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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning 2017.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Kontrollutvalgets uttalelse om Meldal kommunes årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017 Meldal kommune.pdf
Årsregnskapet for Meldal kommune 2017
Årsberetning for Meldal kommune 2017
Saksutredning
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til
kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget avgi sin uttalelse om
årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de avgir sin innstilling til
kommunestyret.
Meldal kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister som er fastsatt i lov og
forskrift. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført revisjonen i samsvar med kommuneloven,
med tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning
er datert 16.4.2018 og revisor har ikke funnet avvik av en størrelsesorden som må påpekes.
Meldal kommune har for 2017 utarbeidet Årsberetning 2017 samt Årsregnskap 2017.
Dokumentene følger standarder gitt av kommuneloven med forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk. Kontrollutvalget er forelagt årsberetning og regnskap, i tråd med
kommunelovens bestemmelser.
Rådmann er invitert til møtet for å orientere om årsregnskapet og årsberetning. Revisor vil
også være tilstede.
Kommuneøkonomien
Regnskapet for 2017 at viser 266,9 millioner kroner til fordeling drift og ble gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på 4,9 millioner kroner.
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning,
datert 16.april 2018. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i
kontrollutvalgets møte den 15.5.2018.
Meldal kommunes driftsregnskap for 2017 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift
med 266,9 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,9 millioner
kroner. Årsregnskapet viser et brutto driftsresultat på 4,5 millioner kroner, noe som betyr at
driftsinntektene er større enn driftsutgiftene. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på
11,3 millioner kroner, noe som tilsvarer 3,3% av brutto driftsinntekter noe som er høyere enn
anbefalt minimumsnivå på 1,75%.
De fleste enheter driver innenfor budsjett og for de enheter som har et merforbruk er avviket

ikke vesentlig. Meldal kommune fortsetter derfor den positive økonomiske utviklingen også
for 2017.
Kommunen har økt sin totale lånegjeld med ca. 6 millioner kroner fra 2016. Total lånegjeld
utgjør 298 millioner kroner som utgjør 83% av driftsinntektene i 2017 og tilsvarer 76.000
kroner per innbygger. Dette er et på samme nivå som for andre sammenlignbare kommuner.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 er grundige og oversiktlige dokumenter.
Sekretariatet mener regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne meget god
informasjon om virksomheten i 2017 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2017.
Sekretariatet har ingen merknader til årsregnskap for 2017 og anbefaler kontrollutvalget å
godkjenne uttalelsen om årsregnskapet og årsberetningen for Meldal kommune for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Regnskap og drift 2017 er presentert gjennom oversiktlige og informative dokumenter.
Dokumentene, særlig årsberetning, gir et godt grunnlag for politisk styring.
Sekretariatets konklusjon er at det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i
uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger kan
kontrollutvalget oversende uttalelsen til kommunestyret.
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i
uttalelsen før den oversendes.

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM MELDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR
2017
Kontrollutvalget har behandlet Meldal kommunes årsregnskap for 2017 i sak 14/18.
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning,
datert 16.april 2018. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i
kontrollutvalgets møte den 15.5.2018.
Meldal kommunes driftsregnskap for 2017 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift
med 266,9 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,9 millioner
kroner. Årsregnskapet viser et brutto driftsresultat på 4,5 millioner kroner, noe som betyr at
driftsinntektene er større enn driftsutgiftene. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på
11,3 millioner kroner, noe som tilsvarer 3,3% av brutto driftsinntekter noe som er høyere enn
anbefalt minimumsnivå på 1,75%.
De fleste enheter driver innenfor budsjett og for de enheter som har et merforbruk er avviket
ikke vesentlig. Meldal kommune fortsetter derfor den positive økonomiske utviklingen også
for 2017.
Kommunen har økt sin totale lånegjeld med ca. 6 millioner kroner fra 2016. Total lånegjeld
utgjør 298 millioner kroner som utgjør 83% av driftsinntektene i 2017 og tilsvarer 76.000
kroner per innbygger. Dette er et på samme nivå som for andre sammenlignbare kommuner.
Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 er grundige og oversiktlige dokumenter.
Kontrollutvalget mener regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne meget 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 og årsberetningen.

Meldal, 15.5.2018

Atle Ingar Kjelstad
Leder kontrollutvalget

Årsberetning 2017
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Hovedtrekk


Meldal kommune hadde i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») på ca 4,95
millioner kroner. Hovedårsakene til dette er at skatteinngangen og inntektsutjevning ble netto
1,4 millioner bedre enn budsjettert, samt at rente- og avdragsutgiftene ble ca 1,8 million lavere
enn budsjettert. Også renteinntekter 0,8 millioner over budsjettert nivå, samt lavere
overføringer til andre kommuner enn budsjettert, bidrar til mindreforbruket. Regnskapet viser
at det er god budsjettdisiplin i organisasjonen, ved at det er i det alt vesentligste er små avvik på
programområdenivå.



Netto driftsresultat var på 11,3 million, tilsvarende 3,3 % av brutto driftsinntekter. Dette er over
anbefalt minimumsnivå over tid.



Det er utvist forsiktighet, og både ved legging og justering av driftsbudsjettet, er det lagt opp til
å avsette midler til disposisjonsfond.



Investeringsnivået er noe lavere i 2017 enn foregående år, og preget av investeringer i
infrastruktur som vei, vann, og avløp, samt anskaffelse av ny brannbil.



Omfattende investeringer i de senere år har økt kommunens gjeld betydelig. Etter utbygging vil
kommunens skole og barnehager framstå som nye og framtidsrettede, mens det framover er
under planlegging investeringer i pleie- og omsorgssektoren.



Meldal kommune er i stor grad prisgitt de statlige rammeforutsetningene for å videreføre
dagens tjenestenivå. Videre er kommunen avhengig av fortløpende å tilpasse seg endringer i
tjenestebehov og rentenivå. Meldal kommune har vedtatt å gå sammen med 3 andre kommuner
i Orkland kommune fra 2020.

Årsberetningen er utarbeidet som et supplement til regnskapsdokumentene, og tar for seg viktige
økonomiske utviklingstrekk samt utvikling i lokalsamfunnet for øvrig som kan påvirke kommunens
økonomiske stilling. Krav om årsberetning er hjemlet i Kommunelovens § 48 nr. 1 og 5.

Organisering
Meldal kommune er sektororganisert. Den politiske organiseringa er i grove trekk som i skissen
under.
Kommunestyret

Kontrollutvalg

Styringsgruppe framtidens
helse og omsorgsløsning

Formannskap

Administrasjonsutvalg

Gruveforurensnings-utvalg

Hovedutvalg Landbruk og
teknikk

Hovedutvalg Helse,
Oppvekst og Kultur
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Kommunens administrative organisering er på tre nivå – og er som følger.
Rådmann

Personal og
informasjon

Nav

Økonomi

Sektor oppvekst
og kultur

Sektor helse og
omsorg

Sektor landbruk
og teknikk

Budsjett og regnskap fulgte i 2017 den administrative organiseringen, og er inndelt i 5 planområder,
1 Sentral styring, 2 Oppvekst og kultur, 3 Helse og omsorg, 4 Landbruk og tekniske tjenester samt 9
Felles inntekter og utgifter. Planområdene er igjen inndelt i programområder. Budsjettet vedtas på
programområdenivå.

Resultatutvikling/driftsregnskapet
Netto driftsresultat for 2017 bør ligge på 1,75% av kommunens brutto driftsinntekter. Dette for å
sikre nødvendig handlingsrom i årene framover. For 2017 ble netto driftsresultat ca 11,3
millioner/3,34% av brutto driftsinntekter (positivt driftsresultat).

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat %

År 2012
-19 180
5,83 %

År 2013
-10 962
3,34 %

År 2014
-12 809
4,04 %

År 2015
-2 561
0,78 %

År 2016
-9 813
2,87 %

År 2017
-11 284
3,15 %

Snitt
-11 102
3,34 %

Driftsregnskapet
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk
(«overskudd») på kr -4 948 506.
Det er et krav at vesentlige avvik skal
kommenteres i årsberetningen. Avvikene
oppgis og kommenteres i forhold til de enkelte
programområders netto utgift/inntekt. Det
kan derfor være avvik på enkeltkonti innenfor
de enkelte programområder som ikke
framkommer i tabellen, da disse oppveies av
andre avvik innen samme programområde.
Det legges en ”vesentlighetsgrense” på kr
500.000,-/5%, slik at avvik under dette ikke
kommenteres.

Avvik i de enkelte programområdene
kommenteres ut fra regnskapsskjema 1 B, av
hensyn til konsistensen i rapporteringen. Her
er det hensyntatt fondsavsetninger og -bruk,
renteinntekter m.v. som gjennom året er ført
på de enkelte tjenestene, men som skal
korrigeres for i skjema 1B. Tabellen viser avvik
både i kr og %.
Alle beløp i hele kr 1.000,-.
De avvikene som kommenteres er merket
med * og tall i høyre marg av tabellen. Avvik
uten fortegn er merforbruk, avvik med
«minus» er mindreforbruk.
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Planområde 1: Sentral styring
10
11
12
13
14
15
16

Programområde
Politisk styring
Ledergruppen, revisjon, kirken mm.
Økonomiavdeling
Servicekontor
Personalforvaltning
IT-avdeling
NAV
SUM Sektor

Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017
3 626
3 762
11 652
11 255
2 934
3 114
3 326
3 331
3 218
3 454
5 024
4 534
5 498
6 625
35 279
36 075

Avvik kr Avvik %
136
3,6 %
-397
-3,5 %
180
5,8 % *1
5
0,1 %
236
6,8 % *2
-490 -10,8 % *3
1 127
17,0 % *4
796
2,2 %

*1) Mindreforbruket innen økonomiavdelingen har i hovedsak sammenheng med at kostnadene til
interkommunale tjenester (arbeidsgiverkontroll og kemnerfunksjon) ble lavere enn forutsatt i
budsjettet.
*2) Mindreforbruket innen personalforvaltning er knyttet til flere forhold, men største enkeltårsak
liger i ikke benyttede kompetansemidler. Dette var en engangsbevilgning, og ubrukte midler er ikke
avsatt i fond.
*3) Merforbruket innen IKT-avdelingen er knyttet til tjenestekjøp fra Orkdal kommune.
*4) Mindreforbruket innen NAV har tre hovedforklaringer. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp ble
ikke så høye som det det ble tatt høyde for ved budsjettjusteringen, samt at vakanser/endret
bemanning innen rusarbeidet har medført besparelser i forhold til budsjettet. Også innen
kvalifiseringsordningen og på en lang rekke enkeltposter er det et betydelig mindreforbruk.
Samlet sett er mindreforbruket i sektoren 0,8 millioner / 2,2%.

Planområde 2: Oppvekst og kultur
20
21
22
25

Programområde
Oppvekst, Felles og Barnevern
Barnehager
Grunnskole
Flyktningetjeneste
Kultur
SUM Sektor

Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017
11 683
12 135
26 329
25 855
42 201
42 740
8 515
8 524
7 222
7 422
95 951
96 676

Avvik kr Avvik %
452
3,7 %
-474
-1,8 %
539
1,3 % *5
9
0,1 %
200
2,7 %
725
0,8 %

*5) Mindreforbruket innen grunnskole er sammensatt. Skoleskysskostandene ble lavere enn
budsjettert, tilsvarende er lønn og sosiale utgifter skole samt SFO lavere enn budsjettet.
Samlet sett er mindreforbruket i sektoren 0,7 millioner / 0,8%.
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Planområde 3: Helse og omsorg
30
31
32
33
34

Programområde
Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017 Avvik kr Avvik %
Helse/Omsorg, (folkehelsekoordinator)
501
541
40
7,4 % *6
Legetjeneste
6 154
6 424
270
4,2 %
Hjelpetjenesten
9 578
9 324
-254
-2,7 %
Helsetunet
33 661
33 375
-286
-0,9 %
Hjemmetjenesten
67 131
66 310
-821
-1,2 % *7
117 025
115 974
-1 051
-0,9 %

*6 Mindreforbruket i programområde 30 er knyttet til diverse poster.
*7 Merforbruket i programområde 34 Hjemmetjenesten er i all hovedsak knyttet til pensjon og
diverse lønnsposter
Samlet sett er merforbruket i sektoren på 1 million/ 0,9 %

Planområde 4: Utvikling og drift
41
42
43
44
46
47
48
49
50
50

Programområde
Brannvern
Vannforsyning
Avløp
Gruveforurensning
Veier, samferdsel og parker
Bygg og eiendom
Plan, byggesak, oppmåling og kart
Landbruk og naturforvaltning
Næringsutvikling

Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017
4 127
4 401
1 990
1 741
-1 108
-962
4 583
18 668
1 248
2 996
1 317
33 820

4 382
19 043
1 178
3 258
1 312
34 353

Avvik kr Avvik %
274
6,2 % *8
-249 -14,3 % *9
146 -15,2 % *10
-201
375
-70
262
-5
533

-4,6 %
2,0 %
-6,0 % *11
8,0 % *12
-0,3 %
1,6 %

*8) Mindreforbruket innen brannvern er blant annet knyttet til mindreforbruk på flere poster, samt
fondsbruk.
*9 og 10) Avviket for programområdene 42 Vann er en følge av fonds-bruk/-avsetninger til/fra
lovpålagte selvkostfond. Begge disse programområdene er underlagt lovpålagt selvkostregime, og
avvikene utlignes over en løpende 3-årsperiode. Høsten 2015 ble disse områdene gjennomgått
sammen med ekstern konsulent og det ble gjort justeringer/oppdateringer av selvkostgrunnlagene.
Det er gjort korrigeringer knyttet til avskrivninger tidligere år i regnskapet for 2017.
*11) Avviket i programområde 48 er også i stor grad knyttet til lokalt vedtatt selvkost og
fondsføringer.
*12) Mindreforbruket i Orkla landbruk har i stor grad sammenheng med endringer innen
landbruksvikarordningen å gjøre (vakanse), samt mindreforbruk på mange konti på i
landbrukskontorets budsjett.
Samlet sett er merforbruket i sektoren 0,5 millioner/ 1,6%.
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Planområde 9: Felles inntekter og utgifter
Vesentlige avvik avvik i planområde 9 kommenteres i forhold til regnskapsskjema 1 A - (motsvar til
skjema 1 B), se tabell. Dette ut fra konsistens i rapporteringen. Vesentlighetsgrensen settes til avvik
større enn 1 million.
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre dir. el. indir. skatter (inkl. kons..avg.)
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017 Avvik kr Avvik %
-89 846
-87 093
2 753 -3,2 % *13
-138 268
-139 666 -1 398
1,0 % *14
-13 422
-13 445
-23
0,2 %
-1 024
-1 024
0,0 %
-40 785
-40 833
-48
0,1 % *
-283 345
-282 061
1 284 -0,5 %

FINANSINNTEKTER / -UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter, provisjoner o.a. finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

-7 206
-1 476
6 003
368
12 345
10 033

-6 334
-1 600
6 777
350
13 400
12 593

872 -13,8 %
-124
7,7 %
774 11,4 %
-18 -5,3 %
1 055
7,9 % *15
2 560 20,3 %

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetnigner
Netto avsetninger

16 702
6 910
-9 409
-2 085
-6 079
6 039

16 702
5 537
-9 409
-2 271
-5 403
5 156

0,0 %
-1 373 -24,8 % *16
0,0 %
-186
8,2 %
676 -12,5 %
-883 -17,1 %

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

297
-266 977

297
-264 015

0,0 %
-1,1 % *17

Sum fordelt til drift fra skjema 1B
Regnsk. mer-/mindreforbruk

262 028
-4 949

264 015

2 962
1 987
4 949

0,8 % *17

*13 og 14) Merinntekten i skatter er tilnærmet 2,8 millioner, knyttet til at skatteinngangen ble bedre
enn forutsatt ved legging av budsjettet. Tilsvarende er inntektsutjevninga lavere enn forutsatt. Ved
justering av budsjettet i desember 2017, ble det budsjettert ut fra kjent nivå. Inntektsutjevninga
gjøres opp etterskuddsvis etter at skatteinngangen for hele landet er klart. Endelig nivå/avregning på
denne kom i februar 2018.
*15) Avdragsutgiftene på løpende lån ble lavere enn forutsatt ved legging av budsjettet.
*16) Avviket i avsetninger til bundne fond har i hovedsak sammenheng med fondsavsetninger innen
selvkostområdet..
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*17) Avvik i fordeling til drift (overføring til skjema 1 B) er en sum av mange avvikene over, og
korresponderer med budsjettavvik i tjenestene slik det framkommer i skjema 1 B.

Investeringsregnskapet
På samme måte som avvik i drifta kommenteres opp mot regnskapsskjema 1 A og B, kommenteres
vesentlige avvik i investeringsregnskapet opp mot regnskapsskjema 2 A og B. Vesentlighetsgrensen
for kommenterte avvik er avvik større enn 1 million. Alle beløp i tabellene i hele 1.000,- kr.
I det etterfølgende er avvik kommentert (skjema 2A)
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017 Avvik kr Avvik %
17 306
17 893
587
3,3 %
1 481
2 500
1 019 40,8 % *18
2 388
2 388
0,0 %
1 780
2 000
220 11,0 %
1 894
24 850

1 957
26 738

63
1 888

3,2 % *19
7,1 %

-9 632
-2 400
-4 708
-2 136
-1 929
-20
-20 825

-11 191
-2 360
-4 700
-2 210
-2 052
-20
-22 533

-1 559
40
8
-74
-123

13,9 % *20
-1,7 %
-0,2 %
3,3 %
6,0 %
-0,1 %
7,6 %

-297

-297

-3 728
-24 850

-3 908
-26 738

-1 708

0,0 %
-180
-1 888

4,6 %
7,1 %

*18 og 20) Avviket i utlån og forskutteringer henger sammen med lavere utlån av startlånsmidler,
enn forutsatt i budsjettet. Dette er også hovedforklaringen bak avviket i bruk av lånemidler. Øvrig
avvik på bruk av lånemidler skyldes litt lavere aktivitet i investeringsprosjektene enn forutsatt ved
budsjettjusteringen i desember.
*19) Grunnet underdekning i et enkelt prosjekt, er det avsatt noe mindre til fond enn forutsatt i
budsjettet.
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Når det gjelder de konkrete investeringsprosjektene, vises til note16 i regnskapet. Oppsummert for
de enkelte programområder framkommer ingen vesentlige avvik, se tabell under (skjema 2B). Alle
beløp i hele 1 000,- kr.
Programområde
11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m
12 Økonomiavd.
14 Personalavd.
15 IT-avd.
21 Barnehager
41 Brannvern
42 Vannforsyning
43 Avløp
46 Veier, samferdsel og parker
47 Bygg og eiendom

Regnsk. 2017 Reg. bud. 2017 Avvik kr Avvik %
123
127
4
3,4 %
178
140
-38 -26,8 %
176
140
-36 -25,5 %
21
25
4 16,2 %
300
312
12
3,9 %
3 318
3 269
-49 -1,5 %
3 224
3 177
-47 -1,5 %
862
1 040
178 17,1 %
4 804
5 266
462
8,8 %
4 303
4 397
94
2,1 %
17 306
17 893
587
3,3 %

Balanseregnskapet
Balansen viser status for kommunens økonomiske stilling ved årsskiftet. Utvikling i kommunens
egenkapital er sentral i vurdering av kommunens soliditet, og tabellen under viser utviklingen de siste
4 år. Det er gjennomført flere store endringer i perioden som krever nærmere forklaring.
*21) Endring faste eiendommer, anlegg, maskiner, utstyr
Endringen gjennom perioden skyldes i stor grad nyinvesteringer i skole og barnehage. Dette gir også
en betydelig økning av langsiktig gjeld. For 2017 er det avskrevet mer i faste eiendommer og anlegg
enn det er investert, noe som medfører en liten reduksjon fra 2016 til 2017.
*22) Endring pensjonsforpliktelser
En ser at pensjonsforpliktelser (dagens og framtidig gjeld vi har til ansatte med pensjonsrettigheter
hos oss) og pensjonsmidlene (de oppsparte midlene som forrentes og skal betale dagens og
framtidige pensjoner) har øket i takt tidligere år. Differansen vil inndekkes ved framtidig avsetning
og ved forrentning av pensjonsmidlene.
*23) Kasse, bankinnskudd
Endring i kasse/bank beholdningen har i stor grad sammenheng med ubrukte lånemidler og
fondsoppbygging å gjøre. Tidlig i perioden har uavsluttede investeringsprosjekter gitt økte ubrukte
lånemidler, altså lån som er tatt opp samlet før prosjektene er ferdigstilt og derfor står på konto. I
2017 er det det avsatt midler til fond, noe smom øker beholdningen i banken.. Fortsatt er likviditeten
påvirket av måten pensjon blir ført på. Det er betalt mer i pensjon enn det som er belastet i
regnskapet
*24) Fondsmidler:
Fondsmidlene øker fra 2016 til 2017. Dette gjelder avsetninger både til bundne og til ubundne fond.
Dette er med på å styrke likviditet og handlingsrom.
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* 25) Kapitalkonto
Økning siste årene har med nyinvesteringer i anleggsmidler (skole/barnehage) Reduksjonen fra 2015
til 2016 har blant annet sammenheng med at pensjonsforpliktelsene øker mer enn pensjonsmidlene,
og at avskrivningene er større enn avdrag på lån. Endringen fra 2016 til 2017 har i stor grad
sammenheng med at pensjonsmidlene økte mer enn forpliktelsene gjennom året.
*26) Andre lån:
På tross av moderate investeringer, er avdragstiden på lånene økt de siste årene, noe som medfører
at det nedbetales mindre på lånene enn det som er opptatt av nye lån.

(Tall i hele 1000)
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer, obligasjoner, pengemarked
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
Fond (bundne og disposisjonsfond)
Endrede regnskapsprinsipper
Regnskapsmessig mindreforbruk
Udekket investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Sum egenkapital
Pensjonsforpliktelse
Andre lån
Sum langsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

R 2014
380 994
20 864
62 936
23 621
389 016

R 2015
393 805
18 816
60 003
24 543
411 584

R 2016
400 932
18 080
60 637
25 705
430 001

877 431
9 410
38 082
18 532
54 523

908 751
14 196
33 097
19 483
63 432

935 355
12 793
32 977
20 460
66 968

120 547
997 978

130 208
1 038 959

133 199
1 068 553

R2017
396 227 *21
22 681
60 283
25 782
454 145 *22
959 118
16 158
30 714
21 591
82 867 *23
151 331
1 110 449

-48 162
6 020
-10 174

-56 529
6 020
-7 373

-67 748
6 020
-9 409

-81 362 *24
6 020
-4 949

-124 082

-130 699

-117 215

-176 398
-498 830
-278 517

-188 580
-512 038
-292 607

-188 350
-541 593
-292 911

-953 745
-41 096
-3 137

-804 645
-42 064
-3 669

-834 504
-42 252
-3 447

-137 587 *25
-217 877
-549 476 *22
-297 909 *26
-847 385
-42 110
-3 077

-44 233
-997 978

-45 733
-1 038 959

-45 699
-1 068 553

-45 187
-1 110 449
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Likviditet
Likviditeten har gjennom året vært
tilfredsstillende, ved at kommunen gjennom
året til enhver tid har hatt tilgjengelige midler
til å dekke løpende forpliktelser.

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

1,5

Likviditetsgrad er et begrep som sier noe om
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige
forpliktelser. Det benyttes 2 nøkkeltall for å
beskrive dette. Likviditetsgrad 1 er forholdet
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (bør
være større enn 2) og likviditetsgrad 2 er
forholdet mellom mest likvide omløpsmidler
og kortsiktig gjeld (bør være større enn 1).

1,0

0,5
0,0
År 2013

År 2014

År 2015

Likv grad 1

År 2016

År 2017

Likv grad 2

Grafen viser utviklingen i måltallene over tid,
og som det framgår av grafen er likviditeten
tilfredsstillende.

Lånegjeld

Tot.lånegjeld mill

År 2014
279

År 2015
293

År 2016
293

År 2017
298

Gj. pr. innb 1000kr

70

74

74

76

Utvikling i kommunens langsiktige lånegjeld (eks. pensjonsforpliktelser) er illustrert i tabellen.
Gjelda ligger på et stabilt, høyt nivå i perioden, i stor grad som følge av tidligere investeringer i skole
og barnehager
Det vises for øvrig til regnskapets note 7.
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Befolkningsutvikling
Kommunens inntektsgrunnlag og utgiftsbehov er i det alt vesentlige bestemt av antall innbyggere og
alderssammensetningen blant innbyggerne. Folketallet har ligget rett under 4000 i perioden I
tabellen under er faktisk folketall pr 01.01 inntatt på hvit bunn, mens prognoser fra SSB for årene
framover er inntatt på grå bunn.. Prognosen er basert på midlere økonomisk vekst, migrasjon,
dødelighet og innenlands mobilitet, basert på framskriving fra 2017 (kilde: SSB 11168 pr 15.03.18)
Faktisk folketall pr 01.01 Prognose
År2000 År2005 År2010 År2015
Total folkemengde

3991

3934

3920

3967

År2020
4049

År2025 År2030 År2035 År2040
4196

4350

4502

4362

Tabellen over viser at folketallet i Meldal forventes å stige i perioden. Tabellen under viser forventet
folketallsutvikling i Meldal kontra landet som helhet. Som tabellen viser, vil folketallsveksten i Meldal
være svakere enn i resten av landet. Prognosen for år 2016 er basis i framskrivningen

Meldal
Landet
Differanse

År 2016
100,00 %
100,00 %
0,00 %

År2020
102,40 %
104,25 %
1,84 %

År 2025
106,12 %
108,89 %
2,77 %

År 2030
110,02 %
113,47 %
3,45 %

År 2035
113,86 %
117,63 %
3,77 %

År 2040
117,15 %
121,43 %
4,28 %
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Tabellen under viser forventet endring %-vis i de ulike aldersgruppene de kommende år, basert på
SSB’s prognose.
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
0 år

1-5 år

6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80-89 år

År 2017

År 2018

År 2019

90 år
eller
eldre

År 2020

Tabellene viser at folketallet totalt sett har vært relativt stabilt de siste årene. Framover forventes
det en vekst i totalbefolkningen, noe som vil påvirke både framtidige inntekter og utgifter. Når det
gjelder de mest ressurskrevende gruppene,(barn og eldre eldre), ser en at det er forventet en vekst i
den yngste barne- og ungdomsgruppa, mens eldre eldre forventes å bli noe redusert de kommende
årene
Når det gjelder aldersgruppen 20-66 år, er hovedtyngden av tjenester til flertallet av befolkningen
selvkosttjenester (VAR-området). Endringer i folketallet i denne gruppen forventes derfor å ha en
forholdsvis mindre direkte innvirkning på omfanget av kommunal tjenester og kommunens økonomi.
Det er således endringene i gruppen yngre og eldre som gir utslag både i inntektssystemet og
tjenesteproduksjonen. En endring i aldersgruppen 16-66 år vil dog medføre tilsvarende
økning/reduksjon i skatteinntektene.

Forventninger omkring
framtidige inntekter og statlige
styringssignaler
Folketallsframskrivningen beskrevet over
sammenfaller i stor grad med framskrivninger
på nasjonalt nivå. Dette tilsier at en i Meldal
kan forvente en vekst i inntektene på linje
med landsgjennomsnittet. Kommunestyret i
Meldal har vedtatt at kommunen skal slås
sammen med Agdenes, Orkdal og deler av
Snillfjord kommune fra 2020. Dette vil både
påvirke framtidige inntekter og utgifter for
kommunene.

Diskriminering og likestilling
Nedenfor er det redegjort for kjønnsfordeling i
politiske organer og i administrasjonen.
Kvinner

Kommunestyret
Formannskapet
Hovedutvalg OHO
Hovedutvalg U D
Kontrollutvalget

6
3
3
3
2
Kvinner

Rådm. Ledergruppe
Antall i høyere stillinger

3
11

%

32%
43%
43%
43%
40%
%

50%
55%

Menn

13
4
4
4
3
Menn

3
9

%

68%
57%
57%
57%
60%
%

50%
45%
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I målet for arbeidsgiverpolitikken gjeldende i
2015 heter det:
”Vi har so
ål å ha likeverd og likestilli g
mellom kjønnene. Det er viktig for
arbeidsmiljøet at begge kjønn er representert
på arbeidsplasse e.”
Egen tiltaksdel for likestilling er ikke
utarbeidet. Tiltak med likestillingsmessig
konsekvens er inntatt i annen personalpolitikk,
bl.a. gjennom arbeid med livsfaseorientert
arbeidsgiverpolitikk og prosjekt omkring
uønsket deltid. Når det gjelder
diskrimineringsloven, er formålet med denne
”… å fre
e likestilli g og likeverd, sikre like
muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av
funksjonsevne, og hindre diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne.
Loven skal bidra til nedbygging av
samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer
og hi dre at ye skapes”.
(fra lovens formålsparagraf
I Meldal er det etablert et fast kommunalt råd
for funksjonshemmede, sammensatt av
politikere og representanter for
brukerorganisasjoner. Dette rådet arbeider
aktivt i forhold til å ivareta ovennevnte
intensjon både på samfunnsnivå og innenfor
de kommunale tjenester.

Etikkarbeid
Det har siden 2010 vært fornyet fokus på
etikkarbeidet i kommunen. Kommunen er en
del av et etikkprosjekt i KS-regi, og
refleksjonsgrupper og arbeidsgrupper er
nedsatt og i arbeid innen etikkområdet.
Kommunen har interne systemer for å ivareta
kvalitet og kontroll. Nytt avvikssystem er
innført, og det arbeides løpende med å
forbedre bruken av dette.

Gjennom elektronisk fakturahåndtering er det
inntatt både manuelle og automatiske
kontrollrutiner, f.eks. knyttet til bestillinger,
attestasjoner og anvisninger.
Kommunen ønsker å redusere omfanget av
kontanthåndtering ved å tilby alternative
betalingsformer (f.eks. «Vipps»).

Regnskapsprinsipper
I 2017 er regnskapet ført etter samme
prinsipper som tidligere år.

Rettssaker/andre uavklarte
forpliktelse
Kommunen er ikke part i rettssaker som
påvirker de framtidige, økonomiske utsiktene
til kommunen. Kommunen er heller ikke kjent
med andre, vesentlige, uavklarte forpliktelse

Interkommunale samarbeid
med base i Meldal
Meldal kommune deltar i mange ulike
interkommunale samarbeidsprosjekter. Orkla
Landbruk (interkommunal landbrukstjeneste
mellom Meldal og Orkdal kommune med
Meldal kommune som vertskommune), samt
sekretariatsfunksjonen til regionsamarbeidet
«Orkdal/Øy» innen oppvekstsektoren er de
eneste av disse som har base i Meldal.

Kommunestruktur
Meldal kommune har vedtatt sammenslåing
med Agdenes, Orkdal, og Snillfjord kommune,
og inngår i Orkland kommune fra 01.01.2020.
Endelig vedtak ble fattet av Stortinget
sommeren 2017.

Meldal 15.03.2018

Petter Lindseth, rådmann
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