett vedtatt: Ikke vedtatt
Beskrivelse:
Det ble i budsjettet for 2010 avsatt midler til bygging av 2 boliger. I den sammenheng
(Fra
ble det prosjektert ytterligere 6 boliger som tilfredsstiller Plan- og bygningsloven av
årsbudsjett)
2010.
Framdrift:
Prosjektet ble startet medio august 2017.
Det er søkt om utsettelse av gjennomføring til Husbanken, og denne er innvilget
Per denne periode har entreprenør begynt å reise opp bygget, og framdrift går etter
plan.
Økonomi:

Kostnadsoverslag for prosjektet er kr 27.040.000,- eks mva.
Husbanken finansierer kr 11.914.000. Dermed må kr 15.126.000 finansieres gjennom
låneopptak eller andre kilder.
Kostnadsoverslaget har en usikkerhet på +/- 10% per 2016
Laveste anbud på prosjektet er på kr 21.850.000,- og kontrakt er tildelt Ruta Entreprenør
AS
Ved periodens utløp, er det belastet prosjektet kr 8.320.000,-

Risiko:

LAV
Prosjektet har vært ute på anbud, og anbudssum ligger godt innenfor prosjektets
rammer med usikkerhetsmargin. Det er få endringer i prosjektet, og prognosene er
svært gode.
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Prosjekt 2685: Opparbeidelse fortau/veg Lankan
Rev. 12.17
Anlegg
Status: Klart for avslutning
Årsbudsjett vedtatt: 2011
Beskrivelse:
Opparbeidelse av fortau ved Falksentret.
Framdrift:
Prosjektet var i utgangspunktet ferdigstilt i september 2015.
Det viser det seg at en mur er noe feilplassert, og vi har mottatt klage fra berørt part.
Muren berører i underkant av 1 kvadratmeter av annen eiendom.
Det har vært henvendelser til berørt grunneier i 2016 og 2017, med forslag på å
inngå et makeskifte for å slippe å flytte mur. Det er nå inngått avtale om makeskifte,
og makeskifte er gjennomført.
Økonomi:
Risiko:

TLM anser at prosjektet kan avsluttes.
Bevilget kr. 1.425.000.- i 2012 kroner.
Prosjektets er belastet kr 1.441.755,LAV
Prosjektet er ferdig, og det ser ut til at en finner en god løsning med grunneier som er
berørt av prosjektet

Prosjekt 2216: Sodin barneskole
Rev. 12.17
Anlegg
Status: I gang
Årsbudsjett vedtatt: 2013/2016
Beskrivelse:
Jfr sak 14/991 – vedtak Ksak 13/15 og Ksak 31/16 er det vedtatt å gjennomføre
dette prosjektet. Prosjektet inkluderer ny barneskole, ombygging gammelskolen,
ombygging E-fløya samt rehabilitering administrasjonsfløya.
Framdrift:

Økonomi:

Risiko:

Prosjektet ble igangsatt 01.08.2016
Prosjektet går i henhold til plan. Ferdigstilling alle fløyer til skolestart 2019.
Ny barneskole er ferdigstilt
E-fløy er ferdigstilt like før jul, og tas i bruk januar 2018
Arbeid med gammel barneskolefløy starter ca 1. feb 2018. Prosjektet er i rute
Det er et svært godt samarbeidsklima med entreprenør, og det er ikke påløpt
vesentlige tilleggsutgifter.
I Ksak 31/16 fastsettes den økonomiske rammen for prosjektet til kr 69.670.000
(inkl mva).
Prosjektet er ved utgangen av perioden belastet med kr 41,3 mill (inkl mva)
Det er få endringer i prosjektet, og økonomisk er det bra prognoser.
LAV
For endelig byggeprosjekt, er det lagt inn en usikkerhetsmargin på 15%
Da en har vært ute på anbud, og prosjektet er langt framskredet anses risikoen i
prosjektet for lav.
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Prosjekt 2614: Nye brønner Eidsneset – Eide kommunale vannverk
Rev. 12.17
Anlegg
Status: Anlegg overtatt/ Reklamasjonsfase
Årsbudsjett vedtatt: 2012 / Vedtak
i 2015.
Beskrivelse:
2 nye brønner og brønnhus. Økning av kapasitet.
Framdrift:
Prosjektet ble overlevert kommunen den 06.06.2014.
Det viste seg at en av de nye brønnene har utfordringer med tanke på oppholdstid for
råvann, noe som gjør at brønnen ikke kan regnes som en akseptabel hygienisk
barriere med tanke på bakterier/parasitter.
Sak ble fremmet for Kommunestyret (55/15), og prosjektet er utvidet til å inkludere
nytt UV renseanlegg.
Nytt UV-anlegg er bygget, og sto klart for overtakelse 9. desember 2016.
Økonomi:

Det er bevilget kr. 3.700.000.- til prosjektet. (2012 kroner)
Kostnadsrammen for det opprinnelige prosjektet har holdt og etter 2015 sto det igjen
ca kr 112.000 av de opprinnelig bevilgede midlene.
Problematikk rundt hygieniske barriere er utredet, og det er gitt en tilleggsbevilgning
på kr 1.050.500,- til utbygging av UV-anlegg. Total ramme for prosjektet ble etter
dette 4.750.500
Anbud var på ca 900.000 kr, og er innenfor rammen til prosjektet.
I 2016 og 2017 er prosjektet belastet kr 999.000,- og en forventer ikke
tilleggskostnader.
UV-anlegget ble igangkjørt 9.12.2016

Risiko:

LAV
En er kommet i mål med prosjektet godt innenfor rammene, og en forventer ikke at
det vil påløpe vesentlige driftskostnader i en tidlig driftsfase.

Rev. 12.17
Status: I gang
Årsbudsjett vedtatt: 2013
Renovering av rådhuset. Nytt kundemottak, kontorer, spiserom toaletter og universell
utforming.
Jfr sak 13/99 vedtak Fsak 31/15 og 14/991 – vedtak Ksak 13/15 er det vedtatt å gjennomføre
en enkel rehabilitering av Rådhuset.

Prosjekt 2104/0663: Rehabilitering Rådhus
Anlegg
Beskrivelse:
Framdrift:

Rehabilitering vil fortsette utover våren 2018.
Kommunestyresalen ferdigstilles februar 2018, deretter planlegges enkel maling gangarealer,
før det vil bli etablert toaletter for administrasjonen, samt utbedret inngangsparti.
Økonomi:

Rammen for rehabilitering er iflg Ksak 13/15 satt til kr 2.900.000,- (både investering og drift)

Kostnadene vil løpe hurtigere i forbindelse med arbeider på inngangsparti, da dette settes ut til
eksterne, og det er behov for asbestsanering.
Per periodens utløp er det brukt/bundet opp totalt ca kr 1.890.000,Risiko:

LAV
På grunn av stor grad av egenregi, har Hemne kommune god kontroll på økonomi. Utvidet
bruk av egenregi, gjør at en forventer at rammen gir godt rom.
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Anlegg
Beskrivelse:
Framdrift:

Rev. 12.17
Status: Prosjektering
Årsbudsjett vedtatt: 2017
Anskaffelse og installering av nødstrømsaggregat Rådhuset
På grunn av kapasitetsproblemer har man ikke fått startet opp dette prosjektet

Økonomi:

En har begynt å prosjektere anlegget. Det vil bil sendt ut tilbudsforespørsel ila primo 2018
Det er bevilget kr. 775.000,- til prosjektet.

Prosjekt 2105: Aggregat Rådhuset

Risiko:

Middels
Usikkerhet rundt påkrevde endringer i elektriske installasjoner i bygget, gjør at det er noe
usikkerhet rundt prosjektet

Rev. 12.17
Status: På vent
Årsbudsjett vedtatt: 2017
Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og ledningsnett Staurset vannverk.

Prosjekt 0000: Staurset vannverk – Fase 1-3 etter overtakelse
Anlegg
Beskrivelse:
Framdrift:

På grunn av kapasitetsproblemer har man ikke kommet lenger enn til utredningsstadiet i dette
prosjektet. Mindre utredningsarbeid og prøvetaking for å gi grunnlag for prosjektering av nytt
anlegg gjennomføres fortløpende.

Eide kommunale vannverk tar vesentlig av kapasiteten ved avdelingen, og derfor
nedprioriteres Staurset vannverk per nå.
Økonomi:

Det er bevilget kr 2.022.500,- til prosjektet i 2016
Det er bevilget kr. 8.000.000,- til prosjektet i 2017, totalt kr 10.022.500,For 2018 er bevilgningene redusert til kr 4.000.000,-

Til nå er det kun ført utgifter på drift på Staurset vannverk
Risiko:

Middels
Før anlegget er ferdig prosjektert er det middels usikkerhet i prosjektet.

Rev. 12.17
Status: Utredes
Årsbudsjett vedtatt: xxxx
Ny drikkevannskilde Eide kommunale vannverk må utredes pga store driftsproblemer ved
vannverket.

Prosjekt 0630: Ny drikkevannskilde Eide kommunale vannverk
Anlegg
Beskrivelse:
Framdrift:

En har begynt kartlegging av potensielle kilder for drikkevann til Eide kommunale vannverk.
Det er blant annet startet et prøvetakingsprosjekt i Rovatnet. Prøvetaking av vannet må foregå
i ett helt år, for å være sikre på at en registrerer og planlegger for alle årsvariasjoner.

Politisk nivå har bedt om at ytterligere kilder blir vurdert inkludert Svanemsvatnet og
Rennsjøen.
Det er stort fokus på dette arbeidet ved TLM, og det krever store ressurser. Det er så store
driftsproblemer ved vannerket, at prosjektet må ha høyeste prioritet når en kommer til
prosjektering og gjennomføring.
Økonomi:

Det er bevilget midler til prosjektet for 2018. Det rapporteres ikke på disse i denne rapporten.

Per periodens slutt, er det brukt kr 135.000 til prøvetakingsutstyr, analyser etc.
Det er klart at et nytt renseanlegg for Eide kommunale vannverk vil medføre svært store
kostnader. En vil anta at det vil bli snakk om et prosjekt til flere titalls millioner kroner. Det er
vanskelig å fastslå en kostnad før vannkilde er besluttet.
Risiko:

Høy:
Det er stor usikkerhet rundt potensielle kostnader for en ny drikkevannskilde. Dette pga at
ulike kilder kan kreve ulike vannbehandlingsanlegg.
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HEMNE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2017
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Hemne kommune for 2017 i sak 9/18.
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning,
datert 12.april 2018. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i
kontrollutvalgets møte den 2.5.2018.
Hemne kommunes driftsregnskap for 2017 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift
med 264,9 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,85 millioner
kroner og et netto driftsresultat på 35,75 millioner kroner. Korrigert for avsetning til Heim
kommune blir netto driftsresultat 2,1 millioner kroner.
Kommunen har økt sin lånegjeld med ca. 39 millioner kroner fra 2016. Total lånegjeld utgjør
310 millioner kroner, av dette er 46,9 millioner kroner kortsiktig gjeld. Lånegjelden utgjør 84%
av driftsinntektene i 2017.
Årsregnskapet for 2017 med noter samt årsberetning er grundige og oversiktlige dokument.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne god
informasjon om virksomheten i 2017 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap for 2017 og anbefaler kommunestyret å
godkjenne årsregnskapet.

Kyrksæterøra, 2.5.2018
Roar Kjerstadmo
Leder kontrollutvalget

Orientering om vannforsyning i Hemne kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
02.05.2018

Saksnr
10/18

Torbjørn Brandt
FE - 033
16/27-12

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å orientere utvalget om status for vannforsyningen i
Hemne kommune.
Det er ønskelig at rådmannen orienterer utvalget om bl.a. status for vannforsyningen, valg av
vannkilde, alternative vannkilder samt eventuelle refusjoner for ikke mottatt rent vann mv.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.
Utvalget bør vurdere om det er behov for videre oppfølging i tilfelle vannforsyningssituasjonen
ikke er avklart og at vannforsyningen ikke er i henhold til de lover, forskrifter og krav innbyggerne
har i denne forbindelse.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/261 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Hemne kommune.PDF
Hemne - signert
Presisering av leveranseavtalen
Møteprotokoll - Representantskapet - 16.04.2018(36337)
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Godt arkiv - et politisk ansvar
Signaler må ikke framstå som vedtak
Forslag til ny personopplysningslov
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Domssamlingen til Transparency International Norge
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hemne kommune
Leveranseavtale sekretariatstjenester for Hemne kommune
Tillegg til leveranseavtalen
Møteprotokoll, rep.skap 16.4.2018
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Råd om offentlige anskaffelser
Erstatning og hemmelighold
Folkevalgtes rettigheter
Godt arkiv – et politisk ansvar
Signaler må ikke fremstå som vedtak
Forslag til ny personopplysningslov
Link til Veileder om offentlige anskaffelser
Link til NOU om varsling
Link til domssamling Transparency International Norge
Link til åpenhetsindeksen 2018

Returadresse:
Postboks 6499 Etterstad, N-0606 OSLO

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Arnfinn-Christian
Kvernstad

800 80 000
skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
90031666

Org. nr:
996250318

Vår referanse
2017/253827

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

Kommunestyret i Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Hemne kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8.
april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med
gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter Hemne kommune.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
1,8
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Antall årsverk 2016
1,9

Antall årsverk 2015
1,7

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har
mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Hemne kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 413 454 040 og utestående restanser2 på
kr 4 072 020.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Hemne kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

97,00 %

94,74 %

99,45 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

100,00 %

99,75 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,40 %

99,39 %

100,00 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

100,00 %

100,00 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

99,98 %

99,75 %

99,84 %

Skatteoppkreverkontoret har gode resultater, og har i det alt vesentlige nådd kravene som er satt av
skattekontoret. Manglende måloppnåelse for restskatt personlige skattytere 2015 forklares av skatteoppkreveren
med restanse på en skatteyter, som står for nesten all utestående restanse. Innfordringstiltak er satt i gang.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Hemne kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen ved
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende iht. skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
184

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
9

Antall utførte
kontroller i 2017
9

Utført kontroll
2017 (i %)
4,9 %

Utført kontroll
2016 (i %)
6,0 %

Utført kontroll
2017 region (i %)
4,6 %

Skatteoppkreverkontoret har gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2017.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for
skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret avholdt 7. februar 2017 et styringsdialogmøte der Hemne kemnerkontor deltok. I tillegg ble det
avholdt et oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontroll 7. juni 2017 der Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
deltok.

Med hilsen
Ida Moen
fung. avdelingsdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Midt-Norge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Kontrollutvalget for Hemne kommune
Rådmann/administrasjonssjef Hemne kommune
Skatteoppkreveren for Hemne kommune
Riksrevisjonen

Arnfinn- Christian Kvernstad

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

20.03.2018
17/172-10

Presisering av leveranseavtalen

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

Torbjørn Berglann
daglig leder

Møteprotokoll - Representantskapet
Møtedato/tid:

16.04.2018 kl 11:00 – 11:35

Møtested:

Scandic Hell hotell

Møtende medlemmer:
Kjell Inge Selbekk, Agdenes kommune
Trine Haug, Frosta kommune
Berit Flåmo, Frøya kommune
Skjalg Åkerøy, Grong kommune
Bjørg Reitan Bjørgvik, Hitra kommune
Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune
Ida Stuberg, Inderøy kommune
Pål Sture Nilsen, Klæbu kommune
Robert Svarva, Levanger kommune
Bente Estil, Lierne kommune
Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune
Vibeke Mehlum, Meldal kommune
Gunnar Krogstad, Melhus kommune
Kari Anita Furunes, Meråker kommune
Aina Bogen, Midtre Gauldal kommune
Steinar Lyngstad, Namdalseid kommune
Arnhild Holstad, Namsos kommune
Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune
Rune Arstein, Nærøy kommune
Roald Furuli, Orkdal kommune
Per Olav Tyldum, Overhalla kommune
Arnstein Trøite, Selbu kommune
Jon P. Husby, Skaun kommune
John Lernes, Snillfjord kommune
Oddvar Vigdenes, Stjørdal kommune
Randi Dille, Trøndelag fylkeskommune
Odd Gulbrandsen, Tydal kommune
Bjørn Iversen, Verdal kommune
Anders Lindstrøm, Verran kommune
Arne Skorstad, vara, Flatanger kommune
Gunn Ågot Leithe, vara, Fosnes kommune
Ola Kristian Johansen, vara Snåsa kommune
Stein Erik Aalberg, vara, Steinkjer kommune
Forfall:
Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune
Trygve Jonny Sandvik, Fosnes kommune
Jostein Tetlie, Hemne kommune
Per Helge Johansen, Leka kommune
Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune
Tone Våg, Snåsa kommune
Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune

Arkivsak: 18/214
Merknader: : Ingen merknader til innkalling og sakliste.
33 av 36 eierkommuner til stede, 97 % av stemmene i selskapet er representert.
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, ble valgt til referent.
Hege Nordheim-Viken og Bjørn Iversen ble valgt til å underskrive protokollen.
Styreleder Gunnar Alstad orienterte om selskapet i starten av møtet.
Sakliste:
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18

Saktittel
Regnskap og årsberetning for 2017
Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022
Strategi for Konsek Trøndelag
Valg av revisor for regnskapsåret 2018
Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene
Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017

Sak 01/18 Regnskap og årsberetning for 2017
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
01/18

Innstilling til representantskapet
Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet
for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet
for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.

Sak 02/18 Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
02/18

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på
kr 10 002 000 og økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i
neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av
kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte og svarte på spørsmål fra representantskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002 000 og
økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i neste
representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av kommunereformen,
herunder en ny modell for honorarfordeling.

Sak 03/18 Strategi for Konsek Trøndelag
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
03/18

Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de
overordnete målene og strategiene.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de
overordnete målene og strategiene.

Sak 04/18 Valg av revisor for regnskapsåret 2018
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
04/18

Innstilling til representatskapet
Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års
forlengelse.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års
forlengelse.

Sak 05/18 Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
05/18

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 06/18 Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.

Saknr
06/18

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk
analyse.
For å lese hele rapporten, følg denne linken:
http://www.fafo.no/images/pub/2017/20616.pdf

Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
KS 05.04.2018

Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Vi har derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing, i håp om at dette vil gjøre det hele mer
oversiktlig. Her ser du hovedpunktene fra veilederen i en kortfattet form.
Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 11 fylkeskommuner og 354 kommuner. Det betyr at det
er mange kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen innen den tid.
Ved kommunesammenslåing vil hver kommune ha sin egen kontraktsportefølje. Kommunene
kan ha helt eller delvis overlappende avtaler, avtaler med ulik varighet og de kan ha
kontrakter med ulike leverandører og på ulike fagsystemer.
Rådene i kortversjon
1. Kartlegge kommunens kontraktsportefølje
Gjør en «due dilligence», slik som private aktører gjør når de vurderer å kjøpe et selskap:
Sjekk hvilke kontrakter kommunen har inngått, når de løper ut og hvilke
oppsigelsesmuligheter som eventuelt finnes. Lag en overordnet strategi for innkjøp, inkludert
tidsløpet. Hva er kritisk for sammenslåing, og hva kan eventuelt vente? Koordiner arbeidet i
de ulike kommunene.
2. Legg inn endringsklausuler i fremtidige kontrakter
Dette gjelder både klausuler som gjør det mulig å utvide og videreføre kontrakten ved en
eventuell kommunesammenslåing, og klausuler som gir kommunen mulighet til å si opp
kontrakten hvis dette skjer.
3. Vurder innkjøpssamarbeid med de kommunene det kan være aktuelt å slå seg sammen
med.Dette har fungert godt ved tidligere kommunesammenslåinger. Kommunene vil da ofte
ha inngått likelydende avtaler med samme leverandør, noe som gjør situasjonen enklere
dersom kommunene senere skulle bli slått sammen.
Slike avtaler kan da også inneholde endringsklausuler om at for eksempel avtalene for
kommune A, B og C forenes og overdras til det nye rettssubjektet når sammenslåingen skjer.
4. Publiser en intensjonskunngjøring
Dersom det er usikkert om den ønskede endringen er innfor den lovlige endringsadgangen,
gjør dere en intensjonskunngjøring. En intensjonskunngjøring er en sikkerhetsventil for
oppdragsgiver.
I intensjonskunngjøringen kan for eksempel oppdragsgiver varsle om en utvidelse av
kontraktens volum. Det skal gis en begrunnelse for at endringen er å anse som lovlig, og det
skal være en karensperiode på minst ti dager. I karensperioden har interesserte leverandører
muligheten til å stanse kontraktsinngåelsen.
Utlyse nye konkurranser
Avslutningsvis vil vi også minne om at det ofte kan være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi bedre og rimeligere leveranser. En stor kommunes
forhandlingssituasjon vil også ofte være bedre enn en for en liten kommune.

Veiler finner du her:
http://www.ks.no/globalassets/a-marianne/kommunesammenslaing-oganskaffelsesregelverket.pdf?id=102312

Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.

Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Kommunal Rapport 05.03.2018

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører
eller rådmann kan ikke stoppe dette.
Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen
med, påpeker jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert
«småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og
byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?
SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre
folkevalgte å delta i slike møter.
Også saksbehandlere i kommunen vil i utgangspunktet kunne delta i slike møter, men bare
så langt rådmann eller etatsjef finner at det ikke er problematisk for gjennomføringen av
saksbehandlingen. Saksbehandler kan bli orientert om ulike forhold og synspunkter, men må
da rapportere tilbake til sin avdeling om hva som har kommet frem. Og hun må ikke gå inn i
noe som kan oppfattes som polemikk eller forhandlinger om saksforholdet.
Ordfører har ikke noen instruksjonsmyndighet om dette, heller ikke overfor tilsatte i
kommunen.

Godt arkiv – et politisk ansvar
Kommunal Rapport 15.03.2018

Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes, vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved
saken for alltid.
Det virker nesten som om det er regelen mer enn unntaket; at vesentlige dokumenter ikke
kan gjenfinnes når en trøblete innkjøpssak skal undersøkes.
Grimstad kommune må trolig gi opp forsøket på å finne ut hvordan de første avtalene om
helsekjøp fra et firma med nære forbindelser til ansatte i kommunen, kom i stand – fordi
dokumentene ikke kan gjenfinnes.
I Lenvik gikk kommuneledelsen til retten i et forsøk på å få ta beslag i PC-en til den tidligere
innkjøpssjefen, for å finne viktige dokumenter om innkjøp fra et firma med nære forbindelser
til rådmannen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes – og dermed heller ikke sannheten om hvordan avtaler ble
inngått – vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved saken for alltid. Det er svært
uheldig for tilliten til kommunen.
Slike saker bør være en vekker ikke bare for administrasjonens leder, men også for
politikerne. Dessverre er det å kjempe for at kommunen har en god – og godkjent – arkivplan
neppe en valgvinner eller en sak som plasserer ordføreren på sokkel, om hun for øvrig er
aldri så framoverlent og innovativ.
Men for innbyggernes rettssikkerhet, tilliten til demokratiet og ivaretakelse av kulturarven, er
et godt og sikkert arkiv overmåte viktig. Nettopp derfor må politikerne ta ansvar, og sørge for
de ressursene som skal til for å bevare kommunens «hukommelse» – for samtiden og
ettertiden.
Svakheter avdekkes gjerne først ved forvaltningsrevisjon av journalføring og arkivering, som
en del kommunerevisjoner nå prisverdig gjennomfører.
Arkivverket driver også tilsyn. Tilsynene de gjennomførte i fjor, avdekket i snitt 6,5 lovbrudd
per tilsyn. De vanligste bruddene er mangel på en oppdatert arkivplan. Den skal blant annet
plassere ansvaret for arkiveringen, og gi en oversikt over altarkivmaterialet i kommunen –
også det som ligger i saksbehandlingssystemene, som det kan finnes et titall av i en
kommune.
En annen viktig mangel er at kvalitetssikringen svikter ved at dokumenter ikke blir «låst».
Dermed kan de endres i ettertid, og det vil oppstå tvil om hva som er riktig og om det er gjort
endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt.

Signaler må ikke framstå som vedtak
Kommunal Rapport 12.03.2018

Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke
framstå som vedtak i møteboka.
Når det ikke foreligger noe formelt vedtak, bør det ikke brukes formuleringer i møteboka som
kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse, sier jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet
gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas
ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i
kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak.
Er det greit?
SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i
formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet
en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.
Det som har skjedd her, er åpenbart at når formannskapet har blitt orientert om
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak, har medlemmene fått anledning til
å kommentere dette. Det som sies i tilknytning til en slik orientering, har ingen bindende kraft
overfor administrasjonen. Men hvis det framkommer synspunkter som administrasjonen
synes er fornuftige, og som det mener ser ut til å få tilslutning fra et flertall av de folkevalgte,
vil det selvsagt være naturlig å ta utgangspunkt i disse ved den videre oppfølging av
kommunestyrets vedtak.
Hvis ikke det fremmes forslag til formelt vedtak, skal det egentlig bare angis i møteboken at
formannskapet tok redegjørelsen «til orientering». Eventuelt skal det stå at formannskapet
tok redegjørelsen «til etterretning», hvis kommunestyrets vedtak setter bindende rammer for
formannskapets videre arbeid med samme saksforhold.
Men det er nok ikke usedvanlig at man noen ganger føyer inn noen ord der man
oppsummerer det som framtrer som det samlete formannskapets mening om saken. Det blir
da som et mer uformelt «styringssignal», uten direkte bindende kraft. Med andre ord som et
referat fra møtet. Men da må man være nøye på ikke å bruke formuleringer som kan gi
inntrykk av at det er truffet noe formelt vedtak i saken her.
SPØRSMÅL 2: Hvis organet ønsker å treffe en realitetsavgjørelse i en orienteringssak – hva
skal til for at denne blir gyldig?
SVAR: Den utsendte sakslisten er i utgangspunktet ramme for saksbehandlingen i møtet.
Når en sak er oppført på saklisten som «orienteringssak», betyr det at man ikke tar sikte på å
treffe noen form for realitetsvedtak om dette spørsmålet i det aktuelle møtet. Det kan da bare
fremmes forslag som går på den videre saksbehandlingen, f.eks. om spørsmål som
ønskes utredet eller avklart, og eventuelt om når man ønsker saken tilbake til videre
behandling.
Det folkevalgte organet kan også treffe særskilt vedtak om å «løfte opp» en slik
orienteringssak til realitetsbehandling, men det kan bare skje hvis ikke en tredel av organets
medlemmer, eller møtelederen, motsetter seg dette.

Forslag til ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet
og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker.
Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte,
sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp).
Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men
styrker personvernet på viktige punkter:
• Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om
samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan
personopplysningene skal brukes.
• Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle
inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er
behov for, skal slettes.
• Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
• Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
• Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
• Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på
en helautomatisert behandling av personopplysninger.
• Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å
sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier Sandberg.
Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles
personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske
regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.
Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til
innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i
kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen
noe.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)
Brosjyre/veiledning, 07.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1.
januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på
departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en
helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor.
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen
inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og
håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om
innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å
legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På
denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye
lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny
KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i
anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning
til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant
annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse
veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.
Veilederen finner du her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/df547bb0f73d43d9b90756002473f680/veileder-tilreglene-om-offentlige-anskaffelser002.pdf

NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf

Domssamlingen til Transparency International Norge
foreligger i oppdatert versjon (2003 - 2017).

http://transparency.no/wp-content/uploads/Dommssamling2018.pdf

Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Pressens offentlighetsutvalg, april 2018

Les hele rapporten her:
http://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/Kommuneindeks_2018-002.pdf

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/261 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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