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Kommuneøkonomien
Regnskapet for 2018 at viser 612,4 millioner kroner til fordeling drift, og ble gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på 8,7 millioner kroner.
Resultatet før regnskapsmessig bruk av avsetninger og avsetninger til fond viser et netto
driftsresultat på 1,2 millioner kroner, som er 1,9 % av driftsinntektene. Anbefalt måltall for
netto driftsresultat er 1,75 % av driftsinntektene.
Kommunens driftsutgifter (lønn, varer, tjenester, avskrivinger mv.) overstiger kommunens
driftsinntekter (skatt, statstilskudd, brukerbetaling m.m.) og resultatet før finanstransaksjoner
viste for 2018 brutto driftsresultat på minus 6,4 millioner kroner.
Finansutgiftene overstiger finansinntektene og viser et negativt finansresultat på minus 27,9
millioner kroner.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Regnskap og drift 2018 er presentert gjennom oversiktlige og informative dokumenter.

Dokumentene, særlig årsberetning, gir et godt grunnlag for politisk styring.
Sekretariatets konklusjon er at det ikke har kommet frem forhold som må omtales spesielt i
uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger kan
kontrollutvalget oversende uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet.
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i
uttalelsen før den oversendes.

Årsberetning 2018

Kapittel 1 Organisasjon
Medarbeidere
Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert timelønte, ekstrahjelp og vikarer):
Tabell 1.1 Registrerte lønnsmottakere
2018
Stillinger (antall ansatte)
700
Antall årsverk
576

2017
731
549

2016
699
506

2015
693
492

Likestillingsarbeid
IA - avtalen har som formål å rekruttere personer med redusert funksjonsevne eller personer som
har problemer med å få innpass i arbeidslivet. Dette omfatter også menn og kvinner i yrker der
de er underrepresentert og personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. I rekruttering har
kommunen tilstrebet likevekt i kjønn. I rekruttering er kvalifikasjonsprinsippet brukt, men med
sikte på å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne eller minoiritetsbakgrunn.

Seniorpolitikk
Skaun kommune har en seniorpolitikk som skal legge tilrette for at ansatte over 62 år skal kunne
stå lenger i arbeidslivet. Dette er også et av målene i IA avtalen som var gjendende i 2018. I 2018
fikk ansatte over 62 år, 10 dager ekstra fri, etter søknad om dette. Ordningen er ment som en
stimulering til å få ansatte til å fortsette i størst mulig stilling. Ordningen gjelder fra og med
måneden etter arbeidstakerne fyller 62 år, til og med fylte 67 år (tilsvarende som for uttak av
AFP).
Kommunen arrangerer seniordager hvert annet år, der det er mulighet for individuell samtale om
hvilke muligheter man har for uttak av alderspensjon og AFP, og beregninger av pensjon i
tilknytning til disse. Dette ble gjennomført i februar 2018.
Den ansatte skal innen fylte 62 år få tilbud om en seniorsamtale med sin nærmeste leder. Denne
samtalen skal være uavhengig av den årlige medarbeidersamtalen, og temaet i samtalen skal være
livsfase og individuell tilrettelegging med fokus på å kunne stå lengst mulig i arbeid.

Lønnsforhandlinger
Det ble gjennomført sentralt tariffoppgjør i 2018. Etter avtale mellom partene sentralt, ble det
ikke satt av midler til en lokal pott. Lokale forhandlinger etter kapittel 3.4 for enhetslederne, 3.5
for hovedtillitsvalgte som er frikjøpt og etter kap.5.1 for andre stillinger som forhandler all
lønnsregulering lokalt, ble fullført uten brudd. I tillegg ble det behandlet søknader fra
uorganiserte arbeidstakere.
Sentralt oppgjør hadde en virkning for 2018 på 2 311 000,- Helårsvirkning for 2019 på kroner
3 466 000,-. Lokale forhandlinger hadde en virkning for 2018 på 1 034 000,- Helårsvirkning på
kroner 1 551 000,Total virkning 2018: 3 345 000,Helårsvirkning 2019: 5 017 000,-

Etikk
Skaun kommune har vedtatt etiske retningslinjer. Retningslinjene skal først og fremst skape etisk
refleksjon og ettertanke hos den enkelte. Kommunens etiske retningslinjer skal, på samme måte
som varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, gjennomgås årlig ved hver enhet. Kommunens
etiske retningslinjer ble påbegynt revidert i 2018 med plan om å ferdigstilles i 2019.
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Sykefravær
Totalt sykefravær i 2018 var på 8,15 prosent til sammenligning med 2017, var sykefraværet 9,3
prosent.
Vi har ikke særskilt registrering av sykdommer med antatt årsak i forhold på arbeidsplassen og
kan heller ikke angi noe antall registreringer av slike sykdommer. Tall hentet fra Nav viser at
muskel - og skjelettskader/ sykdom og psykiske lidelser har hovedvekt av årsak til sykefraværet.
Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, ble sist endret og signert i september 2014
og gjelder i perioden 2014 - 2018. Kommunen har ved en partssammensatt gruppe, utarbeidet en
handlingsplan og satt opp delmål ut i fra avtalen. Denne er evaluert og revidert i 2018.
Samarbeidet med NAV og med Arbeidslivssenteret er nært og har blitt styrket. I 2018 mottok
kommunen tilretteleggingstilskudd og tilskudd til arbeidstrening fra NAV. Tilskudd er blitt gitt på
enkeltpersoner og for grupper. Det er blitt brukt på innkjøp av tilrettelagt utstyr eller som ressurs
for å kunne leie inn ekstra personal som støtte for arbeidstaker som er sykemeldt eller som står i
fare for å bli sykemeldt. Flere av kommunens ledere har deltatt på kurs i regi av
Arbeidslivssenteret.
Ned med sykefraværet
Kommunen ble i 2018 med i Ned satsingen. «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Dette er en satsing som i første omgang ble tilbudt større kommuner med et høyt sykefravær.
Satsingen, som er særlig rettet mot helse og omsorgssektoren og barnehagene, skal fungere som
drahjelp i det pågående inkluderings- og sykefraværsarbeidet i kommunene. Satsingen startet opp
i 2016 og er et samarbeid mellom KS og NAV. I 2018 ble det åpnet for at flere kommunes kunne
melde seg på. Skaun kommune besluttet å bli med i denne satsingen og i tillegg gjennomføre
prosjektet i alle enheter. I samarbeid med KS og NAV ble det gjennomført Workshop med alle
ledere og tillitsvalgte i alle enheter som igjen gjennomførte Ned på sine enheter. Det har vært
etablert innsatsteam der representanter fra Nav lokal, Nav arbeidslivssenter, personal og ledere
ved enhetene har deltatt.

Bedriftshelsetjeneste/HMS-arbeid
Stamina er Skaun kommunes bedriftshelsetjeneste. I 2018 har Stamina, med utgangspunkt i
utarbeidet handlingsplan og bestillinger fra enhetene i kommunen, bistått i ulike saker som gjelder
ansatte. Både grupper og enkeltansatte.
Aktiviteter innenfor respektive temaområder har blant annet vært:
 Ergonomi med arbeidsplassvurdering av ansatte.
 Psykososialt arbeidsmiljø. Det ble gjennomført en workshop med ansatte ved
Rossvollheimen, foretatt en psykososial risikovurdering, rådgivning på grupper og
individnivå. Lederstøtte i psykososiale spørsmål, individoppfølging av organisasjonspsykolog
og verneombudssamling med fokus på psykososialt arbeidsmiljø.
 Rus og avhengighet. Bedriftshelsetjenesten har bistått kommunen i Akanarbeid opp mot
enkeltansatte g råd/ veiledning til ledere.
 Forarbeid, prosess og rådgivning i sykefraværsarbeid. Dialogmøter og støttesamtaler med
enkeltansatte og ledere.
 Lederveiledning i systematisk HMS-arbeid.
 Yrkeshygiene: I lokalene der Skaun kirkelige fellesråd leier lokaler, er inneklima kartlagt og det
ble foretatt inneklimamålinger. Tiltak ble utført i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og
kommunens driftskontor. Det ble, etter tiltak, gjort nye målinger som var tilfredsstillende.
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Opplæring
Lederutvikling
Samlinger (hele og halve tema dager) er avholdt med rådmannen og enhetslederne, i tillegg til to
arbeidsmøter (strategikonferanser) med kommunestyret. Det ble gjennomført opplæring i 10faktor og personvernforordningen. Opplæring i forvaltningsloven og saksbehandlingsrutiner for
ledere, avdelingsledere og ansatte med ansvar for saksbehandling.
Orienteringer/ drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene
2 møter av ulik lengde er avholdt mellom rådmannen og alle organisasjonene samlet, bl.a. eget del
av møtet der IA er eneste tema, og prinsippene for bruk av hhv. deltidsstillinger (HTA pkt.2.3.1)
og oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger (HTA pkt.2.3.2) har blitt
drøftet. I tillegg kommer lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og samarbeidsmøter mellom
rådmannen og arbeidstakerorganisasjonene.
Grunnopplæring i verne - og miljøtiltak (40 timers kurs HMS)
Det er i 2018 gjennomført grunnopplæring i verne - og miljøarbeid (HMS), for ledere,
enhetsledere, verneombud og medlemmer i AMU (AML §§ 3 - 5, 6 - 5, 1.ledd og 7 - 4) når behov
har oppstått. Kommunen har ikke arrangert egne kurs, men brukt Stamina sine oppsatte kurs i
Trondheim.
Førstehjelpskurs
Gjennomført internt førstehjelpskurs ved enhetene som har hatt behov for dette.

Velferdstiltak
Vi - arrangement, med foredrag, ble gjennomført i Skaunhallen september 2018. Arrangementet
var et gratis tilbud for alle medarbeidere i kommunen. En arbeidsgruppe med ledere fra ulike
enheter/tjenesteområder, i tillegg til rådmann og personalrådgiver sto, for planlegging og det
praktiske rundt gjennomføringen. Arrangementet ble tatt godt imot.
Det ble gitt tilbud og gjennomført strikktrening for alle enheter i kommunen. Ekstern instruktør
gjennomførte treningen ute på hver enkelt enhet som ønsket dette.
Kommunen har avtaler med rabatterer treningsmuligheter for sine ansatte, med hhv. 3T og Max
Gym i Buvika og på Orkanger.

Lærlinger
Inngåtte kontrakter i 2018: 4 Løpende kontrakter 31.12.18: 11. I tillegg har flere ansatte tatt
fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og renholdsfaget. Veileder til
lærlinger har fått tilbud om å delta på samling i regi av fylkeskommunen.

Sysselsettingstiltak
Ved årsskiftet har vi avtaler med NAV for 3 personer om VTA plass i kommunen (varig
tilrettelagt arbeid i offentlig virksomhet) I tillegg har flere personer vært i arbeidspraksis og vært
utplassert ved ulike enheter i kommunen.

Internkontroll
Skaun kommunen bruker KF kvalitet- og avvikssystem som en del av sin internkontroll. Det er
inngått avtale for opprettelse og bruk av Sticos personalhåndbok. Denne skal brukes som en del
av kvalitetssystemet der rutiner og skjema tilknyttet HR/ personalområdet skal ligge. Der kan
også ansatte og ledere finne oppdatert informasjon som omhandler AML og lokal avtaler
innenfor HR/ personalområdet. Endelig oppstart forventes innen første halvår 2019.
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Innenfor økonomiområdet reguleres forvaltning og kontroll igjennom eksempelvis
delegeringsreglement, økonomireglement og finansreglement. I tillegg foreligger det klare
retningslinjer om hvilke personer som har anledning til å kontere, attestere og anvise økonomiske
transaksjoner.
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Kapittel 2 Statlige styringssignaler
I opprinnelig forslag til statsbudsjett for 2018 var det lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene
på totalt 3,8 milliarder kroner for kommunesektoren. Denne veksten skulle blant annet dekke
kommunenes økte demografikostnader (2,2 milliarder kroner) og pensjonskostnader (0,4
milliarder kroner). Utover dette var det forventet en økt satsing og videreføring av
opptrappingsplanen på rusfeltet, tidlig innsats i skole og barnehage, samt forebyggende tiltak for
barn, unge og familier. I St.prp.nr. 1 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet
(statsbudsjettet for 2019 framlagt oktober 2018) er den reelle veksten i de samlede inntektene til
kommunesektoren anslått til 2,7 milliarder kroner. De frie inntektene ble samtidig anslått til en
reell reduksjon med 1,6 milliarder kroner, noe som må ses i sammenheng med ekstra store
skatteinntekter i 2017, som ikke ble videreført i 2018.
Den kommunale deflatoren for 2018 er justert opp til 3,0 prosent (mot opprinnelig 2,6 prosent).
Veksttilskudd gis til kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på mer enn 1,4 prosent
de tre siste år. Tilskuddet per nye innbygger ut over vekstgrensa er 57 191 kroner. Tilskuddet ble
ikke prisjustert i 2018. Skaun kommune fikk i 2018 5,8 millioner kroner i veksttilskudd.
200 millioner kroner av veksten i de frie inntektene er begrunnet med økt satsing på tidlig innsats
i barnehagen og skolen i 2018. Skaun kommunes andel av dette er 380 000 kroner.
200 millioner kroner av veksten i de frie inntektene er begrunnet med økt satsing på
forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Dette er ment å forberede kommunene på et
større ansvar på barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen. Skaun kommunes
andel av dette er 310 000 kroner.
300 millioner kroner av veksten i de frie inntektene er begrunnet med økt satsing på rusfeltet.
Dette er en oppfølging av tidligere bevilgninger gitt i 2016 og 2017, og er en del av
opptrappingsplanen for rusfeltet, som skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og
samordnet innsats på rusfeltet. Skaun kommunes andel av dette er 293 000 kroner.
Den tidligere styrkinga av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjenesten,
videreføres på samme nivå som i 2017 med tillegg av prisjustering. Skaun kommunes andel av
dette er 1 362 000 kroner (bevilgning gitt i perioden 2015-2018).
Myndighet til å foreta vigsler er overført fra domstolene til kommunene fra og med 2018.
Rammetilskuddet til kommunene er styrket med 2,9 millioner kroner kr for å ivareta denne
oppgaven. Skaun kommunes andel av dette er om lag 4500 kroner.
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester videreføres. Innslagspunktet ble økt til
1 235 000 kroner, noe som er en større økning enn anslått lønnsvekst alene. Kompensasjonen for
kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 prosent.
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Kapittel 3 Kommunens økonomiske situasjon
I budsjettet for 2019 vedtok kommunestyret tre handlingsregler (økonomiske måltall), som skal
fungere som en «temperaturmåler» på kommunens økonomi. Selv om disse handlingsreglene ikke
gjelder for 2018, finner rådmannen det naturlig å rapportere på status innenfor disse områdene i
2018.

Handlingsregel 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
I 2018 ble netto driftsresultat for Skaun kommune på 1 164 000 kroner. Dette utgjør 0,19 prosent
av kommunens brutto driftsinntekter (612,4 millioner kroner). Dette er godt under målet som er
satt for 2019 og framover på 1,75 prosent. Noe av årsaken til det svake resultatet er at relativt
store driftsutgifter (engangstiltak, prosjekt mv.) finansieres ved bruk av midler fra driftsfondet.
Gjennomsnittsresultatet for alle kommunene i henholdsvis fylket, landet og kostragruppe 7 var
på hhv. 2,1 – 2,3 – 1,4 prosent.
Figur 3.1 viser utviklingen i netto driftsresultat de tre siste årene.
Figur 3.1 Handlingsregel 1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
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Handlingsregel 2: Netto rentebærende gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Ved utgangen av 2018 har Skaun kommune en total lånegjeld på 816,5 millioner kroner. Av dette
er det i overkant av 550,9 millioner kroner som belaster driftsbudsjettet gjennom at renter og
avdrag på disse lånene må finansieres av våre ordinære driftsinntekter. Målt i forhold til våre
brutto driftsinntekter (612 millioner kroner) utgjør dette en gjeldsgrad på 90 prosent. Noe som er
godt over målet på 80 prosent som er satt for årene framover. Som figur 3.2 viser har lånegjelda
økt de senere årene.
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Figur 3.2 Handlingsregel 2
Netto rentebærende gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
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Handlingsregel 3: Driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter
Ved utgangen av 2018 står det i overkant av 116 millioner kroner på driftsfondet. Dette er om lag
samme nivå som ved inngangen til 2018. Gode resultater de siste årene har gitt oss mulighet til å
bygge opp en relativt stor reserve på driftsfondet. Målt i prosent av driftsinntektene går andelen
noe ned fra 2017 til 2018, noe som har en sammenheng med at de totale driftsinntektene øker.
Grafen under viser at vi så langt er godt over målet på 5 prosent, noe som utgjør en
fondsstørrelse på om lag 30 millioner kroner.
Figur 3.3 Handlingsregel 3
Driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter
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Endret økonomisk situasjon
I forbindelse med gjennomføringen av prosjekt 531, helse og mestringsboliger, har det oppstått en
tvist med entreprenør vedrørende sluttoppgjøret. Formannskapet er orientert om status og
utviklingen i denne tvisten, men saken er fortsatt uavklart.
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Kapittel 4 Driftsregnskapet
Økonomisk oversikt driftsresultat
Tabell 4.1 Økonomisk oversikt drift 2018, sammenlignet med budsjett. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
budsjett
budsjett
Økonomisk oversikt drift
2018
2018
2018
Sum driftsinntekter
612 446
579 564
600 178
Sum driftsutgifter
618 905
576 529
610 170
Brutto driftsresultat
-6 459
3 035
-9 992
Eksterne finansinntekter
8 538
6 650
9 100
Eksterne finansutgifter
36 501
40 385
37 890
Resultat eksterne finanstransaksjoner
-27 963
-33 735
-28 790
Motpost avskrivninger
35 587
30 265
30 265
Netto driftsresultat
1 165
-435
-8 516
Sum bruk av avsetninger
51 407
9 753
51 509
Sum avsetninger
43 887
9 318
42 993
Netto avsetninger
7 520
435
8 516
Regnskapsmessig mindreforbruk
8 685
0
0

Avvik
12 268
8 735
3 532
-562
-1 389
827
5 322
9 681
-103
894
-996
8 685

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et mindreforbruk på nesten 8,7 millioner kroner. Til
sammenligning var mindreforbruket i 2017 på 30,8 millioner kroner.
Mens driftsinntektene ble 12,3 millioner kroner høyere enn budsjettert, ble driftsutgiftene 8,7
millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette forklarer at brutto driftsresultat ble 3,5 millioner
kroner bedre enn budsjettert. Til tross for dette har vi et negativt brutto driftsresultat på nesten
6,5 millioner kroner. Det betyr at kommunens løpende inntekter ikke er store nok til å dekke alle
driftsutgiftene. Dette er kompensert gjennom at en rekke enkelttiltak og prosjekter finansieres
ved bruk av driftsfondet.
De økte driftsinntektene fordeler seg slik:
Tabell 4.2 Beskrivelse avvik på hoved-artsnivå. Beløp i tusen kroner.
Hovedart
Avvik
Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter
-302
Refusjonsinntekter
6 369
Overføringsinntekter
-653
Skatt og rammetilskudd
6 854
Sum avvik driftsinntekter
12 268

Skatteinntektene ble nesten 7,5 millioner kroner høyere enn budsjettert i 2018, mens
eiendomsskatten og rammetilskuddet ble noen kroner lavere enn forventet. Dette forklarer en
stor del av økningen i driftsinntektene, og også det totale regnskapsmessige mindreforbruket.
Uten den økte skatteinngangen ville regnskapet vært gjort opp i tilnærmet balanse.
Avviket i refusjonsinntekter skyldes hovedsakelig høyere refusjoner av sykepenger, samt større
øremerkede tilskudd fra staten enn budsjettert. Begge disse postene har imidlertid en tilnærmet
tilsvarende økning på utgiftssiden (vikarutgifter og prosjektkostnader).
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Avviket på driftsutgiftene fordeler seg slik på hovedartene:
Tabell 4.3 Beskrivelse avvik på hoved-artsnivå. Beløp i tusen kroner.
Hovedart
Avvik
Lønn og sosiale utgifter
3 892
Kjøp av varer og tjenester
-1 603
Overføringer
1 125
Avskrivninger
5 322
Sum avvik driftsutgifter
8 735

Merforbruket på lønn og sosiale kostnader skyldes delvis økte vikarutgifter, som delvis
kompenseres gjennom økt refusjon av sykepenger, samt overforbruk på lønn.
Besparelsen på kjøp av varer og tjenester skyldes delvis lavere kjøp av tjenester fra private og
andre kommuner (private barnehager, interkommunalt barnevern, konsulenttjenester), samt at
ikke alle forutsatte tiltak er gjennomført fullt ut. I tillegg er det en rekke større og mindre avvik på
enkeltposter.
Avviket på avskrivninger påvirker størrelsen på brutto driftsresultat, men får ingen resultateffekt
totalt sett, da det i regnskapet føres en tilsvarende motpost i regnskapet før netto driftsresultat
beregnes.

Skjema 1A – avvik regnskap mot budsjett
Tabell 4.4 Skjema 1A, avvik mellom regnskap og budsjett. Beløp i tusen kroner.
Regnskap
Opprinnelig
Regulert
Spesifikasjon av skjema 1A
2018
budsjett 2018
budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue
194 457
185 559
186 988
Ordinært rammetilskudd
248 709
250 066
249 052
Skatt på eiendom
16 728
22 550
17 000
Andre direkte eller indirekte skatter
0
0
0
Andre generelle statstilskudd
16 633
18 570
18 570
Sum frie disponible inntekter
476 528
476 745
471 610
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutg., provisjoner og andre finans
utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/utgifter
Til dekning av tidligere
regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnskapsmessig
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

Avvik
7 469
-343
-272
0
-1 937
4 918

8 460
59
10 914

5 350
1 300
13 081

7 800
1 300
12 732

660
-1 241
-1 817

348
25 160
-27 903

0
27 304
-33 735

0
25 158
-28 790

348
2
886

0

0

0

0

39 875
4 012
30 827

7 000
2 318
0

39 875
3 118
30 827

0
894
0

17 805
2 774
7 520

9 633
120
435

17 805
2 877
8 516

0
-103
-996
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Tabell 4.4 Skjema 1A, avvik mellom regnskap og budsjett. Beløp i tusen kroner.
Regnskap
Opprinnelig
Regulert
Spesifikasjon av skjema 1A
2018
budsjett 2018
budsjett 2018
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Regnskapsmessig mindreforbruk

0
447 459
8 685

0
443 445
0

Avvik

0
451 337
0

0
-3 877
8 685

De frie inntektene ble 4,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at
skatteinngangen ble langt bedre enn forutsatt i budsjettet. Det statlige integreringstilskuddet for
mottak av flyktninger ble imidlertid 1,9 millioner kroner lavere enn forventet. Dette har
sammenheng med faktisk antall bosettinger av flyktninger som ble gjort i 2018.
Renteutgiftene ble lavere enn budsjettert. Dette skyldes fortsatt lav rente. I 2018 ble avkastningen
på de midlene vi har plassert via Grieg investor langt lavere enn forventet. Vi hadde et netto tap
på disse plasseringene på rundt 0,3 mill. kr mot en budsjettert avkastning på 1,3 millioner kroner.

Budsjettreguleringer
I forbindelse med behandlingen av økonomirapportene vedtok kommunestyret endringer av de
økonomiske rammene på skjema 1A, samt korrigeringer av rammene for budsjettområdene og
bevilgninger av nye tiltak på budsjettområdene.
Tabell 4.5 Oversikt budsjettreguleringer 2018. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
budsjett 2018
budsjett 2018
Sum frie disponible inntekter
476 745
471 610
Sum eksterne finansinntekter
6 650
9 100
Sum eksterne finansutgifter
-40 385
-37 890
Sum avsetninger
-9 318
-42 993
Sum bruk av avsetninger
9 753
51 509
Til fordeling drift
443 445
451 336

Endring
5 135
-2 450
-2 495
-33 675
-41 756
7 891

Som tabellen over viser er ramma til budsjettområdene økt med totalt 7,9 mill. kr gjennom ulike
vedtak i løpet av 2018. Økningen er fordelt slik på budsjettområdene:
Tabell 4.6 Oversikt budsjettreguleringer 2018 - budsjettområder. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Endring
Budsjettområder
budsjett 2018
budsjett 2018
Fellesutgifter/-inntekter
-6 110
-9 455
-3 345
Sentraladministrasjonen
57 443
58 757
1 314
Skoler inkl. SFO
120 790
123 717
2 927
Barnehager
63 313
64 864
1 551
Kultur, fritid og frivillighet
12 986
13 250
264
Barn, familie og sosial
60 046
61 549
1 503
Institusjonsbaserte tjenester
41 385
41 993
608
Hjemmebaserte tjenester
51 951
52 310
359
Plan, ekskl. gebyr
16 638
16 958
320
Plan, gebyrbelagte tjenester
-7 960
-7 816
144
Eiendomsdrift
32 963
35 209
2 246
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Tabell 4.6 Oversikt budsjettreguleringer 2018 - budsjettområder. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Endring
Budsjettområder
budsjett 2018
budsjett 2018
Sum
443 445
451 336
7 891

Tabellen under viser en oversikt over nye bevilgninger som er vedtatt gjennom året, samt
hvordan disse er finansiert.
Tabell 4.7 Oversikt nye bevilgninger og finansering av disse. Beløp i hele tall.
Bevilgninger nye driftstiltak
Beløp
Sak
Overskuddsoverføringer enhetene
3 422 000 Regnskap 2017
Planmidler flytting av Fv
2 500 000 Regnskap 2017
Utarbeidelse av ROS-analyse
300 000 Regnskap 2017
Ettergi 4. termin eiendomsskatt
5 550 000 Regnskap 2017
Holdeplassen - 5 dagers tilbud
150 000 Regnskap 2017
Parkering Rossvollheimen
190 000 Regnskap 2017
Kartlegging ventilasjon kantine/K-sal
100 000 Regnskap 2017
Renholdssoner kommunal bygg
200 000 Regnskap 2017
Sommerjobb ungdom
200 000 Regnskap 2017
Vedlikehold Viggja skole
50 000 Regnskap 2017
Vedlikeholdsplan kommunale bygg
10 000 Regnskap 2017
Reperasjon av heis Rossvollheimen
200 000 Regnskap 2017
Vedlikehold kommunale bygg
830 000 Regnskap 2017
Engasjement pensjonistlønn
85 000 ØR1
Fiansieringsordning digitaliseringsprosjekter
162 000 ØR1
Oppfølging Agenda Kaupangrapporten
600 000 ØR1
Taksering eiendomsskatt
350 000 ØR1
Bortfall statstilskudd SUS
1 000 000 ØR1
Forlengelse introduksjonsprogram
417 000 ØR1
Ny stilling utslippssaker
260 000 ØR1
Prosjekt digitaliseringsstrategi
790 000 ØR1
Prosjekt organisasjonsutvikling
800 000 ØR1
Vedlikeholdsplan og eiendomsstrategi
450 000 ØR2
Barnevernet
900 000 ØR2
Kompensasjon sentralt lønnsoppgjør
2 311 000 Administrativt
Kompensasjon lokalt lønnsoppgjør
1 034 000 Administrativt
Utstyr "Den teknologiske skolesekken"
140 000 K-sak 84/18 (desember)
Redusert bevilgning tiltak (saldering)
-4 950 000 K-sak 84/18 (desember)
Prosjekter barn, familie og sosial
2 608 000 K-sak 84/18 (desember)
Redusert bevilgning 4 tiltak
-1 252 000 K-sak 84/18 (desember)
Sum bevilgninger
19 407 000
Finansiering:
Disponering av mindreforbruk fra 2017
Økt utbytte Trønderenergi
Reduserte renteutgifter

Beløp
13 102 000
2 450 000
349 000
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Tabell 4.7 Oversikt nye bevilgninger og finansering av disse. Beløp i hele tall.
Bevilgninger nye driftstiltak
Beløp
Sak
Økte skatteinntekter
415 000
OU-tilskudd KS
1 590 000
Selvkost slamfond
260 000
Redusert avdragsutgifter
1 350 000
Lønnsreserven
3 345 000
Øremerket tilskudd
140 000
Bruk av bundne fond
2 608 000
Redusert bruk av driftsfondet
-4 950 000
Økt avsetning til driftsfondet
-1 252 000
Sum finansiering
19 407 000

Resultat budsjettområde – Sentraladministrasjon og fellesutgifter
Budsjettområdet Sentraladministrasjonen og fellesutgifter består av folkevalgte organ,
kontrollutvalg, revisjon, rådmann med stabsenhetene økonomi- og personalkontoret,
servicekontoret, fellestjenester og IKT.
For 2018 hadde budsjettområdet et samla mindreforbruk på 4,7 millioner kroner.
Tabell 4.8 Budsjettavvik Sentraladministrasjon og fellesutgifter. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Sentraladministrasjonen
budsjett
budsjett
og fellesutgifter
2018
2018
2018
Driftsutgifter
61 441
60 957
65 856
Driftsinntekter
-7 380
-4 024
-7 100
Netto driftsutgift
54 061
56 933
58 757

Avvik
-4 415
-280
-4 695

Som tabellen under viser skyldes mesteparten av dette et mindreforbruk innenfor økonomi- og
personalkontoret.
Tabell 4.9 Budsjettavvik fordelt på ansvarsområder. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Sentraladministrasjonen
budsjett
budsjett
og fellesutgifter
2018
2018
2018
110 Kommuneledelsen
7 331
6 825
7 084
120 Økonomi- og personal
36 639
39 877
40 674
130 Servicekontor
5 666
5 325
6 092
140 Politiske organer
4 426
4 907
4 907
Netto driftsutgift
54 061
56 933
58 757

Avvik
247
-4 035
-426
-481
-4 695

Under ansvaret til økonomi- og personalkontoret føres en rekke utgifter og inntekter innenfor en
rekke tjenesteområder, men som ikke kan knyttes opp til en bestemt enhet. Mindreforbruket på
4,0 millioner kroner er knyttet opp imot flere ulike tjenesteområder og utgiftsarter.
Mindreforbruket på fellesutgifter administrasjon (1,3 millioner kroner) skyldes blant annet lavere
bruk av konsulenttjenester enn budsjettert, lavere utgifter til kjøp av lisenser og oppgradering av
dataprogrammer. Videre er ikke den sentrale kurspotten benyttet fullt ut. Avsatte midler til
tilskudd bredbåndsutbygging kom ikke til utbetaling i 2018, men vil komme i 2019. Utgifter til
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bedriftshelsetjeneste ble langt lavere enn budsjettert. I tillegg er det en rekke større og mindre
avvik knyttet til enkeltposter.
Tilskudd til private barnehager ble nesten 1,0 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette er i all
hovedsak knyttet opp imot tilskudd til private barnehager i andre kommuner for barn bosatt i
Skaun.
Innenfor skoleområdet ble utgifter til andre kommuner for elever hjemmehørende i Skaun langt
lavere enn budsjettert. Motsatt ble utgifter til skoleskyss nesten 0,4 millioner kroner høyere enn
budsjettert.
Tabell 4.10. Budsjettavvik ansvar 120. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Regnskap
budsjett
120 Økonomi- og personal
2018
2018
Administrasjon
12 180
11 098
Fellesutgifter adm.
9 891
11 208
Fellesutgifter barnehage
6 919
9 277
Fellesutgifter skole
5 306
6 706
Fellesutgifter helse og omsorg
1 950
1 623
Andre tjenester
392
-35
Netto driftsutgift
36 639
39 877

Revidert
budsjett
2018
12 158
11 231
8 772
6 291
1 748
475
40 674

Avvik
23
-1 339
-1 853
-985
202
-83
-4 035

Resultat budsjettområde – Skoler inkl. SFO
Budsjettområdet består av Buvik skole, Børsa skole, Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Venn
oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter og Skaun ungdomsskole inkl. voksenopplæringa.
Barnehagedelen av oppvekstsentra inngår også i tallene for dette området.
Samla sett går området med et merforbruk på 1,1 millioner kroner.
Tabell 4.11 Budsjettavvik Skoler inkl. SFO. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Regnskap
budsjett
Skoler inkl. SFO
2018
2018
Driftsutgifter
153 205
141 682
Driftsinntekter
-28 411
-20 892
Netto driftsutgift
124 794
120 790

Revidert
budsjett
2018
148 816
-25 098
123 718

Avvik
4 389
-3 313
1 076

Buvik skole har et overforbruk på nesten 1,1 millioner kroner. Dette skyldes større lønnsutgifter
enn budsjettert for å ivareta økt antall elever som har lovmessig rett til spesiell oppfølging. I
tillegg har skolen hatt tilflytting av elever som har hatt rett til full voksenoppdekking.
Overforbruket ved Venn oppvekstsenter skyldes for høye lønnsutgifter knyttet til ulike forhold.
Både barnehagen ved Venn og Jåren-Råbygda har et overforbruk. Deler av dette skyldes avvik
mellom lønn og refusjoner for ansatte i foreldrepermisjon.
Deler av merforbruket på budsjettområdet dekkes inn gjennom et mindreforbruk på andre
enheter og tjenester.
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Tabell 4.12 Budsjettavvik Skoler inkl. SFO fordelt på ansvarsområder. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Avvik
budsjett
budsjett
Skoler inkl. SFO
2018
2018
2018
201 Buvik skole
29 282
27 577
28 196
1 086
202 Børsa skole
25 084
24 758
25 029
55
203 Jåren-Råbygda oppv.
9 938
9 616
9 767
171
204 Venn oppv.
17 453
16 542
16 936
517
205 Viggja oppv.
10 769
10 739
10 874
-105
206 Skaun ungdomsskole
32 267
31 557
32 915
-648
Netto driftsutgift
124 794
120 790
123 718
1 076
Tabell 4.13 Budsjettavvik Skoler inkl. SFO fordelt på tjeneste. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
budsjett
budsjett
Skoler inkl. SFO
2018
2018
2018
Barnehage oppv.sentra
10 504
10 094
10 057
Grunnskole
107 402
104 089
106 823
Styrket tilbud førskoleb.
761
860
977
Voksenopplæring
865
645
668
SFO
5 262
5 102
5 193
Netto driftsutgift
124 794
120 790
123 718

Avvik
446
578
-216
197
70
1 076

Resultat budsjettområde – Barnehager
Budsjettområdet består av Børsa barnehage, Oterhaugen/Ilhaugen barnehage og Hammerdalen
barnehage. Barnehagedelen ved de tre oppvekstsentra inngår i tallene under budsjettområde
skole.
Samla sett går budsjettområdet med et merforbruk på 2,5 millioner kroner.
Tabell 4.14 Budsjettavvik Barnehager. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Regnskap
budsjett
Barnehager
2018
2018
Driftsutgifter
91 123
79 029
Driftsinntekter
-23 792
-15 716
Netto driftsutgift
67 331
63 313

Revidert
budsjett
2018
87 747
-22 883
64 864

Avvik
3 376
-909
2 466

Merforbruket på budsjettområdet er høyere enn prognosen fra ØR2 viser. Merforbruket på Børsa
barnehage skyldes i hovedsak at innføring av pedagognormen, samt krav fra forbund om fast
ansettelse av vikarer, førte til overtall av fagarbeidere og assistenter. Det lyktes ikke i 2018 å sluse
all overtallighet inn i vikariater slik planen var. I tillegg har det vært gitt tilbud til barn med store
hjelpebehov, som i mange tilfeller har krevd en til en-bemanning.
Også Hammerdalen og Oterhaugen barnehager har et stort overforbruk, noe som i mange
tilfeller har samme årsak som i Børsa barnehage. Økt vikarinnleie har også ført til avvik blant
annet pensjon og arbeidsgiveravgift.
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Tabell 4.15 Budsjettavvik Barnehager fordelt på ansvarsområder. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
budsjett
budsjett
Barnehager
2018
2018
2018
210 Børsa barnehage
20 329
18 924
19 184
212 Oterhaugen barnehage
19 382
18 311
18 934
213 Ilhaugen barnehage
7 823
7 390
7 787
215 Hammerdalen barnehage
19 796
18 688
18 959
Netto driftsutgift
67 331
63 313
64 864

Avvik
1 145
448
36
837
2 466

Resultat budsjettområde – Barn, familie og sosial
Budsjettområdet består av enhet for Barn, familie og helse (PP-tjenesten, primærhelsetjenesten,
rehabiliteringstjenesten, helsesøstertjenesten, miljøretta helsevern, flyktningetjenesten, psykisk
helsetjeneste og interkommunalt barnevern) og NAV (sosialtjenesten).
Samla sett går budsjettområdet med et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner.
Tabell 4.16 Budsjettavvik Barn, familie og sosial. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Regnskap
budsjett
Barn, familie og sosial
2018
2018
Driftsutgifter
64 734
60 859
Driftsinntekter
-5 730
-813
Netto driftsutgift
59 003
60 046

Revidert
budsjett
2018
66 310
-5 034
61 276

Avvik
-1 577
-696
-2 273

Merforbruket ved NAV skyldes i all hovedsak økte utbetalinger til ytelser etter lov om sosiale
tjenester som en følge av økt bosetting av flyktninger og statlige lov- og regelendringer som
påvirker kommunale utbetalinger.
Barnevernet (en del av ansvar 300) har et stort mindreforbruk (1,8 millioner kroner)
sammenlignet med budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig en avregning av statlige tilskudd
mellom Melhus og Skaun, som ikke var hensyntatt i budsjettet for 2018. Mindreforbruket innen
rehabiliteringstjenesten på 0,8 millioner kroner skyldes en feil i budsjettet som ikke ble korrigert i
2018.
Mindreforbruket innen Psykisk helse skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert.
Tabell 4.17 Budsjettavvik fordelt på ansvarsområder. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
budsjett
budsjett
Barn, familie og sosial
2018
2018
2018
300 Barn, familie og helse
28 876
31 558
31 988
301 PP-tjenesten
3 436
3 199
3 431
302 Flyktningetjenesten
8 533
8 723
8 323
303 Psykisk helsetjeneste
6 253
6 117
6 648
310 NAV
11 905
10 449
10 886
Netto driftsutgift
59 003
60 046
61 276
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Avvik
-3 112
5
210
-395
1 019
-2 273

Resultat budsjettområde – Kultur, fritid og frivillighet
Budsjettområdet består av enhet for Kultur, fritid og frivillighet (kulturskole, kulturarbeid,
fritidsassistenter, fritidsklubben, bibliotek og frivlligsentralen).
Samla sett går budsjettområdet med et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner.
Tabell 4.18 Budsjettavvik Kultur, fritid og frivillighet. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Kultur, fritid og
budsjett
budsjett
frivillighet
2018
2018
2018
Driftsutgifter
15 630
14 118
14 941
Driftsinntekter
-2 662
-1 147
-1 725
Netto driftsutgift
12 968
12 971
13 216

Avvik
689
-937
-248

Mindreforbruket kan i all hovedsak knyttes til lavere lønnsutgifter enn budsjettert, blant annet
forbundet med lederbytte og dermed en periode med ubesatt stilling og lavere aktivitet.

Resultat budsjettområde – Institusjonsbaserte tjenester
Budsjettområdet omfatter drift og tjenester ved Rossvollheimen.
Samla sett går budsjettområdet med et merforbruk på 0,1 millioner kroner.
Tabell 4.19 Budsjettavvik Institusjonsbaserte tjenester. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Institusjonsbaserte
budsjett
budsjett
tjenester
2018
2018
2018
Driftsutgifter
55 192
49 962
53 147
Driftsinntekter
-13 076
-8 577
-11 154
Netto driftsutgift
42 117
41 385
41 993

Avvik
2 045
-1 922
123

Merforbruket skyldes i all hovedsak økt forbruk på matbudsjettet, som en følge av perioder med
bruk av ekstern leverandør på middagsmat, og for stort forbruk på matinnkjøp til beboerne.

Resultat budsjettområde – Hjemmebaserte tjenester
Budsjettområdet omfatter hjemmesykepleien, aktiviseringstjenester rettet mot eldre og
funksjonshemmede, Meieribakken, Solbakken, Gullhaugtun og Vennatunet.
Samla sett går budsjettområdet med et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner.
Tabell 4.20 Budsjettavvik Hjemmebaserte tjenester. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Hjemmebaserte
Regnskap
budsjett
budsjett
tjenester
2018
2018
2018
Driftsutgifter
61 212
58 769
61 648
Driftsinntekter
-9 335
-6 819
-9 339
Netto driftsutgift
51 877
51 951
52 310

Avvik

Totalt sett er inntektssida i balanse, selv om tilskuddet til ressurskrevende tjenester ble 0,5
millioner kroner lavere enn forventet.
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-437
4
-433

Lønnsutgiftene er rundt 1,0 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette oppveies av at det er
en rekke større og mindre avvik innenfor ordinære driftspostene som til sammen utgjør et
mindreforbruk på rundt 1,4 millioner kroner.

Resultat budsjettområde – Plan ekskl. gebyr
Området omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av drifts- og investeringsprosjekter,
landbruks- og viltforvaltning, samferdsel, boligtjenesten, eiendomsutvikling, brann- og
redningstjenesten.
Samla sett går området med et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner.
Tabell 4.21 Budsjettavvik Plan ekskl. gebyr. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Regnskap
budsjett
Plan ekskl. gebyr
2018
2018
Driftsutgifter
17 142
20 014
Driftsinntekter
-2 742
-3 376
Netto driftsutgift
14 400
16 638

Revidert
budsjett
2018
19 414
-4 121
15 293

Avvik
-2 272
1 379
-893

Deler av mindreforbruket skyldes blant annet at en prosjektlederstilling stod vakant en periode i
2018. I tillegg er lønnsutgifter, tilsvarende 1,5 årsverk, overført til investeringsprosjekter uten at
driftsbudsjettet er redusert tilsvarende. Videre er det noen driftstiltak som ikke ble ferdigstilt i
2018, men som videreføres i 2019.

Resultat budsjettområde – Plan, gebyrbelagte tjenester
Budsjettområdet omfatter plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, feiing,
slambehandling, vann og avløp.
Budsjettområdet har samla sett et merforbruk på 0,2 millioner kroner.
Tabell 4.22 Budsjettavvik Plan gebyrbelagte tjenester. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Plan, gebyrbelagte
budsjett
budsjett
tjenester
2018
2018
2018
Driftsutgifter
24 090
23 836
24 639
Driftsinntekter
-29 474
-29 582
-30 241
Netto driftsutgift
-5 384
-5 747
-5 603

Avvik
-549
768
219

Avviket skyldes blant annet lavere inntekter enn budsjettert innen de tekniske tjenestene. Innen
vann- og avløpsområdet reguleres mer-/mindreforbruk av selvkostregnskapet, og vil dermed ikke
påvirke kommunens totale resultat direkte.

Resultat budsjettområde – Eiendomsdrift
Budsjettområdet omfatter drift og forvaltning av kommunens eiendomsmasse, inkludert
vaktmester- og renholdstjenesten.
Samla sett går området med et merforbruk på 4,0 millioner kroner.
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Tabell 4.23 Budsjettavvik Eiendomsdrift. Beløp i tusen kroner.
Opprinnelig
Regnskap
budsjett
Eiendomsdrift
2018
2018
Driftsutgifter
56 891
48 024
Driftsinntekter
-16 723
-14 118
Netto driftsutgift
40 168
33 907

Revidert
budsjett
2018
52 669
-16 517
36 153

Avvik
4 222
-206
4 016

Deler av merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette kan i tillegg knyttes
opp imot et høyt sykefravær. Videre er det et avvik på vedlikehold av kommunale bygg, og da
spesielt utleieboliger. Husleieinntektene er mer enn 1,0 millioner kroner lavere enn budsjettert,
noe som kan forklares med både for høyt budsjett og lavere utleiefrekvens på enkelte boliger.
Noen poster er over tid underbudsjettert, sett opp imot faktisk forbruk og avtaler. Dette gjelder
spesielt utgifter til strøm, lisenser og alarmsystemer/vakthold. I tillegg er det en rekke større og
mindre avvik på flere poster.
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Kapittel 5 Investeringsregnskapet
Regnskapsskjema 2A - investering
Tabell 5.1 Oversikt investeringer – 2A. Beløp i hele tall.
Regnskap
2018

Regulert
Opprinnelig
budsjett 2018 budsjett 2018

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

238 470 470
14 498 000
1 515 462
12 666 467
0
5 092 841
272 243 240

258 790 000
20 000 000
1 455 000
3 000 000
0
0
283 245 000

268 670 000
20 000 000
1 530 000
3 000 000
0
0
293 200 000

Finansiert slik:
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

184 498 000
208 250
3 633 000
44 951 453
8 665 150
92 400
242 048 253

190 000 000
0
0
46 166 000
3 000 000

213 580 000

239 166 000

254 829 000

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

0
0
30 194 987
272 243 240

0
0
44 079 000
283 245 000

0
0
38 371 000
293 200 000

0

0

0

Udekket/udisponert

1 895 000
36 354 000
3 000 000

Investeringer i anleggsmidler, kr 238 470 000, er fordelt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i
årsregnskapet. Årets anleggsinvesteringer ble ca. 20 000 000 lavere enn revidert budsjett.
Hovedårsaken til avviket er endret fremdrift og forsinket oppstart av enkeltprosjekt.
Oversikten under viser sammenligning (avvik) mellom regnskap og revidert budsjett og status for
hvert prosjekt:
Tabell 5.2 Oversikt prosjekter med merforbruk 2018. Beløp i tusen kroner.
Regnskap
Regulert
Prosjekter
Avvik
Status
2018
budsjett 2018
531 Helse- og mestringsboliger
6 002
6 000
2
536 Utvidelse Skaun ungdomsskole
210 617
210 000
617 Videreføres
552 Ombygging Jåren/Råbygda skole
26
0
26 Avsluttet
652 Opprydding Brekka vann, trinn V
1 139
1 100
39 Avsluttet
654 Overtakelse Rossvatnet
351
210
141 Videreføres
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Tabell 5.2 Oversikt prosjekter med merforbruk 2018. Beløp i tusen kroner.
Regnskap
Regulert
Prosjekter
Avvik
2018
budsjett 2018
Sum merforbruk 2018
218 135
217 310
824

Tabell 5.3 Oversikt prosjekter med mindreforbruk 2018. Beløp i tusen kroner
Regulert
Regnskap
Prosjekter med mindreforbruk 2018:
budsjett Avvik
2018
2018
500 IKT investeringer generelt
1 528
3 700 -2 172
501 IKT investeringer skolene
976
3 250 -2 274
517 Viggja skole, undervisningsbrakker
4 292
4 775
-483
526 Flyktningeboliger
3 745
4 000
-255
527 Ny 8 avd. barnehage Buvika
0
160
-160
541 Ombygging brannstasjon
576
3 500 -2 924
547 Solskjerming rådhuset
493
500
-7
548 Brannvarslingsanlegg Venn skole
312
315
-3
551 Kjøleanlegg Rossvollheimen
107
110
-3
553 Lærerarbeidsplasser Børsa skole
98
2 500 -2 402
554 Innkjøp GPS oppmålingsutstyr
163
165
-3
555 Rossvollheimen - gass-/slokkeanlegg
236
250
-14
Gressklipper/traktor Buvik
556 vaktmesterområde
513
515
-2
557 Mobile pumper-ny brannordning
197
200
-3
558 P-plasser Rossvollheimen
74
190
-116
559 Riving Pundslia barnehage
445
500
-55
Vannledning, forlengelse Sildvær645 Sandløkk
25
500
-475
Vannledning forsterkning Eggkleiva656 Børsa
1 084
2 000
-916
658 Forsterkning vannforsyning Trøvegen
103
1 000
-897
729 Forprosjekt Viggja renseanlegg
202
2 000 -1 798
752 Opprydding i Brekka, avløp trinn V
1 011
1 200
-189
754 Overføringsledning Eggkleiva-Børsa
283
2 000 -1 717
Renovering vann- og avløpskummer
755 Finnmyrv.
100
1 500 -1 400
758 Ny overvannsledning Trøvegen
77
1 000
-923
762 Avløp Husbyeggen-Rena
3 583
3 700
-117
Infrastruktur VA rundt Skaun
765 ungdomsskole
0
1 550 -1 550
Trafikksikkerhetsplan kommunale
840 veger
Sum mindreforbruk 2018
Sum investert i anleggsmidler 2018

114
20 337
238 470
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Status

Status
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Avsluttet
Avsluttet
Videreføres
Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
Videreføres
Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Avsluttet
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Avsluttet
Avsluttet

400
-286 Videreføres
41 480 -21 144
258 790 -20 320

Kommentarer til de største avvikene:
Prosjekt 500 og 501: Bevilgning må ses i sammenheng med blant annet samarbeidet med Melhus
kommune. Fremdriften er litt forsinket i forhold til det som var forutsatt.
Prosjekt 541: Prosjektets forutsetninger er endret. Bokførte utgifter gjelder ombygging og
tilpasning av dagens brannstasjon i mindre omfang enn først vedtatt for å tilfredsstille
Arbeidstilsynets krav. Prosjektet er tatt inn i budsjett/økonomiplan for 2019-2021 men da gjelder
det bygging av ny brannstasjon.
Prosjekt 553: Prosjektet ble startet opp sent i 2018. Det er i 2019-budsjettet bevilget kr 2 300 000
til prosjektet (rebudsjettering).
Prosjekt 765: Prosjektet ble gjennomført i 2017 og restbevilgning ble overført il 2018. Men
prosjektet må fra 2018 ses i sammenheng med prosjekt 536 Skaun ungdomsskole.
Vann- og avløpsprosjekter: Forsinket fremdrift i forhold til budsjett.
Utlån (startlån)
I 2018 ble det lånt ut kr 14 498 000 i startlån. Budsjettert utlån var kr 20 000 000. Det er stor
etterspørsel etter startlån, men det kan ta noe tid fra en søker har fått forhåndsgodkjenning til
lånet blir utbetalt. Boligmarkedet er uforutsigbart, og for en del søkere tar det noe tid før de
finner en egnet bolig.
Oversikten under viser regnskapspostene for utlån (både utbetalinger og finansiering).
Tabell 5.4 Oversikt regnskapsposter for utlån. Beløp i tusen kroner
Regnskap
Spesifikasjon
Kommentarer
2018
Utlån
14 498 Nye utlån i 2018
Betalte avdrag på kommunens
3 572 Ordinære avdrag
lån i Husbanken
Betalte avdrag på kommunens
9 094 Ekstraordinære avdrag
lån i Husbanken
Avsetning av mottatte avdrag
5 093 Mottatte avdrag minus ordinære avdrag er avsatt til
startlån
bundet investeringsfond og må benyttes til nedbetaling
av lån i 2019
Mottatte avdrag på utlån
-8 665 Avdragsinnbetalinger fra låntakere
Bruk av lånemidler til startlån
-14 498 Til finansiering av nye utlån i 2018. Det ble tatt opp
nytt lån i Husbanken på kr 20 000 000. Ubrukte
lånemidler pr. 31.12.18 var kr 22 094 000.
Bruk av bundne
-9 094 Avsetning fra 2017 som finansierer ekstraordinære
investeringsfond
avdrag i 2018
Sum
0

Finansiering av utgiftene i investeringsregnskapet
Alle inntekter/tilgjengelig finansiering i investeringsregnskapet er å anse som felles finansiering av
årets utgifter. Unntaket er øremerkede midler som er reservert til særskilte formål i henhold til
lov, forskrift eller avtale med giver.
Sum utgifter i investeringsregnskapet for 2018 var kr 272 243 000 og dette ble finansiert slik:
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Tabell 5.5 Finansiering av investeringsregnskapet. Beløp i tusen kroner.
Regnskap
Regulert
Finansiering
2018
budsjett 2018
Øremerkede tilskudd/refusjoner
-3 633
0
Øvrige investeringsinntekter
-301
0
Momskompensasjon
-44 951
-46 166
Mottatte avdrag startlån
-8 665
-3 000
Bruk av bundne investeringsfond (startlån)
-9 094
0
Bruk av lånemidler til anleggsmidler
-170 000
-170 000
Bruk av lånemidler startlån
-14 498
-20 000
Bruk av disposisjonsfond
-21 101
-44 079
Sum finansiering
-272 243
-283 245

Avvik
-3 633
-301
1 215
-5 665
-9 094
0
5 502
22 978
11 002

Finansieringen er foretatt i den rekkefølge som er vedtatt i Økonomireglementet punkt 7.6.1.
Disposisjonsfondet er den siste posten som skal brukes. Fordi samlet finansieringsbehov ble
mindre enn budsjettert samt at det ble inntektsført tilskudd og salgsinntekter, er bruk av
disposisjonsfondet redusert.
71 % av utgiftene til driftsmidler som bygg, anlegg og IKT er finansiert med bruk av lån. Årets
låneopptak var kr 170 000 000. Det er ingen ubrukte lånemidler til investeringer pr. 31.12.18.
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Kapittel 6 Balansen
Lånegjeld
Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2014 til 2018.
Tabell 6.1 Utvikling i kommunens lånegjeld. Beløp i tusen kroner.
2014
2015
2016
2017
Lånegjeld
417 180 593 355 667 461 664 391
Innbyggertall pr. 31.12.
7 668
7 755
8 000
8 142
Lånegjeld pr. innbygger i kr
54 405
76 513
83 433 81 600
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
85
113
119
112

2018
816 564
8 231
99 206
133

Det er en markant økning i samlet lånegjeld fra 2014-2018. Lån knyttet til selvkostområdene og
statlige kompensasjonsordninger utgjør kr 265 000 000. Netto rentebærende gjeld pr. 31.12.18 er
kr 551 000 000. Renter og avdrag på dette belastes driftsregnskapet og må finansieres av ordinære
driftsinntekter. Netto rentebærende gjeld utgjør 90 prosent av brutto driftsinntekter.
Kommunens vedtatte handlingsregel for årene fremover er at gjeldsgraden ikke skal overstige 80
prosent. En høy gjeldsgrad reduserer kommunens økonomiske handlingsrom.
Tabell 6.2 Spesifikasjon av endringen i lånegjeld fra 2017 til 2018. Beløp i tusen kroner.
Spesifikasjon
Beløp
Lånegjeld pr. 01.01.18
664 391
- betalte ordinære avdrag på lån til investeringer
-25 160
- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer
0
- betalt ordinære avdrag til Husbanken vedr. startlån
-3 572
- betalt ekstraordinære avdrag til Husbanken vedr. startlån
- 9 094
+ opptak av nytt lån til investeringer
170 000
+ opptak av nytt lån til videre utlån (startlån)
20 000
Lånegjeld pr. 31.12.18
816 565

Låneporteføljens sammensetning er beskrevet i note 7 i årsregnskapet.

Arbeidskapital
Tabellen viser utvikling i arbeidskapitalen fra 2014-2018.
Tabell 6.3 Utvikling arbeidskapital. Beløp i tusen kroner.
Spesifikasjon
2014
2015
2016
Omløpsmidler
227 365
272 142
336 137
- Kortsiktig gjeld
-101 261
-98 397
-97 124
Arbeidskapital
126 104
173 745
239 013

2017
326 027
-102 626
223 401

2018
323 273
-118 308
204 965

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige betalingsforpliktelser. Vi ser at arbeidskapitalen er
redusert med kr 18 436 000 fra 2017 til 2018.
Forholdet mellom omløpsmidler (betalingsmidler) og kortsiktig gjeld måles ofte med
nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og 2. Som et minimum bør disse være:
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Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være 2 eller mer
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være 1 eller mer

I «mest likvide omløpsmidler» er kun kasse og bank tatt med.
Likviditeten vil variere mye gjennom året, men nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon på
utviklingen over tid.
Tabell 6.4 Utvikling likviditetsgrad
Likviditetsgrad
2014
2015
Likviditetsgrad 1
2,3
2,8
Likviditetsgrad 2
1,1
1,6

2016

2017
3,5
2,4

3,2
1,9

2018
2,7
1,7

Fra 2016 til 2018 ser vi en negativ utvikling av nøkkeltallene, men både likviditetsgrad 1 og 2 er
over anbefalt minimumsnivå.
Det er relevant å se nærmere på utviklingen av den mest likvide delen av omløpsmidlene. Dette
er bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner. Ved å korrigere for ubrukte
lånemidler, investeringsfond og bundne driftsfond (dvs. poster som det er knyttet forpliktelser til)
ser man hvor stor andel av likvidene som kan benyttes til ordinær drift.
Tabell 6.5 Utvikling driftslikviditet. Beløp i tusen kroner.
Driftslikvider
2014
2015
Bank og finansielle omløpsmidler
143 700
191 579
- ubrukte lånemidler
8 743
4 160
- bundne investeringsfond
3 005
9 731
- ubundne investeringsfond
16 480
16 480
- bundne driftsfond
7 330
7 401
Sum driftslikvider
108 142
153 807

2016
264 499
33 912
7 745
16 480
9 184
197 178

2017
238 251
16 592
9 340
16 480
13 591
182 248

2018
240 150
22 094
5 338
16 480
14 829
181 409

Fond
Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2014 til 2018.
Tabell 6.5 Utvikling fond. Beløp i tusen kroner.
Saldo fond pr. 31.12.
2014
Bundne investeringsfond
3 005
Ubundne investeringsfond
16 480
Bundne driftsfond
7 330
Disposisjonsfond
77 049
Sum
103 864

2015
9 731
16 480
7 401
98 838
132 450

2016
7 745
16 480
9 184
147 374
180 783

2017
9 340
16 480
13 591
140 654
180 065

2018
5 338
16 480
14 829
141 624
178 271

Disposisjonsfond er frie fond som kommunestyret kan disponere både til driftsformål og
investeringsformål. Hensikten er å opparbeide seg en buffer for å møte uforutsette utgifter eller
sviktende inntekter. Et annet formål er å skaffe egenkapital til fremtidige investeringer. Gode
regnskapsresultater de siste årene har gitt muligheter til å sette av til fond.
Tabell 6.5 Spesifikasjon av fond. Beløp i tusen kroner.
Bundne investeringsfond:
Beløp 2018
Mottatte avdrag startlån
5 093
25

Ølsholmen friluftsområde
Andre
Sum bundne investeringsfond

221
25
5 339

Ubundne investeringsfond:
Tomtefondet
Ansvarlig lån TE
Sum ubundne investeringsfond

Beløp 2018
130
16 350
16 480

Bundne driftsfond:
Selvkostfond
Ubrukte øremerkede tilskudd
Gavemidler
Sum bundne driftsfond

Beløp 2018
7 028
5 657
2 143
14 828

Disposisjonsfond:
Næringsutviklingsfondet
Bufferfond finansforvaltning
Rentereguleringsfond
Flyktningetjenesten
Inflasjonsjusteringsfond
Driftsfondet
Sum disposisjonsfond

Beløp 2018
1 002
5 179
10 200
2 653
6 538
116 052
141 624

Bufferfond relatert til finansforvaltning (bufferfond, rentereguleringsfond og
inflasjonsjusteringsfond) er bygd opp i henhold til vedtatt nivå i finansreglementet.
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Kapittel 7 Finansforvaltning
Likviditet
Skaun kommune har hatt all ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål plassert i
hovedbank. Formålet er at kommunen skal ha et likviditetsnivå som er tilstrekkelig til å dekke
løpende forpliktelser, jf. finansreglementets punkt 2.1. Likviditetsnivået vurderes å være
tilfredsstillende.
Dagens hovedbankavtale har sluttdato august 2019, og i den forbindelse vil det bli gjennomført
en offentlig anbudskonkurranse.
Utvikling bankinnskudd (toppkonto)
Figuren nedenfor viser daglig utvikling av kommunens likviditet i 2018 og 2017 (toppkonto).

Toppkonto 2017 og 2018
250
230
210

Millioner

190
170
150

Toppkonto 2017

130

Toppkonto 2018

110
90
70

Renteinntekter
Renteinntektene beregnes med utgangspunkt i 3 måneders NIBOR+40 basis punkter. For
likviditet inntil 70 millioner kroner. Kommunens innlånsrente har steget med 0,46 prosentpoeng i
løpet av 2018, som følge av økning i 3 måneders NIBOR rente. Gjennomsnittlig 3 måneders
NIBOR var 1,06 prosent i 2018.
Tabell 7.1 Utvikling tre måneder NIBOR. Tall i prosent.
Gjennomsnittlig
31.12.2018
2018
3 måneder NIBOR
1,06
1,27

31.12.2017
0,81

Økning i 3 måneders NIBOR i 2018 bidrar således til å forklare avviket mellom faktiske
renteinntekter og korrigert budsjett for 2018.
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Tabell 7.2 Oversikt renteinntekter og utbytte 2018. Beløp i tusen kroner.
Renteinntekter
Korrigert
Opprinnelig
2018
budsjett 2018
budsjett 2018
Renteinntekter og utbytte
8 460
7 800
5 350

Avvik
660

Lånegjeld
Skaun kommune har i 2018 gjennomført to låneopptak på til sammen 190 millioner kroner
(inklusive startlån). Opprinnelig budsjetterte låneopptak var på 213,58 millioner kroner (inklusive
20 millioner kroner til startlån), som ble justert til 190 millioner kroner (inklusive startlån) i
forbindelse med 2. tertial 2018. Begge låneopptakene ble gjennomført med konkurranse og
Kommunalbanken ble valgt på bakgrunn av laveste rente. Kommunen har i 2018 sikret ett lån
med fast rente, slik at 9,7 prosent av kommunens langsiktige gjeld (eksklusiv startlån fra
Husbanken) er sikret med fast rente.
Alle kommunens lån er opptatt i norske kroner, og det er ikke benyttet rentesikringsinstrumenter
(eks. rentebytteavtaler) utover at ett lån er sikret med ordinær fast rente i 5 år (fra oktober 2018).
Rådmannen planlegger å øke sikringsandelen noe i løpet av 2019.
Tabell 7.3 Fordeling lånegjeld etter rentetype. Beløp i hele tall.
Lånegjeld
31.12.2018
Langsiktig lånegjeld med flytende rente eller
653 191 347
rentesikring
Langsiktig lånegjeld med fast rente eller rentesikring
Sum

70 000 000
723 191 347

Andel i Gjennomsnittlig
prosent
rente i 2018
90,3 %
1,66 %
9,7 %
100,0 %

2,37 %
1,66 %

Kommunens langsiktig lånegjeld har en vektet gjenværende løpetid på 24,4 år ved utgangen av
2018.
Tabell 7.4 Fordeling lånegjeld på kreditorer. Beløp i hele tall.
Regnskap 2018

Regnskap 2017

KLP Kommunekreditt
Kommunalbanken
Husbanken investeringslån
Sum lånegjeld til egne
investeringer

103 435 874
615 423 300
4 332 896
723 192 070

110 623 492
461 476 320
6 252 265
578 352 077

Vektet gjenværende
løpetid år per
31.12.2018
15,6
26,0
3,6
24,4

Husbanken startlån
Sum samlet lånegjeld

93 372 374
816 564 444

86 038 841
664 390 918

21,2
24,0

Kreditorer

Rentekostnader
I budsjettet for 2018 ble det lag til grunn en budsjettert rente på 1,82 prosent. Faktisk
gjennomsnittlig rente i 2018 var 1,66 prosent, som bidrar til å forklare avviket mellom faktiske
rentekostnader og korrigert budsjett 2018.
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Tabell 7.5 Renteutgifter og låneomkostninger. Beløp i tusen kroner.
Rentekostnader
Korrigert
2018
budsjett 2018
Renteutgifter og låneomkostninger
10 914
12 732

Opprinnelig
budsjett 2018
13 081

Avvik
1 818

Langsiktige finansielle investeringer
Sammensetning av kommunens langsiktige portefølje
Skaun kommunes langsiktige finansielle investeringer er fordelt i to aktivaklasser, aksjer
(aksjefond) og obligasjoner (obligasjonsfond). Verdien av kommunen samlede finansielle
investeringer utgjør 38 981 922 kroner (inklusiv kontantbeholdning på 59 532 kroner) ved
utgangen av 2018. Dette er en reduksjon på 288 548 kroner sammenlignet med utgangen av 2017.
Tabell 7.6 gir en oversikt over markedsverdien på kommunens investeringer i aksjer ved utgangen
av 2018 og 2017. Verdien av kommunens aksjer er redusert med 569 847 kroner i 2018.
Tabell 7.6 Markedsverdi aksjer. Beløp i hele tall.
Markedsverdi
Forvaltet kapital – aksjer
31.12.2018
Arctic Norwegian Equities D
1 244 506
KLP Aksje Norge Indeks II
806 790
Nordea Norge Pluss
1 283 883
Sum verdi aksjer region Norge
3 335 180
Delphi Global
815 444
KLP Aksje Global Indeks III Hdg NOK
1 197 031
KLP Aksje Verdens Indeks
948 871
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
2 221 429
Storebrand Indeks - Nye markeder
935 600
Sum verdi aksjer region Global
6 118 374
Sum aksjer totalt
9 453 554

Markedsverdi
31.12.2017
1 275 916
822 844
1 449 874
3 548 634
900 058
1 308 243
992 671
2 229 549
1 044 246
6 474 767
10 023 401

Kjøpsdato
26.03.2015
20.03.2015
06.01.2016
19.11.2010
15.06.2005
04.01.2016
25.11.2010
19.11.2014

Tabell 7.7 gir en oversikt over markedsverdien på kommunens investeringer i obligasjoner ved
utgangen av 2018 og 2017. Markedsverdien av kommunens obligasjoner er økt med 221 896
kroner i 2018.
Tabell 7.7 Markedsverdi obligasjoner. Beløp i hele tall.
Markedsverdi
Forvaltet kapital - obligasjoner
31.12.2018
Danske Norske Obligasjon Inst
5 420 607
DnB Obligasjon (III)
6 778 230
Sum verdi obligasjoner region Norge
12 198 838
Payden Global Short Bond Fund Hdg
5 793 046
NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK
11 476 952
Sum verdi obligasjoner region Global
17 269 998
Sum obligasjoner totalt
29 468 836
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Markedsverdi
31.12.2017
5 345 486
6 710 115
12 055 601
5 825 249
11 366 089
17 191 338
29 246 940

Kjøpsdato
25.11.2010
03.02.2014
31.03.2015
20.03.2015

Investeringsstrategi, jf. punkt 4.3 i finansreglementet
Tabell 7.8 gir en oversikt over hvordan kommunens investeringer er fordelt ved utgangen av
2018 sammenlignet med de investeringsstrategien (rammene) i finansreglementet 1. Andelen av
investeringer som er allokert beregnes med utgangspunkt markedsverdien på det aktuelle
måletidspunktet.
Ved utgangen av 2018 var det ingen avvik målt mot kravene i finansreglementet.
Tabell 7.8 Investeringsrammer og faktiske investeringer/allokeringer per 31.12.2018.
Tall i prosent.
Portefølje
Faktisk
Strategi
Min-Maks
Kontroll
Aksjer
24,3
25
5-35 OK
Norske aksjer
35,3
35
20-50 OK
Globale aksjer
64,7
65
50-80 OK
Obligasjoner
75,6
75
65-95 OK
Norske obligasjoner
41,4
40
25-55 OK
Globale obligasjoner
58,6
60
45-75 OK

Tabell 7.9 gir en oversikt over kravene til durasjon for kommunens investeringer i obligasjoner.
Ved utgangen av 2018 var det ingen avvik målt mot kravene i finansreglementet.
Tabell 7.9 Investeringsrammer durasjon 31.12.2018.
Portefølje
Faktisk
Mål
Norske obligasjoner
2,1
3
Globale obligasjoner
5,2
5

Min-Maks
Kontroll
1-5 OK
1-7 OK

Tabell 7.10 viser samlet avkastning for kommunens finansielle investeringer. Investeringer i
obligasjoner gir samlet en positiv avkastning på 221 896 kroner i 2018, mens det for kommunens
aksjer har vært en samlet negativ avkastning på 569 847 kroner i 2018.
Rådmannen vil også påpeke at de faktiske investeringene har vært svakere enn den målbare
referanseindeksen for denne type investeringer, jf. punkt 4.3 i finansreglementet. Den faktiske
avkastning har samlet vært 1,00 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen ved utgangen av
2018.
Tabell 7.10 Avkastning 2018 fordelt på aktiva-klasser og regioner. Beløp i hele tall.
Forvaltet kapital - totalt
Avkastning Avkastning Indeks %
Avvik
beløp 2018
% 2018
2018
indeks
Aksjer region Norge
-213 454
-6,02
-1,84
-4,18
Aksjer global
-356 393
-5,50
-4,08
-1,43
Obligasjoner region Norge
143 397
1,19
0,54
0,65
Obligasjoner global
78 660
0,46
1,45
-1,00
Klientkonto
223
SUM
-347 728
-0,88
0,12
-1,00

1

Finansreglement punkt 4.3
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Skaun kommunes legger Statens Pensjonsfond Utlands etiske og miljømessige krav til grunn for
forvaltningen. Status monitorers og er løpende tilgjengelig for Skaun kommune gjennom verktøyet
GriegEnigma. Per 31.12.2018 er det ikke identifisert avvik mot SPU (ExList-SPU).
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Årsmelding 2018

Kapittel 1 Rådmannens kommentar
Årsmeldingen og årsregnskap med beretning gir en beskrivelse av hvordan Skaun kommunes
ressursbruk, tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighetsutøvelse har vært i 2018. Formålet
med årsmeldingen er å rapportere til kommunestyret om måloppnåelse og på hvilken måte
ressursene er benyttet. Gjennom årsmeldingen vil en også løfte fram viktige utviklingstrekk og
utfordringer for kommunen. Dokumentet skal gi grunnlag for videre utvikling, prioritering og
styring av kommunen i arbeidet med årsbudsjett- og økonomiplan, og er derfor også et av
fundamentene i kommunens helhetlige styringssystem.
Styringssystemet skal bidra til å sikre at tjenestene kommunen leverer er tilstrekkelige i omfang og
kvalitet med en ressursbruk fastsatt i kommunestyrets vedtak. Systemet skal også sikre god
styringsdialog gjennom bruker- og innbyggerundersøkelser, dialog- og strategikonferanser – og
med innbyggerne, politikerne, ansatte og tillitsvalgte gjennom systematisk bruk av tilgjengelig
styringsinformasjon. Kommunen søker kontinuerlig å utvikle styringssystemet, men det er likevel
fortsatt rom for forbedringer.
Arbeidet med ny utviklingsstrategi og lederplattform for Skaun kommune ble startet opp i 2017
og sluttført med vedtak i kommunestyret i 2018. Nye verktøy for utviklingsmål, leder- og
medarbeiderskap og økonomistyring er tatt i bruk. Utviklingsstrategien skal bidra til å styrke
lederskapet, sikre og opprettholde god tjenesteproduksjon med kvalitet og utviklingskraft samt en
målrettet og god ressursstyring i kommunens virksomhet.
Kommunen er inne i en periode der interkommunalt samarbeid på flere områder etableres og
utredes. I de seinere år er samarbeid om barnevern og brann- og redningstjeneste etablert med
nabokommuner. I 2018 ble det inngått samarbeid om IKT. Samarbeid om landbruksforvaltning
er i 2018 i stor grad utredet, men ennå ikke besluttet over. Samarbeid på andre områder og med
nye samarbeidspartnere kan vise seg aktuelt framover.
Digitalisering gjennom bruk av ny og etablert teknologi og nye arbeidsprosesser til å fornye,
forenkle og forbedre kommunens tjenesteleveranse, saksbehandling, forvaltning og
myndighetsutøvelse, er muligheter vi allerede benytter. Dette arbeidet er i 2018 gitt prioritet og
fortsetter bl.a. gjennom et større utviklingsprosjekt som også innebærer samhandling med Melhus
kommune. Digitalisering bør være et tydelig strategisk valg og må gjennomføres på flere,
prioriterte områder. Digitalisering kan og bør gis stor betydning i utvikling av innbyggerdialog og
demokratiutvikling i kommunen.
Skaun kommunes sterke vekst i folketallet over de siste årene, avtok i 2018. Folketallsveksten i
kommunen ligger betydelig over det en ser i andre kommuner i regionen og for så vidt langt ut
over egen region også. Folketallsveksten var i 2018 på 89 innbyggere (1,1 prosent) mot 142 (1,8
prosent) året før.
Tabell 1.1 Befolkningsutvikling Skaun kommune
2014

2015

2 016

2017

2018

2019

Innbyggertall pr. 1.1 i året

7 392

7 668

7 755

8 000

8 142

8 231

Folketallsvekst fra året før

249

276

87

245

142

89

%-vis endring folketall fra året
før

3,5

3,5

1,1

3,2

1,8

1,1

Sterk vekst byr på utfordringer, men også større muligheter. Kommunen har de siste 10 årene
investert omlag kr 1,2 milliarder i offentlig infrastruktur. I tillegg til VAR-området har det vært
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satset betydelig på spesielt skoler og barnehager. Denne satsingen fortsatte i 2018 med byggingen
av nye Skaun ungdomsskole og kultursenter i Børsa. Dette prosjektet forutsettes sluttført for
innflytting i løpet av høsten 2019.
Samlet representerer investeringene de siste ti årene en betydelig vilje til vekst og
utvikling. Samtidig gir veksten klare utfordringer i form av både økte kapital- og driftskostnader
for kommunen framover. Lønnskostnadene øker også over tid med økende driftsvolum slik også
regnskapet for 2018 viser.
Den viktigste forutsetning for å håndtere utfordringene ved vekst er gjennom god
økonomistyring og tydelige og omforente prioriteringer. Det gir forutsigbarhet for både
innbyggere, politikere og kommunens medarbeidere.
Skaun kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på kr 1,2 millioner og et samla
regnskapsmessig mindre forbruk på kr 8,7 millioner. Dette er for begge betydelig lavere enn de
seinere år. Resultatene er et uttrykk for vekst og økt press i de aller fleste enhetene, en strammere
budsjettering for 2018 og økte lønns- og kapitalkostnader. En bedre skatteinngang enn
budsjettert og refusjoner fra staten har likevel bidratt til et positivt resultat omlag slik som
forutsatt, men under handlingsregler som kommunestyret har satt.
I en periode med sterk vekst og fortsatt påregnelig store og viktige framtidige investeringer i
kommunal infrastruktur, gir oppbygging av fond økonomisk handlefrihet og styrke for å møte
fremtidig kapitalbehov og økende gjeldsbyrde. Økt egenkapital i prosjektene, gir kommunen
reduserte kapitalutgifter. Det er viktig å unngå at en for stor andel av kommunens inntekter må
betjene renter og avdrag i stedet for å kunne benyttes til tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling.
Det er derfor positivt at kommunens driftsfond viser bedre utvikling og et høyere nivå enn
tidligere beregninger ga indikasjoner om.
Kommunens rentebærende lånegjeld har økt betydelig de siste åra og er beregnet til å øke til
knapt kr 600 millioner i 2019 før den igjen synker når dagens investeringsvedtak legges til grunn.
Dette tilsvarer omtrent 100 prosent av kommunens brutto driftsinntekter og dermed ca. 20
prosentpoeng over handlingsregelen kommunestyret har vedtatt. Rådmannen finner derfor
fortsatt grunnlag for spesielt å påpeke behovet for tilpassing av framtidig investeringsnivå til det
realøkonomiske grunnlaget kommunen har. Det er også nødvendig å legge stor vekt på å sikre en
effektiv utnyttelse av ressursene for å levere gode tjenester i en utvikling der driftsutgiftene
nærmer seg driftsinntektene. Det viser nødvendigheten av å gjøre framtidige endringer og
forbedringer i ressursbruk.
Kommunen har ifølge offentlige prognoser et fortsatt sterkt vekstpotensial. Om og i hvilken grad
vi faktisk oppnår vekst framover, vil i stor grad avhenge av om hvor godt vi lykkes med
økonomistyring, utarbeiding og vedtak av nødvendig og godt planverk og finansiering av
offentlig infrastruktur i utbyggingsområder.
Skaun kommune har vel 700 dyktige medarbeidere. Rekruttering til noen av de største
tjenesteområdene våre er likevel fortsatt krevende med sterke «konkurrenter» i Trondheim og
randsonen rundt Trondheim. Vi kan likevel konstatere at kommunens attraktivitet som
arbeidsplass, så langt og jevnt over har gitt oss gode søkere til ledige stillinger i kommunen.
Rådmannen benytter anledningen til å takke det samlede politiske miljøet og alle ansatte for et
konstruktivt samarbeide i møte med felles utfordringer og i arbeidet til beste for kommunens
innbyggere.
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Kapittel 2 Kommunens organisering
Politisk organisering
Skaun kommune har ni utvalg i tillegg til kommunestyret, som er kommunens øverste organ.

Etter kommunestyrevalget 2015 ble kommunestyret utvidet til 23 representanter, og Helse-,
oppvekst og kulturutvalget ble utvidet til 9 representanter.

Politisk aktivitet
I 2018 er det totalt avholdt 55 møter i det ulike politiske organene og behandlet totalt 348 saker.
Tabell 2.1 Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene
Politisk organ
Kommunestyret

2018
Møter

2017
Saker

Møter

2016
Saker

Møter

Saker

9

86

10

80

11

80

Formannskap

10

52

11

56

12

38

Klagenemnd

0

0

0

0

1

1

Plan- og miljøutvalget

8

53

9

55

9

66

Helse- oppvekst og
kulturutvalget

8

61

9

70

10

49

Arbeidsmiljøutvalget

3

12

5

13

3

8

Administrasjonsutvalget

2

3

4

4

2

2

Tabell 2.1 Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene
Politisk organ

2018
Møter

2017
Saker

Møter

2016
Saker

Møter

Saker

Kontrollutvalget

6

48

5

43

6

50

Eldrerådet

4

12

4

11

4

4

Råd for
funksjonshemmede

3

14

4

10

4

4

Skaun ungdomsråd

2

71

0

0

0

0

Valgstyret

0

0

3

6

2

6

Det er avholdt to strategikonferanser, en i juni og en i oktober, begge gangene med deltakelse av
kommunestyrerepresentantene, enhetslederne, og representanter fra fagforeningene. På
strategikonferansen i juni var temaet økonomi og vekst, blant annet med fokus på
Kommunebarometeret. I oktober var gjennomgående tema konskevensjustert budsjett samt
digitalisering og hvor Helge Skrivervik innledet.
Det er gitt flere orienteringer/presentasjoner for kommunestyret i 2018:
 Medarbeiderundersøkelse og flyttelystundersøkelse i Skaun kommune. Orientering ved
Knut Røe, Røe kommunikasjon AS
 «Struktur- og utbyggingsanalyse av Venn og Jåren-Råbygda. Muligheter og konsekvenser.
Orientering ved Terje Gregersen, Norconsult AS
 Statusrapport ved lensmann Tor-Kristian Haugan
 Utredning av framtidige boliger innenfor helse- og mestring av Per Schanche, Agenda
Kaupang AS
 Hva er de økonomiske rammene i dagens miljøpakke, og hva er det økonomiske
handlingsrommet framover? v/Henning Lervåg, leder miljøpakkens sekretariat
 Trygve Berdal fra HAMOS forvaltning IKS orienterte
 Lokalsamfunn med MOT v/styreleder i MOT Rune Bratseth
 Det har blitt gitt flere orienteringer om status Skaun ungdomsskole og kultursenter.

1

Ikke nummererte saker (agendapunkter)
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Administrativ organisering

Kapittel 3 Sentrale økonomiske nøkkeltall for
2018
Kommunebarometeret 2018
Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på
basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Første rangering ble publisert i 2010. 2018barometeret inkluderer 152 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. Hensikten er å gi et
lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge, for å
bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. Kommunebarometeret er ingen vurdering av
om innbyggerne får gode nok tjenester. Tallene for 2018 representerer endelige tall presentert
juni 2018. Kommunebarometeret for 2019, med foreløpige tall, legges frem månedsskifte
mars/april 2019.
Samlet sett har kommunen oppnådd en forbedring fra 2017 til 2018, både hvis vi sammenligner
”Nøkkeltall alene” og ”Totaltabellen – justert for økonomiske forutsetninger”. Imidlertid er det
forsatt områder hvor båden utviklingen og det faktiske nivået må vurderes nærmere. Rådmannen
vil i 2019 jobbe videre med utfordringene som fremgår av kommunebarometeret.
Tabell 3.1 Kommunebarometeret med utvikling
Kategorier

2015

2016

2017

2018

Nøkkeltall alene

258

77

162

104

Totaltabellen – justert for
økonomiske forutsetninger

145

45

76

62

Rangering inntekstnivå

393

334

358

363

Grunnskole

291

291

272

155

70

20

121

65

Barnevern

210

118

120

28

Barnehage

391

239

310

306

Helse

275

136

249

233

Sosial

183

277

158

291

Kultur

378

306

247

283

60

80

51

119

8

14

35

72

Miljø og ressurser

181

271

109

55

Saksbehandling

364

297

357

361

Vann, avløp og renovasjon

124

130

318

355

Pleie og omsorg

Økonomi
Kostnadsnivå

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kommunens frie inntekter per innbygger er noe høyere enn for de sammenlignbare kommunene
(kostra-gruppe 7). I tillegg er det verdt å merke seg at korrigert (korrigert for bundne avsetninger)
netto driftsresultat er markant lavere for Skaun kommune enn for både sammenlignbare
kommuner og landet for øvrig. Dette kan forklares med at kommunen har hatt et høyt
ambisjonsnivå i 2018.
Tabell 3.2 Overordnede kostra-indikatorer for Skaun kommune
KOSTRA – Skaun kommune

Skaun kommune
2016

Korrigert netto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

6,8

3,9

0,4

1,4

2,1

51 233

51 952

53 841

52 283

55 132

Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter

16,0

15,2

37,7

18,1

15,1

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter

27,3

24,8

23,9

12,9

10,9

Rammetilskudds andel av brutto
driftsinntekter

41,2

38,8

39,3

33,0

30,4

Frie inntekter per innbygger
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Kapittel 4 Sentraladministrasjonen og
fellesutgifter
Tjenester/organisasjon
Budsjettområdet omfatter blant annet utgifter til økonomi- og personalkontoret, og
servicekontoret. Videre ligger alle utgifter knyttet til rådmannen med rådgivere her. Alle utgifter
til politisk aktiviet samt tilskudd til revisjon og kontrollsekreteriat hører også til budsjettområdet.
Området omfatter også generelle IKT-drift samt ansvar for rådgivning innenfor
innkjøpsområdet. Skaun kommune har i dag et omfattende IKT-samarbeid med Melhus
kommune.
Servicekontorets hovedoppgaver er post og arkiv, sentralbord og skranke,
kommunikasjon, informasjon og publisering på nettside og sosiale media. Servicekontoret er
politisk sekretariat, har ansvar for opplæring av saksbehandlere i vårt sak- og arkivsystem ESA og
vi er ansvarlige for gjennomføring av valg. I tillegg har servicekontoret i 2018 vært igangsettere av
prosjektet Personvern i Skaun kommune.
Tabell 4.1 årsverk fagområder innenfor kommunens sentraladmin.
Fagområder innenfor
sentraladministrasjon
Kommuneledelsen
Økonomi- og personalkontoret, inklusive
IKT
Servicekontoret
Sum årsverk

2018

2017
6,4

5,4

15,7

15,7

8,6

6,8
27,9

Stillingen som brukerkoordinator er plassert i kommuneledelsen.
Stilling som rådgiver innkjøp, i samarbeid med Melhus kommune, er organisastorisk plassert i
økonomi- og personalkontoret.
Det er gjort vedtak om IT-samarbeid med Melhus kommune. I tråd med dette er
arbeidsgiveransvaret for stillingene inne IT lagt til de respektive kommunene, mens ledelsen og
personalansvaret er lagt til IT-leder i Melhus kommune.
Økonomi- og personalkontoret hadde et nærvær på 96,8 prosent i 2018 mot 97,1 prosent i 2017.
Servicekontoret hadde et nervæer på 91,3 prosent i 2018 mot 90,3 prosent i 2017.
Servicekontoret har 8 ansatte fordelt på 6,8 årsverk. I tillegg har enheten to medarbeidere på 1,8
årsverk på prosjektet Digitalisering av kommunale arkiv. I 2018 har servicekontoret i perioder
hatt flere ungdommer på arbeidspraksis. Servicekontoret har utlyst en lærlingestilling slik at vi fra
høsten 2019 forhåpentligvis har tilsatt en lærling i kontor og administrasjonsfaget.
For å øke kunnskapen på arkiv er to ansatte nå i gang med arkivskolen. Enheten ser at det stadig
er behov for kompetanseheving på enkelte områder, spesielt på digitalisering.
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Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Tabell 4.2 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Sentraladministrasjon
KOSTRA - Sentraladministrasjon
Netto driftsutgifter administrasjon, per
innbygger
Netto driftsutgifger politisk styring og
kontrollvirksomhet, per innbygger

Skaun kommune

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

2016

2017

2018

4 174

4 376

5 104

3 971

4 358

478

493

485

433

492

Utfordringer






Organisasjonsutvikling og lederutvikling. PwC er engasjert i å fasilitere prosjektet. Endelig
rapport vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Operasjonalisere nye digtital strategi. PwC er engasjert i å fasilitere prosjektet. Endelig rapport
vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Implementere ny kommunelov.
I IT-samarbeidet med Melhus kommune vil hovedoppgaven være å bidra til bedre kvalitet og
tilgjengelighet på IT-tjenestene, redusert sårbarhet og gevinstrealisering gjennom digitalisering
og teknologisk utvikling.
Re-etablere et innkjøpssamarbeid med fylkeskommunen.

Servicekontorets utfordringer består i hovedsak av:
 Digitalisering av gamle arkiv, utarbeide bevaring- og kassajonsplaner for kommunens arkiv,
samt få avlevert ca. 150 meter med arkiv til IKA
 Møte vår innbyggere på gode, digitale plattformer. Fornye og forbedre vår hjemmeside,
utvikle nytt Intranett og legge til rette for flere digitale tjenester på nett.
 Være pådriver i prosessen med innføring av GDPR
 Gjennomføring av kommunevalg 2019 med de ressurser vi har til rådighet.

Tiltak ikke ferdigstilt
Digitaliseringsprosjekt. Endelig rapport vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Lederutviklingsprosjekt Endelig rapport vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Prosjektet Digitalisering av kommunale arkiv skal etter planen fullføres i 2019. På grunn av høyt
sykefravær i prosjektet ligger vi et godt stykke etter planen. For at vi skal klare å komme i mål
med prosjektet i 2019, har vi spurt om skannehjelp fra IKA Trøndelag. I tillegg er det behov for å
avlevere ca. 150 meter med arkiv da det ikke er mer plass igjen i våre arkivlokaler på rådhuset.
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Kapittel 5 Skoler inklusive SFO
Tjenester
Det vises til "Kvalitetsmelding for grunnskolene i Skaun kommune 2018" som ble lagt fram i
kommunestyret 13.12.18 i sak 75/18. Meldinga beskriver og drøfter tilstanden i
grunnskoleopplæringa knytta til læringsresultat, frafall og læringsmiljø i Skaun kommune.

Organisasjon
Ved utgangen av 2018 var det 1 236 elever i grunnskolen i Skaun. Dette er en økning på 42 elever
fra foregående år. Det er 118 årsverk til undervisningspersonale. Årsverkene er fordelt på 136
lærere. 8,8 årsverk benyttes til administrasjon skoler/oppvekstsenter. Det er 20 årsverk til barneog ungdomsveileder. SFO har 362 barn innmeldt.
Skolene i Skaun har som målsetting at alle elever skal får mulighet til å utvikle sine grunnleggende
ferdigheter. Sektorplanen legger føringer for tre valgte fokusområder, som skal være med å bidra
til at elevene nærmer seg målsettingen. Alle skolene jobber systematisk med skolemiljø, vurdering
for læring og tilpassa opplæring/tidlig innsats. Nytt kapittel i opplæringsloven om skolemiljø har
medført at nye rutiner og prosedyrer for arbeid med skolemiljø har blitt bearbeidet og evaluert.
Lovendringene har medført endringer for skolelederrollen. Alle skolene har gjennomført MOOC
(massive online open course) i vurdering for læring, utarbeidet av Høgskolen i Innlandet, i sitt
arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. I tillegg er det iverksatt et prosjekt med digitale
verktøy i elvenes læring jf. "Digitaliseringsstrategi for grunnskolene i Skaun kommune 2018 2022", sak 72/17 i kommunestyret 14.12.17.
Andel elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak er 7,1 prosent.
Skolenes seks fagdager for pedagogene blir brukt til kompetanseheving knyttet til
fokusområdene. Skoleledere og tillitsvalgte deltar i lærende nettverk i samarbeid med
kompetansenettverket Orkdal/Øy-regionen, som også støtter arbeidet med innholdet i
sektorplanen.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Skaun kommunes netto driftsutgifter per innbygger (6 – 15 år) er høyere enn sammenlignbare
kommuner. 30,7 prosent av kommunens totale utgifter kan knyttes til butsjettområdet skoler og
SFO, og dette er markant høyere enn i andre sammenlignbare kommuner.
Tabell 5.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Skoler inklusiv SFO
Skaun kommune

KOSTRA-nøkkeltall
2016
Netto driftsutgifter grunnskole2 i
prosent av kommunens totale utgifter
Netto driftsugifter grunnskole per
innbygger 6-15 år
Brutto investeringsutgifter til
grunnskole per innbygger

2

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

29,9

30,7

30,7

25,7

23,1

105 937

112 445

119 662

107 786

112 430

7 820

3 788

26 279

4 647

2 691

Netto driftsutgifter grunnskole: 202 Grunnskole, 215 SFO, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss

Utfordringer
Kunnskapsdepartementets føring om ny desentralisert kompetansemodell øker forventningene til
kommunene og skoleledere når det gjelder etterutdanning av pedagoger. Skolenes
administrasjonsressurs utfordres av dette, da det er forventet at skoleeier/skoleleder skal drive
skolebasert kompetanseutvikling på enhetene. Nytt lovverk knytta til skolemiljø har
tydeligere forventinger til enhetsledere/rektorer, noe som gjør at dette området må prioriteres i
enda høyrere grad enn tidligere av ledere. Det er søkt å finne løsninger innenfor eksisterende
ramme for å imøtekomme de nye nasjonale føringene, samt håndtering av stadig større elev- og
personalgrupper og nye oppgaver. Det er derfor innført avdelingsledelse med delegert
personalansvar ved Buvik, Børsa og Skaun ungdomsskole, som alle har mer enn 40 ansatte.
I henhold til opplæringslovens § 5 - 6 har PP - tjenesten både system - og individretta
arbeidsoppgaver. Det systemrettede arbeidet skal bestå av hjelp med kompetanse - og
organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for elever med særskilte behov, samt tidlig innsats
og forebygging av frafall. PP - tjenesten har vurdert det slik at for å ivareta de individretta
arbeidsoppgavene har systemarbeidet ikke blitt prioritert på grunn av kapasitet. Dette utfordrer
det forebyggende arbeidet ute på enhetene.
Større elevgruppe gir også et større mangfold, og arbeidet med tilpassa opplæring blir dermed
også mer utfordrende. Elever med særskilte opplæringsbehov har økt vesentlig de siste årene,
både på småskolen i Buvik og Børsa og på ungdomstrinnet. Dette er elever som har særskilte
medisinske- eller opplæringsbehov som krever 1:1 oppdekning for å kunne delta i
skolehverdagen, samt at denne elevgruppa også har behov for voksne som deltar på SFO og
utvida skoledag ved ungdomstrinnet.
Digitaliseringsprosjektet for grunnskolene i Skaun er noe som det knyttes store forventinger til.
Utfordringene for å få gjennomført prosjektet i tråd med intensjonene ligger i digital infrastruktur
ved enhetene og i kommunen forøvrig, dersom det er forventet at hver elev skal kunne jobbe på
et digitalt verktøy både hjemme og på skolen.

Tiltak ikke ferdigstilt
Det vil bli rapportert status for digitaliseringsprosjektet for grunnskolen i KST våren 2019. Ny
sektorplan for oppvekstområdet vil også bli framlagt i løpet av 2019.
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Kapittel 6 Barnehager
Tjenester
Forskrift om ny rammeplan ble gjeldende fra 01.08.2017. Den nye rammeplanen har tydeligere
forpliktelser for barnehagene. Den fremhever styrking av mangfoldsperspektivet,
helseperspektivet, språkarbeidet og overganger innad i barnehagen til skole/SFO. Ansvar og
roller er tydeligere beskrevet. I tillegg gir den økt oppmerksomhet på de yngste barna i
barnehagen.
Det var 580 barn i barnehagene i Skaun kommune pr 31.12.2018.
Det er gjennomført foreldreundersøkelse i barnehagene med om lag 60 prosent deltakelse.
I 2018 gikk 11 barn i barnehager i Melhus og Trondheim kommune. I henhold til § 11 i Forskrift
om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehager har
disse kommunene rett på refusjon for kostnader til ordinær drift fra kommunen der barnet er
bosatt.

Organisasjon
01.08.2018 ble det innført ny norm for bemanning i barnehagene. Skaun kommune oppfylte
allerede denne normen da den ble innført. Samtidig ble det innført ny norm om pedagogisk
bemanning i barnehagene. Skaun kommune har oppfylt normen gjennom at det er søkt om
dispensasjon for 1.3 årsverk.
Pr 31.12.2018 var det 15,9 prosent fravær i barnehagene i Skaun. Det jobbes kontinuerlig med å
redusere dette. Det er i perioder utfordrende å rekruttere vikarer til barnehagene. Det er innført
nye rutiner for oppfølging av vikarer slik at kvalitet på tilbudet sikres.
Barnehagene har deltatt på NED - prosjektet.
Som ledd i implementering av ny Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
startet barnehagene opp prosjektet Pedagogisk dokumentasjon. Dette er et prosjekt gjennom
Orkdal/Øy regionen. Prosjektet er basert på barnehagebasert kompetanseheving.
Utviklingsarbeidet har foregått i hele 2018 med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets opplegg.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Skaun kommune bruker en større andel av sine utgifter til barnehagesektoren sammenlignet med
andre sammenlignbare kommuner. Samtidig har kommunens netto driftsutgifter til
barnehagesektoren økt i løpet av de siste tre årene.
Tabell 6.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Barnehager
Skaun kommune

KOSTRA-nøkkeltall
2016
Netto driftsutgifter barnehager i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter barnehager per
innbygger 1-5 år

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

21,3

20,4

20,3

15,9

14,3

135 701

142 481

155 066

145 700

153 249

Utfordringer
Det var 181 søkere på barnehageplass ved utløpet av fristen i 2018. Det blir tilbudt plass til de
som har krav på plass samt de som har prioritet etter lov. Det er utfordring å få plass til alle
søkere som har spesielle ønsker om barnehageplass - særlig på Venn. Søkerne får tilbud om plass
i annen barnehage og kommunen oppfyller dermed krav om lovbestemt plass.
Det er et økende behov for årsverk knyttet til enkeltvedtak.
Gjennom implementering av Forskrift om rammeplan for barnehagene har det vært fokus på
faglig og personlig utvikling for barnehageansatte. Det har derfor vært behov for ekstra ressurser
til innleie av ekstern kursholder.
Ved innføring av ny pedagognorm utløses en overtallighet på fagarbeidere/assistenter i
barnehagene. Overtalligheten er løst gjennom å plassere overtalligheten ut i vikariater. Det jobbes
kontinuerlig med denne problemstillingen også i 2019.

Tiltak ikke ferdigstilt
Vurdering av barnehagekapsitet ved Venn oppvekstsenter, herunder vurdering av plassering,
samt vurdering av gruppestørrelser, jf. kommuenstyrets vedtak 8/19.
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Kapittel 7 Barn, familie og sosial
Tjenester
Barn, familie og helse (BFH) har sju fagområder der noe er felles og noe er ulikt.
Familiesenteret er et felles satsingsområde i Barn, familie og helse. Området har hatt stor pågang
og har økt åpningstiden. Familiesenteret har tilgang på tre kompetanseteam som vi stadig
utvikler, Fraværsteam, Overvekts-team og Flyktningehelseteam. Familiesenteret og teamene er
alle tverrfaglig sammensatt, inkludert barnevern og NAV. Familiesenteret er et lavterskeltilbud.
Koordinerende team, som er et tilbud til de med langvarige og sammensatte behov, har i år
mottatt tilskudd til habilitering og rehabilitering. Disse midlene er blant annet brukt til opplæring
av superbrukere og andre bruker i å bruke verktøyet Sampro (verktøy for å lage individuelle
brukerplaner). Området har hatt nettverkssamlinger og eksterne foredragsholdere.
Nettverk for utsatte barn og unge - BFH, sammen med skole, barnehage og NAV, deltar i et KSnettverk med fokus på bedre samhandling for utsatte barn og unge, samt at vi skal finne
kvalitetsindikatorer for å måle dette. Dette kan være et godt utgangspunkt for bedre samhandling
internt i kommunen.
SommerSkaun har vært et vellykket fellesprosjekt med Barn, familie og helse, NAV og Kultur,
fritid og frivillighet.
Helsestasjonen
Helsestasjonen har i 2018 hatt fokus på å opprettholde et godt tjenestetilbud, bedre
tilgjengelighet, somordning av tjenestene og bedre informasjon. Jordmortjenesten, helsesykepleier
og skolehelsetjeneste er viktige områder med et høyt aktivitetsnivå.
Skolehelsetjenesten har gjennomført gruppekonsultasjoner på 5. og 9. trinn, samt
skolestartundersøkelser ute på alle skolene. Veiledningsprogrammet «Kjærlighet og grenser» er
gjennomført på 8. trinn. Alle elever har fått undervisning i skoletiden, og foreldreveiledning på
kveldstid.
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Fagkontoret har hatt fokus på å gi flest mulig et tilbud innen fysioterapi og ergoterapi.
Fysioterapeutene organiserer gruppetrening og egentrening der det er hensiktsmessig for
fremtidig drift.
Fysio/ergo har deltatt i 3 ulike prosjekt, KS-nettverk og SommerSkaun.
NAV
Den kommunale delen av NAV jobber etter lov om sosiale tjenester. Formålet med tjenesten er å
bedre levekårene for sosialt vanskeligstilte samt å bidra til sosial og økonomisk trygghet. NAV
Skaun bidrar til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV jobber også for å bidra til at
utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
De viktigste satsningsområdene for 2018 var inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
med spesielt fokus på ungdom under 30 uten fullført videregående opplæring, oppfølging
lavinntektsfamilier og flyktninger. Personer med nedsatt arbeidsevne og personer som over en
lengere periode har stått utenfor arbeidslivet har også vært et satsningsområde.
Behovet for NAVs tjenester øker i større takt enn befolkningsveksten ellers i kommunen. Fra
2017 til 2018 økte antall mottakere av tjenesten med 28 prosent fra om lag 700 mottakere
(eksempelvis vil et ektepar som mottar stønad i to måneder regnes som fire mottakere) til i

overkant av 900 mottakere. Det ble i 2018 innført betydelige statlige endringer som har påvirket
resultatene på kommunal side (i tidligere regelverk ville enkelte personer hatt krav på statlig støtte
som i dag blir definert innenfor den kommunale støtteordningen).

Organisasjon
Barn, familie og helse har 33,22 årsverk, fordelt på ca. 45 ansatte, som er lokalisert på. Alle
ansatte har 3-årig høyskole eller mer. Samlet nærværsprosent i Barn, familie og helse er 97
prosent.
Helsestasjon
Helsestasjonen har 6,7 årsverk helsesykepleiere, 0,7 årsverk jordmor, 0,5 årsverk merkantil,
fordelt på 11 ansatte. Fagkontoret tar imot helsesykepleierstudent.
Brukerundersøkelse gjennomført - snitt totalt 5,3 på en skala fra 1-6.
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Området har 5,15 årsverk fordelt på 6 personer. Dette omfatter 2,25 årsverk fysioterapeut, 0,4
årsverk FYSAK-koordinator, 1,0 årsverk turnusfysioterapeut, 1,3 årsverk ergoterapeut og 0,2
årsverk fagleder.
Brukerundersøkelse gjennomført - snitt totalt 5,0 på en skala fra 1-6.
Legekontoret
Kommunen har 5 legehjemler som alle har kommunale delstillinger innen skole- og helsestasjon,
psykisk helsearbeid, smittevern, miljørettet helsevern og tilsynslege ved sykehjemmet.
Legekontoret tar imot student. Det har vært et generasjonsskifte som betyr at man har tatt imot
to leger, en ny fastlege og en vikar for en annen fastlege.
Børsa fysioterapi AS (ikke kommunalt eid, men mottar statlig driftstilskudd)
2,0 årsverk fordelt på 3 personer.
NAV
NAV Skaun tilbyr statlige og kommunale tjenester, er organisert som en egen enhet og
rapporterer til fylkesdirektør i NAV og rådmannen. Den kommunale delen utgjør 4 årsverk
inkludert fagansvarlig og flyktningeveileder som kun jobber med denne målgruppen. NAV Skaun
tilbyr de lovpålagte tjenestene pluss gjeldsrådgivning. Kontoret har en sammensatt kompetanse
for å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte.
Sykefraværet i 2018 var på 2,53 prosent, men det i de siste 12 måneder har vært 0,94 prosent.
Nærværsarbeid er et sentralt tema i lokalt MBA (medbestemmelsesapparatet),
medarbeidersamtaler, kontormøter og i virksomhetsplanen.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Nøkkeltall fra Kostra viser Skaun kommune har en noe høyere andel netto driftsutgifter på
sosialsektoren samlet (se forklaring i note 4) per innbygger enn sammenlignbare kommuner
(kostra-gruppe 7), mens dette er noe lavere sammenlignet med landet for øvrig. En lavere andel
av kommunens totale utgifter brukes på sosialsektoren samlet, sammenlignet med landet for
øvrig.
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Tabell 7.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Barn, familie og sosial
KOSTRA-nøkkeltall

Skaun kommune
2016

Netto driftutgifter sosialsektoren
samlet3, beløp per innbygger
Netto driftsutgifter sosialsektoren
samlet, i prosent av totale utgifter

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

2 068

2 818

3 014

2 844

3 589

4,1

5,2

5,1

5,2

6,0

Utfordringer
Barn, familie og helse
Den største utfordringen for Barn, familie og helse er befolkningsveksten, som representerer et
økt press på eksisterende kapasitet i enheten.
Tjenesteområdet ser på mulighetene for å kunne gi mer gruppebasert tilbud for å utnytte
ressursene bedre.
Helsestasjon
Kapasiteten er en utfordring. Helsestasjonen ligger lavt i forhold til bemanning sammenlignet
med andre kommuner.
I jordmortjenesten er det også kapasitetsutfordringer og enheten har utfordringer med å
gjennomføre konsultasjoner og hjemmebesøk som forutsatt i retningslinjer for svangerskaps- og
barselomsorgen.
Oppfølging av overvektige barn, skolefravær og elever som strever psykisk er fortsatt en del av
utfordringsbildet, og har hatt fokus også i 2018.
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Avdelingen har lavere bemanning innen fysioterapi og ergoterapi sammenlignet med KOSTRA
gruppe 07, kommuner i Trøndelag og landet forøvrig.
Nye lokaliteter ville kunne gitt et bedre tilbud til flere, og vil bli vurdert i 2019.
Legekontoret
Det er 160 personer på venteliste på fastlegeplass i Skaun. I tillegg har 2 200 innbyggere i Skaun
fastlege i annen kommune.
NAV
Økt befolkningsvekst gir flere NAV-brukere. Samtidig står stadig flere utenfor arbeidslivet
grunnet fysiske- og psykiske helseutfordringer. Det er også vært en betydelig økning i
barnefamilier med vedvarende lav inntekt med behov for økonomisk støtte fra NAV med en
økning på 48 prosent.
Stadig flere innvandrere mottar ytelser fra NAV. Et økende frafall fra videregående skole og økt
ungdomsledighet gir også utfordringer. Selv om dette er prioriterte målgrupper kreves det mye
innsats for oppnå overgang til arbeid eller aktivitet, og sakene er ofte svært tidkrevende.
Omstillingen i arbeidslivet skjer stadig raskere. Globalisering, teknologisk utvikling og grønt skifte
stiller nye krav til kompetanse og flere havner utenfor arbeidslivet grunnet manglende formell
kompetanse.
3

Netto driftsutgifter sosialsektoren samlet: 242 (råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid), 243 (tilbud til
personer med rusproblemer), 273 (arbeidsrettede tiltak i kommunal regi), 275 (introduksjonsordningen), 276
(kvalifiseringsordningen), 276 (ytelse til livsopphold).
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Tiltak ikke ferdigstilt






Prosjekt Økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i skolehelsetjenesten videreføres i 2019.
Prosjekt Habilitering og rehabilitering - mottok 900 000. Prosjektet videreføres og 300 000
overføres til 2019, i tillegg er det søkt om nye midler.
Prosjekt Friskliv og mestring - mottok 390 000, Det vil bli søkt nytt tilskudd for 2019.
Prosjekt Styrking og utvikling av helsestasjonen - mottok 500 000. Prosjektet videreføres i
2019, og det er søkt om nytt tilskudd.
Prosjekt Helsefremmende og forebyggende arbeid - det er søkt tilskudd for 2019.

Årsmelding 2018

18(31)

Kapittel 8 Kultur fritid og frivillighet
Tjenester
Kultur, fritid og frivillighet har ansvar for kulturadministrasjon, naturforvaltning, friluftsliv og
idrett, folkebibliotek, frivilligsentral, kulturskole, UKM, den kulturelle skolesekken, den kulturelle
spaserstokken, fritidsklubb for ungdom, tilrettelagt fritidstilbud for voksne og andre
kulturaktiviteter.
Enheten styrer ut fra sektorplan kultur 2014-2017 med tilhørende 10 hovedmål knyttet til de ulike
fagområdene.
Felles for flere av fagområdene er tilknytningen til, og samarbeidet med, frivillige lag og
foreninger. Samtidig samarbeider kulturenheten med andre kommunale enheter og tjenester, som
f.eks. helse, skole og teknisk, og bidrar til å oppfylle mål både i samfunnsplanen og øvrig
kommunalt planverk.
Tjenestenivået på de ulike fagområdene ble i 2018 opprettholdt på omtrent samme nivå som
foregående år.
Et felles satsningsområde for kulturenheten var i 2018 arbeidet med nye Bautaen kulturhus
gjennom planlegging og prosjektering. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2019 og da vil
kommunen få en moderne kultursal, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral og ungdomsklubb - alt
samlokalisert med nye Skaun ungdomsskole.
Kulturadministrasjonen bruker mye tid til arbeid knyttet opp mot det frivillige kulturlivet,
oppfølging og utvikling av idretts- og friluftsområder, saksbehandling av politiske saker og
søknader om tilskudd, samt tilrettelegging og formidling av kultur for alle innbyggere. I 2018 ble
SommerSkaun gjennomført sammen med NAV og enheten Barn, familie og helse.
Ungdomsklubben Klubb1 flyttet inn i nye, om enn midlertidige, lokaler i rådhuset. Det ble også
arbeidet med deltakelse i folkebad på Orkanger, i samarbeid med Orkdal kommune. Det ble også
jobbet frem mot vedtak om planprogram og oppstart av arbeid med kulturminneplan for Skaun
kommune, og prosjektering av ny aktivitetspark i Buvika.
Biblioteket har i 2018, som foregående år, hatt et høyt aktivitetsnivå, og gjennom god
litteraturformidling og samlingsutvikling oppnådd et utlån på 43 000. Dette tilsvarer 5,1 bøker pr
innbygger. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 3,1 bøker pr innbygger. Totalt antall
besøk var 24 000, mens antall aktive lånere var 1 487. Det har også vært gjennomført mange
arrangement, og biblioteket fikk prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for arrangementsrekken
"En smal sak", der det var ni ulike arrangement med ulik målgruppe; fra arrangement om japansk
popkultur, via frøbibliotek, til Sigrid Ekrans foredrag om hundekjøring. Nye aktiviteter har gitt et
grunnlag for nye brukergrupper av bibliotekene. Biblioteket har også samarbeidet med ulike
frivillige lag og foreninger, som for eksempel Skaun jeger og fisk. Det var til sammen 1 300
deltakere på arrangementer i regi av biblioteket. Den digitale lesekampanjen "Sommerles" ble
også gjennomført, med rekordstort antall deltakere. Noe av suksessen tilskrives at barne- og
ungdomsbibliotekar dro rundt på alle skolene i Skaun, i alle klasser, for å fortelle om denne
kampanjen.
Skaun kulturskole har gjennom året hatt undervisningstilbud innenfor sang og musikk, visuell
kunst, dans og teater, og gjennomført ulike prosjekter og konserter, både med sine 222 faste
elever, og med et større antall elever i grunnskolen. I tråd med vedtatt rammeplan, etterstreber
kulturskolen å være et lokalt ressurs- og kompetansesenter, og samarbeider med kommunens
skolekorps, og grunnskole, bl.a. gjennom det årlige Troika-prosjektet i Buvika. Det er 92 elever på
venteliste ved utgangen av 2018, med klart flest som ønsker undervisning i piano, tett etterfulgt
av instrumenter som gitar, bass og slagverk.

Frivilligsentralen har hatt nok et aktivt år. Det er ca. 50 frivillige som kan spørres om
enkeltoppdrag som følgetjeneste, besøksvenn, leksehjelp, frivillige på institusjon, handlehjelp,
praktisk bistand med mer. I tillegg kommer frivillig innsats i forbindelse med arrangement og
gruppeaktiviteter. Elever fra Voksenopplæringa har vært aktive i frivilligsentralen, både gjennom
gruppe- og enkeltoppdrag. I tillegg må TV-aksjonen nevnes som et stort løft hver høst med
mange frivillige i aksjon i løpet av noen timers kort og hektisk innsats, 2018 intet unntak.
Frivilligsentralen har bidratt med koordinering/frivillige på små og store arrangement gjennom
året, både i egen regi, sammen med enheten, andre enheter og lag/foreninger. Eksempler på
samarbeid er: datakafé for seniorer i samarbeid med Buvik pensjonistforening, tiltaket Kafé
Hjerterom på Børsa bedehus i samarbeid med kirka og Børsa Normisjon, koordinering av Barnas
Bruktmarked som arrangerer bruktmarked to ganger i året, og samarbeid med Voksenopplæring
og flyktningetjeneste knyttet til integrering.

Organisasjon
Totalt har enheten ca. 13 årsverk, fordelt på 22 ansatte, inkludert leder og ansattressurser som blir
videresolgt til korps. Enhetsleder på kultur ble innvilget permisjon fra august 2018, og det ble i
løpet av høsten gjennomført ansettelsesprosess for å få på plass ny leder, med innstilling
i oktober 2018 og tiltredelse i februar 2019. Enheten har i tillegg til leder, en administrasjon
bestående av 4 ansatte med delegert personal og/eller faglig ansvar tilknyttet henholdsvis
saksbehandling, bibliotek, kulturskole og frivilligsentral.
Kulturskolen har sine undervisningslokaler i tilknytning til Skaun ungdomsskole. For øvrig må
det nevnes at mange av tjenestene til kultur, utøves desentralisert, f.eks. kulturskoleundervisning
på ulike skoler, og arrangementer/aktiviteter på ulike lokasjoner.
Kompetansen til de ansatte på enheten er generelt høy, variert og godt tilpasset de tjenestene som
leveres.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Skaun kommune bruker noe mindre på kulturaktiviteter per innbygger sammenligner med
Kostra-gruppe 7 og landet forøverig.
Tabell 8.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Kultur, fritid og frivillighet
KOSTRA-tall Kultur

Skaun kommune
2016

Netto driftsutgifter kultur4, per
innbygger
Netto driftsutgifter kultur, i prosent av
totale netto driftsugifter

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

1 677

1 646

1 701

1 733

2 343

3,3

3,0

2,9

3,2

3,9

Utfordringer
Det er viktig for kulturenheten å tilby et bredt spekter av tjenester med god kvalitet til
innbyggerne i Skaun, og sådan støtte opp under visjonen om å være en aktiv og attraktiv
kommune. For å få til dette, forutsettes godt samarbeid og synlighet både innad i organisasjonen
og overfor eksterne aktører. I en hektisk hverdag, med både oppfølging av drift og oppgaver
knyttet til utvikling av eksisterende og nye kulturarenaer, rapporterer enhetens ansatte om at det
4

Netto driftsutgifter kultur: 231 (aktivitetstilbud barn og unge), 370 (bibliotek), 373 (kino), 375 (Musér), 377
(kunstformidling), 380 (idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg), 381 (kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg), 383 (musikk og kulturskoler), 385 (andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg), 386
(kommunale kulturbygg).
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kan være krevende å bli sett og hørt som en profesjonell tjenesteyter med betydelig faglig tyngde
og klare behov.
Videre er det en utfordring å ha et tjenestenivå som skal holde tritt med befolkningsutviklingen
med dagens ressurstilgang. Kulturenheten bidrar inn i kommunens effektiviseringsprosesser etter
beste evne, men ser likevel økt behov for tilskudd til frivillige lag og foreninger, behov for å ruste
opp kulturskolen for å ta unna ventelisten, og behov for styrking av skolebibliotek-funksjonen i
kommunen.
Det gjøres riktignok et arbeid for å skaffe ekstern finansiering/prosjektmidler for å løse noen
av utfordringene. Rammen for kultur ble økt tilsvarende en stilling i budsjettet for 2019, som i
henhold til vedtaket i desember 2018 skal knyttes til det nye kultursenteret, og andre
kulturformål. Det må sees på som en utfordring, og en viktig oppgave, å sørge for at denne
stillingsressursen benyttes slik at den kommer best mulig til nytte for kulturtjenestene til
innbyggere og lokalt kulturliv.

Tiltak ikke ferdigstilt
Aktivitetspark Buvika er ikke ferdigstilt, men følger fremdriftsplan. Kommunestyret har vedtatt å
bygge skateanlegg og en treningspark med oppstart i 2020. Treningspark og skateanlegg vil være
en del av aktivitetsparken. Avsatte midler til forprosjekt er på kr 200 000,- i 2019.
Rullering av sektorplan for kultur er ikke ferdigstilt. Igangsetting må forskyves til 2019, men dette
har ikke betydning for budsjettet, kun tidsbruken til ansatte på enheten.

Årsmelding 2018

21(31)

Kapittel 9 Institusjonsbaserte tjenester
Tjenester
Rossvollheimen (RVH) er kommunens eneste heldøgns helse- og omsorgsinstitusjon.
Mål: Rossvollheimen skal være et utviklingsorientert helse- og omsorgssenter med høy etisk og
faglig standard, samtidig som vi arbeider for et godt og inkluderende læring- og arbeidsmiljø.
Enheten skal gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og
medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet.
I 2018 ble det gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser. Til brukerne er det
forenklede spørsmål, dvs ja eller nei-svar. Vi har svært gode resultater på undersøkelsen.
Pårørendeundersøkelsen fikk for lav svarprosent til å kunne gi signifikante svar. Det ble allikevel
arrangert dialogmøte med hele sektoren, noe som var positivt.
Enheten har vært, og er fortsatt med i flere prosjekter:
 Jobbvinnerprosjektet. Oppstart i 2017 og ferdigstilles sommeren
2019. https://jobbvinner.no/et-felles-loft/ Målet er å få flere søkere på
sykepleierstillinger, alle stillinger skal være besatt med rett kompetanse og vi må beholde den
kompetansen vi har.
 Stamina, kartelgging av ledelse og arbeidsmiljø. Oppstart 2017 og ferdig i starten 2018
 Mulighetsstudiet (oppfølgning av rapport fra Agenda kaupang)
 Digitaliseringsprosjektet
I 2018 har det ikke blitt endret noe på antall plasser ved RVH.

Organisasjon
Rossvollheimen har omlag 60 årsverk som er fordelt på de ulike avdelingene.
 Langtids, ordinær somatikk, 12 plasser
 Langtids, skjermet avdeling 2, 13 plasser
 Langtids, skjermet avdeling 1, 9 plasser
 Korttid, 11 plasser
 Dagtilbud for personer med demens, 9 plasser
 Ordinært dagtilbud, aktiviteten, 15 plasser
I tillegg:
 Institusjonskjøkken
 Renholdsavdeling med vaskeri
Enhetens kompetanse består av:
 Sykepleier
 Vernepleier
 Helsefagarbeider
 Aktivitør
 Kokk
 Lærlinger i helsefagarbeiderfaget
 Ufaglærte assistenter
Enheten merker godt at brukergruppen har endret seg og at Skaun kommune mangler
omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det er etablert tildelingskriterier for alle avdelingene,
men en må allikevel disponere plassene fleksibelt. Hvis brukere fyller kriterier for
langtidsopphold uten at det er ledig langtidsplass for de et tilbud på korttidsopphold i påvente av

plass på langtidsplass. Til tider har det vært opp til fem pasienter som har fått innvilget
langtidsopphold som ligger på korttidsavdelingen i påvente av ledig plass.
Enheten jobber systematisk og er tydelige på at hver avdeling har sine funksjoner, og at
vi alle jobber for felles hovedmål. Flyten av kompetanse og kommunikasjon er god.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kostra-tallene viser at brutto driftsutgifter institusjon per kommunal plass har økt noe i 2018,
men at dette er omtrent på samme nivå som sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Tabell 9.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Institusjonsbaserte tjenester
KOSTRA-institusjonsbaserte
tjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon5, per kommunal
plass

Skaun kommune
2016

2017

2018

Gruppe 7
- 2018

1 115 022

1 173 818

1 242 091

1 219 032

Landet
ex Oslo
2018
1 210 805

Utfordringer


Korttidsavdelingen: blir buffer for langtids på grunn av for få langtidsplasser og manglende
omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Pasienter med mer komplekse tilstander:
eksempelvis rus og psykiatri er mer fremtredende.



Skjermet langtids: På grunn av pasientgruppen er det viktig med ro og stabilitet. 2018 har vært
et krevende år for denne avdelingen. Utagering og vold har i høy grad preget hverdagene.
Ingen mulighet til forsterket skjerming har gjort det ekstra utfordrende.



Langtids: fysisk utforming av avdelingene er utfordrende. Utagering blant pasientene og liten
muligheter til fleksibel skjerming.



Renhold: Pasientgruppen har endret seg de siste årene med økt bruk av tøy. Det vaskes mer
klær i vaskeriet vårt, og kapasiteten er sprengt. Det er lovkrav om skille mellom ren og uren
sone og det representer større praktiske utfordringer for enheten.



Kjøkken; Stor turnover. Mange deltidsstillinger og enheten har derfor benyttet
bemanningsbyrå i perioder.



Pasientsignalanlegg som er gammelt og utdatert. Enheten har stort behov for oppgradering
av dette.

Det er stort behov for å implementere bredere bruk av velferdsteknologiske løsninger.
Stadig flere oppgaver forskyves fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten uten at
ressurser følger med.

Tiltak ikke ferdigstilt
Lederutdanning på to avdelingsledere er fortsatt ikke fullført på grunn av leverandør, men dette
forventes å sluttføres før sommeren 2019.

5

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon: 253 (helse og omsorgstjenester i institusjon), 261
(institusjonslokaler).
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Kapittel 10 Hjemmebaserte tjenester
Tjenester
Målsetting for enheten: utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov. Enheten skal bidra
til et positivt og helhetlig helsevalg ved å forebygge, fremme mestring og aktiv deltakelse i eget liv
i eget hjem. Dette er gjennomført i 2018:





Reorganisering av avdelingen for de med funksjonsnedsettelser. Stort sett alle ansatte fikk nye
arbeidsplasser (alle ansatte byttet arbeidssted, noen fra Klippen til Meieribakken, andre fra
Gullhaugtun til Solbakken) og en annen arbeidsform for utføring av tjenester (ansatte som
flyttet til Solbakken fikk ny arbeidsform).
Avdelingen fikk ny avdelingsleder og har hatt fokus på opparbeide god
kulturbygging/arbeidsmiljø.
Omlegging av medikamentadministreringen gjennom innføring av multidose.



Stabil pasienttilgang i hjemmesykepleien, men flere pasienter som trenger
sykepleiekompetansen.



Tildelingskontoret begynner å finne sin arbeidsform. Arbeidsmengden er for stor i forhold til
årsverk og sykefravær er resultatet. Kontoret deltar i nettverk for saksbehandlere med
Melhus, Malvik og Midtre Gauldal.



Hjemmesykepleien gjennomførte brukerundersøkelsen med godt resultat, gjennomsnittlig 5,3.



Det er stor pågang på botilbudet på Rossvolltunet, mens andre omsorgsboliger står tomme.
Vi mener at det har med tilgang på personal å gjøre. Gi tilbud til de som er dårligst gir riktig
bruk av ressurser.

Organisasjon
Hjemmetjenesten er kommunens største enhet med 67,11 årsverk. Samtidig har enheten 10
ansatte på oppdragsavtaler på omsorgslønn, 9 ansatte som avlaster og 26 ansatte på
oppdragsavtaler som fritidskontakter. Med 3 omsorgssenter og 3 bofellesskap er det en krevende
enhet å administrere. Tildelingskontoret er siste enhet som er lagt til Hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten har liten administrasjon med 2 avdelingsledere og 50 prosent merkantil. Med
stadig nye oppgaver, en publikumsrettet tjeneste, og mange hoder å lede er det i 2019 grunnlag
for å vurdere organiseringen av enheten. Behovet for flere i administrasjonen er påkrevd for å
drive effektivt og utvikle tjenester på en ressursbesparende måte.
Samtidig er det fortsatt viktig å satse på hjemmebaserte tjenester for å holde kostnadsnivået innen
helse/pleie nede. Dreiningen fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester må ikke stoppe
opp. I følge Agenda Kaupang6 koster en langtidsplass (langtid somatikk 12 plasser) i Skaun 679
000 kroner, mot 71 000 kroner for en hjemmebasert. Velferdsteknologien skaper trygghet rundt
innbyggeren som kan derfor bo hjemme lengre.
Solbakken omsorgsboliger har tilført kommunen et godt tilbud til de med funksjonsnedsettelser.
Vi har nådd målet om å få et aldersdifferensiert botilbud til denne gruppen. De eldste bor i
Gullhaugtun/Gullhauglia, 7 personer på Solbakken de yngste, 7 personer, samt avlastning.
Meieribakken har vi pr i dag psykiatriboliger for 4 personer.
Andre hjemmeboende med funksjonsnedsettelser blir servet fra denne avdelingen også.
”Utredning av fremtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring», side 24. Kilde: Bemanningsplaner
for ulike turnusgrupper og beregninger utført av Agenda Kaupang
6
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Hjemmetjenesten har utfordringer i eksisterende lokaler og i den sammenheng legger vi til grunn
at spørsmålet vurderes i fremtidige planer.
Ved ansettelser vil enheten prioritere syke -og vernepleiere.
Pr 2018 er begge lederne under lederutdanning, en sykepleier tar kreftutdanning, 3
helsefagarbeidere har tatt videreutdanning, 2 ufaglærte har tatt helsefagutdanning, aktivitøren har
tatt velferdsteknologi og vi har en ergoterapeut. Resultatet av at ulike fagprofesjoner jobber tett
sammen er en stor ressurs for utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
Sykefraværet har vært høyt, pr 31.12.2018 var det 11,3 prosent, og enheten har vært deltager i
NED-prosjekt og fått gode verktøy å jobbe med.

Utfordringer









Forventninger til å få på plass en mottakssentral for sensorteknologi, forhåpentlig i løpet av
2019.
Elektronisk arkiv for saks- og fagsystemet vil gi en betydelig effektivisering.
Rekruttering av syke- og vernepleiere, dette er en kompetanse enheten er helt avhengig av for
å imøtekomme de krav som kommunene er tillagt.
Tildelingskontoret, for stor arbeidsmengde i forhold til ressurser. Fører til lang
saksbehandlingstid og sykefravær. Sårbart med to ansatte.
Økning i antall barn med omfattende avlastningsbehov i hjemmet representerer store
økonomiske utforinger
Matombringing. Økende antall brukere, stadig mer av helsepersonellressursen går til å kjøre
ut mat fem dager i uken. Dette krever stor ressursinnsats og hvor tre ansatte hver dag settes
av 2 timer til denne tjenesten. Alternative løsninger vil bli vurdert i løpet av 2019.
Utvikle sykepleierklinikken og få flere inn til oss.
Budsjettvedtak 2019 gir en reduksjon på kr 2 millioner. Enheten signaliserer at dette er
utfordrende, og status og plan for operasjonalisering av innsparingen er rapportert til
kommunestyret.

Tiltak ikke ferdigstilt
Ingen tiltak som ikke er ferdigstilt.
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Kapittel 11 Plan ekskl. gebyr
Tjenester
Området omfatter utarbeidelse av arealplaner, ledelse av investeringsprosjekter bygg og anlegg,
landbruks- og viltforvaltning, trafikksikkerhet, boligtjenester, eiendomsutvikling og karttjenester.

Organisasjon
Tjenesteområdet hadde 9,2 årsverk i 2018, og alle medarbeiderne er lokalisert på rådhuset.
Medarbeiderne har varierende formell kompetanse, både mastergrader innen flere fagområder og
selvlærte med lang erfaring. Det er stor realkompetanse på området.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kostra-trallene for 2018 viser en reduksjon i netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per
innbygger, men at dette nivået nå nærmer seg nivået i sammenlignbare kommuner. Kommunes
netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per kilometer er markant større enn
sammenlignbare kommuner, men dette bør samtidig sees i sammenheng med faktisk antall
kilometer med kommunale veier og gater.
Tabell 11.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Plan ekskl. gebyr
Skaun kommune
KOSTRA-

2016

2017

2018

Gruppe
7 - 2018

Landet
ex Oslo
2018

Netto driftsutgifter til kommunale
veier og gater7 per innbygger

1 166

1 420

1 090

935

1 153

Netto driftsutgifter til kommunale
veier og gater per km

198 511

245 936

190 809

149 950

146 669

Utfordringer
Utfordringene på dette tjenesteområdet er prioritering av oppgaver som følge av knappe
personalressurser på flere av fagområdene. Flere av fagområdene er bemannet med bare én
medarbeider, og dette gjør enheten spesielt sårbare ved sykefravær.

Tiltak ikke ferdigstilt








7

Følgende tiltak ble ikke ferdigstilt i 2018:
Reservevann
Kartlegging spredt avløp
Kvikkleireutredning Hammerdalen
Omlegging fv773
Utvidelse Buvik kirkegård
Områdeplan Venn

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater: 332 (kommunale veier)

Kapittel 12 Plan inklusiv gebyr
Tjenester
Området omfatter de gebyrbelagte tjenestene ved Teknisk kontor og driftsseksjonsens utekontor.
Det vil si plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vann, avløp, spredt avløp. Disse
områdene skal være selvfinansierende.
Det jobbes nå med å forberede innføring av eByggesak og har stort fokus på utvikling av
tjenestene innenfor de ressursene vi har til rådighet.
Bemanningen på plan- og byggesak er nå på riktig nivå slik at alle saker behandles
fortløpende.Tilsyn og ulovlighetsoppfølging har fått større fokus, og vi er i gang med
kompetanseheving på dette området. Vi har også økt fokus på klimaproblematikk og hvordan
dette best mulig ivaretas gjennom vår saksbehandling.
I 2018 har tjenestområdet hatt et spesielt fokus på opprydding i spredte avløp, og dette fortsetter
videre i 2019.

Organisasjon
Teknisk kontor sine gebyrbelagte tjenester hadde i 2018 ca 9 årsverk, og alle medarbeiderne er
lokalisert på rådhuset. Kompetansen er høy, med mange mastergrader innenfor flere fagområder.
Uteseksjonen v/vann og avløp har 4,1 årsverk fordelt på 5 ansatte. Uteseksjonen har sammen
med vaktmestertjenesten fått eget verneombud og begge disse har sammen med
renholdstjenesten fått egen tillitsvalgt.
Teknisk vakt består av to fra vannavdelingen, en fra avløpsavdelingen og en fra
vaktmestertjenesten, vi har i tillegg en i reserve (bistår ved sykdom osv). Teknisk vakt og
befalsvakt brann har tidligere vært den samme, men ble i mars 2018 splittet. Teknisk vakt rykker
ut til tekniske anlegg ved melding om feil på helg/høytid og mellom kl 15.00 og 07.00 på
hverdager. De bistår innbyggere dersom problemet er et kommunalt anliggende.
NED-prosjektet har ført til større bevissthet på HMS-arbeid og kommunikasjonen internt.
Fortsatt er det et ønske om å jobbe mer med dette for å styrke samholdet for å møte
morgendagens utfordringer.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kostra-tallene viser en reduksjon i brutto driftsutgifter til plan, byggesak og kart og oppmåling
per innbygger. Nivået for 2018 er likevel noe høyere enn nivået i sammenlignbare kommuner.
Kommunen bruker et større nivå av sitt totale budsjett til utgifter knyttet til plan, byggesak og
kart/oppmåling.
Tabell 12.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Plan gebyrbelagte tjenster
Skaun kommune
KOSTRA-

2016

2017

2018

Gruppe
7 - 2018

Landet
ex Oslo
2018

Brutto driftsutgifger til plan, byggesak og
kart/oppmåling per innbygger

970

1 157

1 096

838

886

Brutto driftsutgifter til plan, byggesak og
kart/oppmåling i prosent av kommunens
totale utgifter

1,4

1,6

1,4

1,2

1,1

Utfordringer
Det har vært noen langvarige sykmeldinger på dette tjenesteområdet, og ettersom det er få ansatte
gir det store utslag når en medarbeider er sykmeldt. Ingen av sykmeldingene har vært
arbeidsrelatert.
Det er en økende oppdragsmengde innenfor denne sektoren, som også gjør det krevende og
viktig å prioritere oppgaver og den interne ressursfordelingen. Økende behov for nytt teknisk
utstyr herunder maskiner og biler.

Tiltak ikke ferdigstilt
Flere invsteringsprosjekter innenfor vann og avløpsområdet er ikke ferdigstilt i 2018.
Kommunestyret ble orientert om status og fremdrift på disse investeringsprosjektene i
kommunestyretmøte 14.03.2019 (k-sak 15/2019). Tiltakene som ikke er ferdigstilt fremkommer
eksplisitt i tabellene 2.2 og 3.1 i saksfremlegget til kommunestyret.
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Kapittel 13 Eiendomsdrift
Tjenester
Budsjettområdet eiendomsdrift omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens
eiendomsmasse.
Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser eller dialogmøter med innbyggere / brukere
av våre tjenester i 2018. Det ble, for alle kommunens enheter, gjennomført
medarbeiderundersøkelser i 2017. Det var ikke igangsatt noe systematisk oppfølging etter denne,
men det er prioritert høyt fokus på faktorer med lav score fra 2017. Her har også NEDprosjektet bidratt med riktig fokus.
Fra og med mars 2018 ble det større fokus på faktorer som knyttes til sykefravær i Skaun
kommune (NED-prosjektet). Dette har enheten jobbet mye med og valgte fokusområder og
tiltak basert på hva som kom frem i arbeidsgruppemøter med alle ansatte.
Oppussing av kommunale boliger har vært et av våre satsningsområder i 2018, hvor vi har vært
nødt til å hindre forringelse av bygningverk.
Kartlegging av bygningsmasse i 2017 og 2018 resulterte i en rapport i 2018. Den er blitt brukt til
budsjettprosess for 2019 og har gitt oss mere hjelp til å prioritere vedlikehold av byggene.
Arbeidet med å oppgradere FDV-systemet startet i 2018 og skal resultere i et nytt digitalt
internkontroll- og FDV-system for kommunale bygg og boliger. IK- Bygg/FDV-bygg.
Oppgradering av kommunens FDV-system skal forenkle og forbedre arbeidsoppgavene samt
sikre løpende drift og vedlikehold på en effektiv måte. Alle bygg skal ha en dynamisk
vedlikeholdsplan med varighet minst i 10 år og oppdateres minst 1 gang pr. år.
Børsa skole, inneklimautfordringer. Arbeidet med å avklare feil og/eller mangler på leveransen
har pågått store deler av 2018. Opplevd inneklima er forskjellig og derfor var det viktig for
kommunen å finne feil på systemene slik at vi kunne utbedre dette. Grundig kontroll av spesielt
ventilasjonsanlegget ble utført i høstferien. Rapport fra Sintef har pekt på noen forhold som
følges opp videre i 2019. I tillegg skal det gjennomføres en anonym spørreundersøkelse med
elever og ansatte ved Børsa skole.
Nye Skaun ungdomsskole. Arbeidet med å fylle rollen som ansvarlig for forvaltning, drift og
vedlikehold av det nye bygget startet i 2018. Noe omorganisering var nødvendig for å få rollen
forankret i organisasjonen. Prosjektledelsen er intern. Arbeidet fortsetter i 2019.
Nye Solbakken, (Børsa helse- og mestringsboliger). Arbeidet med overtakelsesforretning tekniske
anlegg og forberedelser til 1 års garantibefaring pågikk i 2018. Jobber tett sammen med
entreprenør og arbeidet fortsetter i 2019.
Nye Hammerdalen barnehage. Arbeidet med reklamasjoner og forberedelser til 3 års
garantibefaring pågikk i 2018. Arbeidet fortsetter i 2019.
Drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet med grøfterens, klipping av kratt i vegkanten,
snøbrøyting og strøing, tining av kummer og stikkrenner, grusing, høvling og støvbinning,
vedlikehold av gatelys langs både det kommunale vegnettet og fylkesveger.

Organisasjon
Enheten Driftskontoret består av enhetsleder, to rådgivere og tre avdelinger.
Vaktmesterseksjonen, renholdsseksjonen og uteseksjonen. Totalt er det 54 ansatte på enheten
fordelt på 46,1 årsverk.

Renholdsseksjonen har fått eget verneombud. Uteseksjonen sammen med vaktmestertjenesten
har fått eget verneombud. Driftskontoret har fått egen tillitsvalgt.
Sykefraværet på eiendomsdrift var 11,0 prosent i 2018 mot 18,3 prosent i 2017, som
representerer en reduksjon på 39,6 prosent.
Sykefraværet for vann og avløp (enheten samlet) var 10,8 prosent i 2018 mot 16,6 prosent i 2017,
som repersenterer en reduksjon på 34,9 prosent.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
I 2018 har det vært en mindre økning på netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per
innbygger. Dette nivået er høyere enn sammenlignbare kommuner.
Tabell 13.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Eiendomsdrift
Skaun kommune
KOSTRA-tall Eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning
per innbygger
Netto driftsgutgifter til
eiendomsforvaltning i prosent av
kommunens tottale utgifter

2016

Gruppe
7 - 2018

Landet
ex Oslo
2018

2017

2018

5 678

5 927

6 089

4 816

5 386

11,2

10,9

10,4

8,8

9,0

Utfordringer
De største utfordringene innenfor området er:
 Tverrfaglighet
 Lederkompetanse
 Styringsverktøy
 Administrative ressurser
 Vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og anlegg inkl. veg.
 Utleie og utlån av kommunale bygg og boliger
 Sykefraværet
Skaun kommune har en del veger som skulle vært oppgradert blant annet Meistadvegen – nye
kummer og stikkrenner. Samme oppgradering som ble benyttet ved opprustning av Buvikåsen,
Åsbygdvegen og Skaunaskogen. Kommunen har også noen veger som kunne vært nyasfaltert der
det ikke er stort behov for grunnarbeid.
Jobben med å sette opp målerskap på veglys må fortsette, og innen 01.01.2020 skal alle strekk
være målt. I tillegg må det jobbes med utskifting av en del eldre armaturer i boligfelt, da
kommunen årlig har store kostnader pga. gammelt anlegg.
Kommunen har noen broer som skulle hatt tilstandssjekk og mulig foretatt oppgradering av
bærekonstruksjonen under (Morbrua, Vigdabru (Tåbrua), Slemabru).

Tiltak ikke ferdigstilt
Utskifting armaturer i rådhuset til LED-lys
Investeringen ble gjort sent 2017/tidlig i 2018 hvor det ble bestilt armaturer for utskiftning med
eget mannskap. Planen var å ferdigstille dette ila 2018, slik at innsparingen for redusert forbruk
kommer oss til gode i 2019. Enheten har registrert et avvik på antall som medfører at vi ikke er
helt i mål.
Vedlikeholdsplan/eiendomsstrategi samt inneklima for Børsa skole
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Det er vedtatt en bevilgning for å fullføre arbeidet med vedlikeholdsplan/eiendomsstrategi, samt
å dekke inn rapport og tiltak knyttet til inneklimaet på Børsa skole. Det er viktig å avslutte tiltak
knyttet til inneklima på Børsa skole på en god og dokumentert måte. Arbeidet fortsetter i 2019.
Det er viktig å fullføre arbeidet med eiendomstrategidokumentet og arbeidet fortsetter i 2019.
Utskifting armaturer i rådhuset til LED-lys
Tiltak ikke ferdigstilt i 2018. Ønskes videreført, da det mangler fortsatt noen armaturer for å
fullføre prosjektet. Er utsatt inntil rom- og himlingsløsning avklares. I tillegg må både avvik på
varmanalegg og fra nytt branntilsyn hensyntas.
Renholdssoner
Som en konsekvens høyre priser på renholdsartikler, økt sykefravær og ønske om effektiv drift
ble det besluttet å utsette innføring av renholdssoner og heller gå til innkjøp av en ny
renholdsmaskin til bruk i idrettshaller. Tiltaket ikke ferdigstilt i 2018, da det forsatt mangler
renholdssoner på Solbakken og Børsa skole.
Rossvollheimen, gasslukkeanlegg
Tiltak gasslukkeanlegg ferdigstilt, men ønsker allikevel å videføre tiltaket i 2019, blant annet til
ombygging av eksos fra nødstrømsaggregat.
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Årsregnskap 2018
Regnskapsskjema og noter

BALANSE
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene

Note Regnskap 2018 Regnskap 2017
1 892 031 938
1 619 644 700
4
4

5
3

1 135 450 673
29 609 255
83 944 671
0
17 715 377
625 311 962

931 822 633
32 287 892
78 052 331
0
16 301 165
561 180 679

1

323 273 200

326 026 517

43 600 176
39 522 520
38 922 391
0
0
0
201 228 113
2 215 305 138

51 470 114
0
36 305 041
39 270 343
0
0
0
198 981 018
1 945 671 217

544 294 104

492 825 927

141 623 682
14 828 536
16 480 053
5 338 429
8 684 685
0
0
0
361 422 930
-4 084 211

140 654 446
13 591 371
16 480 053
9 339 746
30 827 065
0
0
0
286 017 456
-4 084 211

1 552 703 343

1 350 219 578

736 138 899
0
0
816 564 444
0

685 828 660
0
0
664 390 918
0

118 307 691

102 625 712

0
110 512 074
0
0
7 795 618
2 215 305 138

0
95 166 429
0
0
7 459 283
1 945 671 217

22 094 335
0
0
-22 094 335

16 592 335
0
0
-16 592 335

3
11

12
12
12
12
14

14
15
14

3

7

1

3

1

Børsa, 14. februar 2019

Jan Yngvar Kiel
rådmann

Vigdis Klungervik
regnskapsleder

Del 1 Driftsregnskapet
Økonomisk oversikt driftsregnskapet
Regnskap
2018

Revidert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap
2017

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

33 112 148
38 632 771
62 607 973
248 709 019
17 149 158
1 049 786
194 457 455
16 727 851
612 446 161

32 201 800
40 199 950
55 883 767
249 052 000
18 785 000
67 720
186 988 000
17 000 000
0
600 178 237

32 201 800
40 199 950
28 642 591
250 066 000
20 320 000
25 000
185 559 000
22 550 000
0
579 564 341

30 443 467
39 102 377
63 862 622
237 739 990
19 914 365
1 715 249
185 256 749
14 904 614
0
592 939 432

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

339 268 440
90 489 468
83 431 241
40 385 563
30 356 588
35 586 897
-612 929
618 905 268

338 617 942
87 248 047
80 809 526
44 610 770
30 384 390
30 265 000
-1 765 890
610 169 785

314 354 600
86 221 881
76 625 249
40 509 051
30 167 090
30 265 000
-1 613 530
576 529 341

320 420 719
84 250 088
79 784 555
32 837 822
27 573 562
33 326 714
-87 533
578 105 927

-6 459 106

-9 991 548

3 035 000

14 833 506

8 459 781
59 179
18 675
8 537 635

7 800 000
1 300 000
0
9 100 000

5 350 000
1 300 000
0
6 650 000

6 707 893
2 276 615
43 638
9 028 146

10 914 452
347 952
25 160 007
78 166
36 500 577

12 731 701
0
25 158 000
0
37 889 701

13 081 000
0
27 304 000
0
40 385 000

10 953 924
0
24 061 196
0
35 015 120

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-27 962 941

-28 789 701

-33 735 000

-25 986 974

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

35 586 897
1 164 849

30 265 000
-8 516 249

30 265 000
-435 000

33 326 714
22 173 245

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

30 827 065
17 805 000
2 774 487
51 406 552

30 827 065
17 805 000
2 877 249
51 509 314

0
9 633 000
120 000
9 753 000

28 401 218
21 070 704
997 211
50 469 133

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

0
0
39 875 065
4 011 652
43 886 717

0
0
39 875 065
3 118 000
42 993 065

0
0
7 000 000
2 318 000
9 318 000

0
0
36 411 073
5 404 240
41 815 313

8 684 685

0

0

30 827 065

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskapsskjema 1A
Regnskap 2018

Revidert
budsjett
2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Regnskap
2017

Skatt på inntekt og formue

194 457 455 186 988 000

185 559 000 185 256 749

Ordinært rammetilskudd

248 709 019 249 052 000

250 066 000 237 739 990

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte

16 727 851
16 633 246

17 000 000

22 550 000

14 904 614

0

0

0

18 570 000

18 570 000

19 323 426

476 527 571 471 610 000

476 745 000 457 224 778

8 459 781

7 800 000

5 350 000

6 707 893

59 179

1 300 000

1 300 000

2 276 615

10 914 452

12 731 701

13 081 000

10 953 924

347 952

0

0

0

Avdrag på lån

25 160 007

25 158 000

27 304 000

24 061 196

Netto finansinnt./utg.

-27 903 450

-28 789 701

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk

-33 735 000 -26 030 612

0

0

0

0

39 875 065

39 875 065

7 000 000

36 411 073

4 011 652

3 118 000

2 318 000

5 404 240

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

30 827 065

30 827 065

0

28 401 218

Bruk av ubundne avsetninger

17 805 000

17 805 000

9 633 000

21 070 704

Bruk av bundne avsetninger

2 774 487

2 877 249

120 000

997 211

Netto avsetninger

7 519 836

8 516 249

435 000

8 653 820

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

447 459 271 451 336 548
8 684 685

0

443 445 000 409 020 921
0

30 827 065

Regnskapsskjema 1B
447 459 271

Revidert
budsjett 2018
451 336 548

Opprinnelig
budsjett 2018
443 445 000

-11 694 278

-9 454 917

-6 109 917

0

0

0

-180 000

-11 694 278

-9 454 917

-6 109 917

-12 443 138

Regnskap 2018
Til fordeling drift (fra skjema 1A)

Regnskap 2017
409 020 921

Fellesutgifter/-inntekter
Dri ftsutgi fter
Dri ftsi nntekter
Netto driftsutgift

-12 263 138

Sentraladministrasjonen
Dri ftsutgi fter

61 355 980

65 856 236

60 956 547

Dri ftsi nntekter

-7 329 168

-7 099 500

-3 513 500

55 505 734
-6 353 342

Netto driftsutgift

54 026 812

58 756 736

57 443 047

49 152 392

141 431 623

Skoler inkl. SFO
Dri ftsutgi fter

152 950 669

148 815 741

141 681 503

Dri ftsi nntekter

-28 346 723

-25 098 198

-20 891 959

-28 215 748

Netto driftsutgift

124 603 946

123 717 543

120 789 544

113 215 875

Barnehager
Dri ftsutgi fter
Dri ftsi nntekter
Netto driftsutgift

91 122 537

87 746 831

79 028 831

84 649 500

-23 791 948

-22 882 500

-15 715 500

-22 421 500

64 864 331

63 313 331

62 228 000

15 208 217

67 330 589

Kultur, fritid og frivillighet
Dri ftsutgi fter

15 564 984

14 940 644

14 118 067

Dri ftsi nntekter

-2 544 910

-1 690 717

-1 131 700

-3 044 102

Netto driftsutgift

13 020 074

13 249 927

12 986 367

12 164 115

59 384 411

Barn, familie og sosial
Dri ftsutgi fter

63 677 670

65 510 484

60 859 184

Dri ftsi nntekter

-4 768 733

-3 961 282

-813 282

-4 096 301

Netto driftsutgift

58 908 937

61 549 202

60 045 902

55 288 110

55 110 796

53 147 464

49 962 464

54 140 780

-12 996 794

-11 154 200

-8 577 200

-12 408 831

41 993 264

41 385 264

41 731 949

Institusjonsbaserte tjenester
Dri ftsutgi fter
Dri ftsi nntekter
Netto driftsutgift

42 114 002

Hjemmebaserte tjenester
Dri ftsutgi fter

61 203 365

61 648 222

58 769 222

57 391 443

Dri ftsi nntekter

-9 242 253

-9 338 600

-6 818 600

-11 276 431

Netto driftsutgift

51 961 112

52 309 622

51 950 622

46 115 012

11 601 873

Plan, eksl. gebyr
Dri ftsutgi fter

16 521 004

19 413 877

20 013 877

Dri ftsi nntekter

-2 070 642

-2 455 980

-3 375 980

-1 595 658

Netto driftsutgift

14 450 362

16 957 897

16 637 897

10 006 215

Plan, gebyrbelagte tjenester
Dri ftsutgi fter
Dri ftsi nntekter
Netto driftsutgift

22 267 011

22 320 821

21 517 821

21 127 184

-28 735 929

-30 136 450

-29 477 450

-29 693 509

-7 815 629

-7 959 629

-8 566 325

-6 468 918

Eiendomsdrift
Dri ftsutgi fter
Dri ftsi nntekter
Netto driftsutgift
SUM fordelt

55 929 725

51 725 272

47 080 272

56 689 118

-16 723 092

-16 516 700

-14 117 700

-16 560 403

35 208 572

32 962 572

40 128 715

39 206 633
447 459 271

451 336 548

443 445 000

409 020 921

Del 2 Investeringsregnskapet
Økonomisk oversikt investeringsregnskapet
Regnskap
2018

Revidert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap
2017

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

100 000

0

0

39 690

92 400

0

0

115 760

0

0

0

1 513 885

44 951 453

46 166 000

36 354 000

14 197 997

0

0

0

13 770 000

3 633 000

0

1 895 000

4 364 000

0

0

0

0

48 776 853

46 166 000

38 249 000

34 001 332

1 298 736

0

0

1 613 438

423 350

0

0

580 653

190 665 958

212 524 000

232 315 000

76 374 678

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

234 946

0

0

0

45 224 647

46 266 000

36 355 000

14 431 901

622 832

0

0

103

0

0

0

0

238 470 470

258 790 000

268 670 000

93 000 774

Avdrag på lån

12 666 467

3 000 000

3 000 000

11 397 149

Utlån

14 498 000

20 000 000

20 000 000

11 368 290

1 515 462

1 455 000

1 530 000

1 400 067

Dekning av tidligere års udekket

0

0

0

0

Avsatt til ubundne investeringsfond

0

0

0

0

5 092 841

0

0

9 094 159

33 772 770

24 455 000

24 530 000

33 259 664

223 466 387

237 079 000

254 951 000

92 259 106

184 498 000

190 000 000

213 580 000

49 707 843

Salg av aksjer og andeler

108 250

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån

8 665 150

3 000 000

3 000 000

12 991 463

Overført fra driftsregnskapet

0

0

0

0

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

21 100 829

44 079 000

38 371 000

22 059 955

0

0

0

0

Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner

Kjøp av aksjer og andeler

Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

0

0

0

0

9 094 158

0

0

7 499 845

223 466 387

237 079 000

254 951 000

92 259 106

0

0

0

0

Regnskapsskjema 2A
Regnskap
2018
Investeringer i anleggsmidler

Revidert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

238 470 470

258 790 000

268 670 000

93 000 774

Utlån og forskutteringer

14 498 000

20 000 000

20 000 000

11 368 290

Kjøp av aksjer og andeler

1 515 462

1 455 000

1 530 000

1 400 067

12 666 467

3 000 000

3 000 000

11 397 149

0

0

0

5 092 841

0

0

9 094 159

272 243 240

283 245 000

293 200 000

126 260 438

184 498 000

190 000 000

213 580 000

49 707 843

Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
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

208 250

39 690

3 633 000

1 895 000

18 134 000

44 951 453

46 166 000

36 354 000

14 197 997

8 665 150

3 000 000

3 000 000

14 505 348

92 400
242 048 253

115 760
239 166 000

254 829 000

0

0

Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

96 700 638

0
30 194 987

44 079 000

38 371 000

29 559 800

272 243 240

283 245 000

293 200 000

126 260 438

0

0

0

0

Regnskapsskjema 2B
Investeringer i anleggsmidler, fordelt slik
Revidert

Opprinnelig

Regnskap

budsjett

budsjett

2018

2018

2018

500 IKT investeringer generelt

1 527 863

3 700 000

3 700 000

501 IKT investeringer skolene

975 551

3 250 000

2 550 000

517 Viggja skole, undervisningsbrakker

4 292 013

4 775 000

4 150 000

526 Flyktningeboliger

3 745 428

4 000 000

10 000 000

0

160 000

100 000

6 001 637

6 000 000

300 000

210 616 839

210 000 000

161 000 000

576 362

3 500 000

3 500 000

0

0

2 000 000

547 Solskjerming rådhuset

492 781

500 000

0

548 Brannvarslingsanlegg Venn skole

312 190

315 000

0

551 Kjøleanlegg Rossvollheimen

527 Ny 8 avd. barnehage Buvika
531 Helse- og mestringsboliger
536 Utvidelse Skaun ungdomsskole
541 Ombygging brannstasjon
543 Ølsholmskjæret friluftsområde

106 736

110 000

0

552 Ombygging Jåren/Råbygda skole

26 073

0

0

553 Lærerarbeidsplasser Børsa skole

97 730

2 500 000

2 500 000

554 Innkjøp GPS oppmålingsutstyr

162 500

165 000

150 000

555 Rossvollheimen - gass-/slokkeanlegg

235 564

250 000

250 000

556 Gressklipper/traktor Buvik vaktmesterområde

512 925

515 000

375 000

557 Mobile pumper-ny brannordning

196 764

200 000

200 000

558 P-plasser Rossvollheimen

73 764

190 000

0

559 Riving Pundslia barnehage

445 410

500 000

0

25 434

500 000

4 000 000

1 138 612

1 100 000

500 000

350 666

210 000

5 700 000

1 083 883

2 000 000

20 000 000

103 364

1 000 000

2 500 000

0

0

5 600 000

202 250

2 000 000

12 000 000

1 011 381

1 200 000

500 000

282 965

2 000 000

15 000 000

755 Renovering vann- og avløpskummer Finnmyrvegen

99 907

1 500 000

4 000 000

758 Ny overvannsledning Trøvegen

76 880

1 000 000

1 500 000

645 Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk
652 Opprydding Brekka vann, trinn V
654 Overtakelse Rossvatnet
656 Vannledning forsterkning Eggkleiva-Børsa
658 Forsterkning vannforsyning Trøvegen
659 Styringsbasseng Børsa vest
729 Forprosjekt Viggja renseanlegg
752 Opprydding i Brekka, avløp trinn V
754 Overføringsledning Eggkleiva-Børsa

760 Avløp Sand-Nygård
762 Avløp Husbyeggen-Rena
765 Infrastruktur VA rundt Skaun ungdomsskole
840 Trafikksikkerhetsplan kommunale veger
841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger
SUM INVESTERT I ANLEGGSMIDLER

0

0

600 000

3 582 773

3 700 000

3 700 000

0

1 550 000

0

114 225

400 000

995 000

0

0

1 300 000

238 470 470

258 790 000

268 670 000

Del 3 Noter
Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6)
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens 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 anleggsmiddelets 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 ikke forventes å være forbigående, nedskrives til virkelig
verdi.
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.
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
moderniseringsdepartementet 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 i merverdiavgiftsloven 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.
Endringer i regnskapsprinsipp
Virkning av endringer i regnskapsprinsipper er ført mot egne egenkapitalkontoer for endring av
regnskapsprinsipp.

Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet
1.

Tjenester som løses i egne selskaper/foretak
a. Kommunen har ingen egne foretak.
b. Interkommunalt samarbeid:








Arbeidsgiverkontroll
Skatteinnkreving
Legevakt og kommunale akutt døgnsenger
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen - SIO
Barnevern/barnevernsvakt.
Brann- og redningstjeneste.
IT-samarbeid.

Det er inngått vertskommuneavtale om felles barnevernstjeneste med Melhus
kommune fra 01.01.2018.
Det er inngått vertskommuneavtale med Orkdal kommune om brann- og
redningstjeneste fra 01.01.2018.

Det er inngått IT-samarbeid etter kommunelovens § 27 med Melhus kommune
fra 1.4.2018. Melhus er hovedkontorkommune.
c. Oppgaver løst i interkommunale selskaper:







Revisjon
Kontrollutvalgssekretariat
Renovasjon
Fjernarkiv
110-alarmsentralen
Krisesenter for Orkdal og omegn

2.

Tjenester løst av andre.
 Tilrettelegging av arbeid - Kapto AS.
 Private barnehager.
 Lege- og fysioterapitjeneste ved driftsavtaler.
 Vintervedlikehold av kommunale veier.

3.

Annet interkommunalt samarbeid.
 Samarbeidskomiteen for Trondheimsregionen
 Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen
 Trondheimsregionens friluftsråd
 Orkdal/Øy samarbeidet på skole- og barnehageområdet

Note 1 Endring i arbeidskapital
Tabell 1.1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet. Beløp i hele tall.
Revidert
Regnskap
budsjett
Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet
2018
2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Regnskap
2017

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)

612 446 161

600 178 237

48 776 853

46 166 000

38 249 000

34 001 332

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

201 809 035

202 100 000

223 230 000

71 727 452

Sum anskaffelse av midler

863 032 049

848 444 237

841 043 341 698 668 216

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)

583 318 371

577 083 785

538 448 341 544 779 213

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)

237 847 637

258 790 000

268 670 000

93 000 671

65 803 338

62 344 701

64 915 000

59 180 729

Sum anvendelse av midler

886 969 346

898 218 486

872 033 341 696 960 613

Anskaffelse - anvendelse av midler

-23 937 296

-49 774 249

-30 990 000

1 707 604

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)

579 564 341 592 939 432

Anvendelse av midler

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

Endring i ubrukte lånemidler

5 502 000

0

0

-17 319 843

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

0

0

0

0

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

0

0

0

0

-18 435 296

-49 774 249

Avsetninger

57 664 243

42 993 065

9 318 000

81 736 537

Bruk av avsetninger

81 601 539

95 588 314

48 124 000

80 028 933

0

0

0

-23 937 296

-52 595 249

-38 806 000

1 707 604

Interne inntekter mv

36 199 826

32 030 890

31 878 530

33 414 247

Interne utgifter mv

36 199 826

32 030 890

31 878 530

33 414 247

0

0

0

0

Endring i arbeidskapital

-30 990 000 -15 612 240

Avsetninger og bruk av avsetninger

Til avsetning senere år
Netto avsetninger
Int. overføringer og fordelinger

Netto interne overføringer

Tabell 1.2 Endring arbeidskapital balansen. Beløp i hele tall.
Endring arbeidskapital balansen

Regnskap 2018

Regnskap 2017

2 247 095

-28 524 428

0

0

-7 869 938

14 998 679

3 217 479

1 139 068

-347 952

2 276 615

-2 753 317

-10 110 065

Endring kortsiktig gjeld (B)

-15 681 980

-5 502 174

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

-18 435 296

-15 612 240

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)
KORTSIKTIG GJELD

Note 2 Ytelser til ledende personer og revisor
Tabell 2.1 Ytelse til ledende personer. Beløp i hele tall.
Spesifikasjon
Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert pensjonsavtale
Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal
sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal
sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)

2018
1 067 383

2017
1 004 162
0

858 012
8 100

808 748
5 100

Tabell 2.2 Ytelse til revisorer og kontrollutvalg. Beløp i hele tall.
Spesifikasjon

2018

2017

Honorar for revisjon

780 000

749 700

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

242 050

235 000

0

0

Honorar for rådgivning

Note 3 Pensjonsforpliktelser
Kommunen har kollektiv pensjonsordninger for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
og Statens Pensjonskasse (SPK), som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, utføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjons, og
sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden.
Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien, som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik.

Tabell 3.1 spesifikasjon av pensjonskostnad. Beløp i hele tall.
Spesifikasjon av pensjonskostnad

KLP

SPK

SUM

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

29 919 498

7 316 636

37 236 134

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

23 039 683

4 509 148

27 548 831

Brutto pensjonskostnad

52 959 181

11 825 784

64 784 965

-22 721 735

-3 366 427

-26 088 162

30 237 446

8 459 357

38 696 803

Sum amortisert premieavvik

4 529 473

294 772

4 824 245

Administrasjonskostnad

2 145 775

252 515

2 398 290

36 912 694

9 006 644

45 919 338

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)

Premieavvik
Skaun kommune har valgt å resultatføre (amortisere) premieavvik fra tidligere år over 15 år (10 år for
premieavvik som oppstod fra og med regnskapsåret 2011 og 7 år fra 2014).
Hvis betalt pensjonspremie er høyere (lavere) enn det som er kostnadsført, skal differansen
(premieavviket) inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (kortsiktig gjeld).
Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske, betalte
pensjonspremie
Tabell 3.2 Spesifikasjon premieavvik. Beløp i hele tall.
Spesifikasjon premieavvik

KLP

SPK

SUM

Innbetalt premie/tilskudd (ekskl. adm.)

37 752 047

8 294 105

46 046 152

- Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)

-30 237 446

-8 459 357

-38 696 803

7 514 601

-165 252

7 349 349

Rest premieavvik tidligere år

19 130 348

1 326 522

20 456 870

Akkumulert premieavvik 31.12.18

26 644 949

1 161 270

27 806 219

3 756 938

163 739

3 920 677

Sum akk. premieavvik inkl. arb.g.avg. 31.12.18

30 401 887

1 325 009

31 726 896

Balanseført pensjonsforpliktelse

KLP Estimat
31.12.18

SPK Estimat
31.12.18

Premieavvik 2018

Akkumulert arbeidsgiveravgift (sats: 14,1%)

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
- Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arb.avgift
Arb.g.avg. (14,1 %) av balanseført netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse inkl. arb.g.avg.

590 151 999 124 554 486

SUM
714 706 485

-537 645 467 -87 666 495 -625 311 962
52 506 532

36 887 991

89 394 523

7 403 421

5 201 207

12 604 628

59 909 953

42 089 198

101 999 151

Estimert størrelser, faktiske størrelser og estimatavvik
Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års
regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn.
Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser foregående år og ny beregning kalles årets
estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående

år og faktiske pensjonsmidler, kalles estimatavvik for pensjonsmidlene. Estimatavvik fra før 2011 som
ble amortisert over 15 år, ble balanseført fullt ut i 2011.
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse 31.12.18 - Estimat

KLP

SPK

SUM

Brutto forpliktelse 01.01.18 - estimat i fjor

568 497 524 101 927 661 670 425 185

+ Estimatavvik forpliktelse 01.01.18

-13 545 205

10 801 041

-2 744 164

0

0

0

+/- Overførte/mottatte avvik
= Faktisk forpliktelse 01.01.18

554 952 319 112 728 702 667 681 021

+ Årets opptjening

29 919 498

7 316 636

37 236 134

+ Rentekostnad

23 039 683

4 509 148

27 548 831

- Utbetalinger

-17 759 501

= Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.18 - Estimat

590 151 999 124 554 486 714 706 485

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler 31.12.18 - Estimat
Brutto pensjonsmidler 01.01.18 - estimat i fjor
+/- Estimatavvik midler 01.01.18
+/- Overførte/mottatt avvik
= Faktiske pensjonsmidler 01.01.18

-17 759 501

KLP

SPK

SUM

488 456 813

72 723 865

561 180 678

6 474 373

3 282 097

9 756 470

0

0

0

494 931 186

76 005 962

570 937 148

+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)

39 897 822

8 546 620

48 444 442

- Administrasjonskostnad/rentegaranti

-2 145 775

-252 515

-2 398 290

- Utbetalinger
+ Forventet avkastning
= Brutto pensjonsmidler 31.12.18 - Estimat

Økonomiske forutsetninger

-17 759 501

-17 759 501

22 721 735

3 366 427

26 088 162

537 645 467

87 666 494

625 311 961

KLP

SPK

2018

2017

2018

2017

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,50 %

4,50 %

4,20 %

4,20 %

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

2,97 %

2,97 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

2,97 %

2,97 %

2,97 %

2,97 %

Årlig vekst i pensjonsreguleringen

2,20 %

2,20 %

1

1

1

1

Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet
Forutsetninger for frivillig avgang - fellesordningen
Alder (i år)

Avgang

< 24

25,0 %

24-29

15,0 %

30-39

7,5 %

40-49

5,0 %

50-55

3,0 %

> 55

0,0 %

Forutsetninger for frivillig avgang - sykepleierordningen
Alder (i år)

Avgang

< 20

25,0 %

20-25

15,0 %

26-30

10,0 %

31-40

6,0 %

41-49

4,0 %

50-55

3,0 %

> 55

0,0 %

Forutsetninger for AFP-uttak (ved fylte 62 år)

2018

2017

Aldersgrense

65 år

70 år

Sykepleiere

36 %

42,5 %

Fellesordningen

36 %

42,5 %

Antall personer i ordningen

2018

2017

2018

2017

Aktive

721

708

144

140

Fratrådte

790

708

44

39

Pensjonister

357

351

54

52

50,0 %

50,0 %

STATENS PENSJONSKASSE
Forutsetninger for frivillig avgang
4,5% for aldersgruppen 18-39 år
2% for aldersgruppen 40-54 år
1% for aldersgruppen 55 år og oppover
Forutsetninger for AFP-uttak (ved fylte 62 år)

Note 4 Varige driftsmidler
Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht. Regnskapsforskriftens § 8.
Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:
Tekst
Anskaffelseskost
Akkumulerte
avskrivninger
Tilgang i regnskapsåret

Gruppe 1

Gruppe 2

25 988 563 25 161 254

Gruppe 3
42 578 471

Gruppe 4

Gruppe 5

922 505 228

146 623 289 44 754 095

-13 198 360

-6 729 203

-19 692 867 -156 101 741

2 665 914

1 083 018

276 015

232 655 362

1 344 752

-3 899 445

-2 381 047

-2 041 291

-23 448 064

-3 287 920

Tomter

-47 778 203

-243 500 374
445 410

Avgang i regnskapsåret
Avskrivninger i
regnskapsåret

238 470 471
0

Nedskrivninger

-2 463 300

-35 057 767
-2 463 300

Reverserte
nedskrivninger
Bokført verdi

Sum
1 207 610 900

0
11 556 672 17 134 022

21 120 328

973 147 485

96 901 918 45 199 505

1 165 059 930

Note 5 Aksjer og andeler (anleggsmidler)
Tabell 5.1 Skaun kommunes aksjer og andeler

Egenkapitalinnskudd KLP
Allskog SA
Rosenvik AS

Ikke aktuelt
0,012
7,67

13 399 612
11 500
101 000

14 855 074
11 500
101 000

Bokført
verdi
31.12.2017
13 399 612
11 500
101 000

Biblioteksentralen

Ikke aktuelt

900

900

900

100

100 000

100 000

100 000

4 500

4 500

4 500

0,2

3 200

3 200

3 200

0

26 250

0

26 250

TrønderEnergi AS

2,18

2 483 700

2 483 700

2 483 700

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

3,58

50 000

50 000

50 000

Eierandel i
selskapet %

Selskapets navn

Kapto AS
Rossvatnet vassverk
Trondheim og Omegn Boligbyggelag
Bomvegselskapet E-39 Øysand-Thamshavn AS

Revisjon Midt-Norge IKS

Investert
beløp

Bokført verdi
31.12.2018

0

82 000

0

82 000

5,4

50 000

50 000

50 000

15,4

1

1

1

Ikke aktuelt

19 000 000

19 000 000

19 000 000

Midt-Norge 110-sentral IKS

2,44

1

1

1

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

1,96

1

1

1

Andeler i Revisjon Midt-Norge SA

2,14

60 000

60 000

0

35 372 665

36 719 877

35 308 165

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Hamos Forvaltning IKS
TrønderEnergi AS - fondsobligasjoner

Sum

Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler
Kommunens andeler i Revisjon-Midt Norge IKS er solgt i 2018, bokført verdi av 82 000 kroner. I tillegg
har kommunen kjøpt andeler Revisjon Midt-Norge AS til en bokført verdi på 60 000 kroner.
Kommunens aksjer i bomvegselskapet E-39 Øysand-Thamshavn ble solgt i 2017, men først
regnskapsført ut av kommunens balanse i 2018, bokført verdi 26 250 kroner.

Note 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån
Tabell 7.1 Samlet lånegjeld fordelt på kreditorer
Kreditorer

Regnskap 2018

KLP Kommunekreditt

103 435 874

Kommunalbanken

615 423 300

Vektet gjenværende løpetid
år per 31.12.2018
110 623 492
15,6
461 476 320
26,0

Regnskap 2017

4 332 896

6 252 265

3,6

723 192 070

578 352 077

24,4

Husbanken startlån

93 372 374

86 038 841

21,2

Sum samlet långjeld

816 564 444

664 390 918

24,0

Husbanken investeringslån
Sum lånegjeld til egne investeringer

Tabell 7.2 Samlet lånegjeld fordelt på bruksområde
Regnskap 2018

Fordeling av samlet lånegjeld

Beløp

Regnskap 2017

Andel %

Beløp

Andel %

Lån til egne investeringer

550 934 841

67,47 %

407 755 077

61,4 %

Lån til selvkostområdet vann og avløp

123 303 156

15,10 %

119 885 000

18,0 %

Lån til øvrige selvkostområder
Lån til videreutlån (startlån)
Lån til kompensasjonsordningen
Kommunens samlede lånegjeld

3 064 286

0,38 %

3 016 000

0,5 %

93 372 374

11,43 %

86 038 841

13,0 %

45 889 787
816 564 444

5,62 %
100,00 %

47 696 000
664 390 918

7,2 %
100,00 %

Tabell 7.3 - Fordeling av langsiktig gjeld, ekskl. startlån, etter rentebetingelser per 31.12.2018. Lånegjeld i
hele tall.
Lånegjeld
31.12.2018

Andel i
prosent

Gjennomsnittlig
rente i 2018

Langsiktig lånegjeld med flytende rente eller
rentesikring
Langsiktig lånegjeld med fast rente eller rentesikring

653 191 347

90,3

1,66 %

70 000 000

9,7

2,37 %

Sum

723 191 347

100,0

2%

Tabell 7.4 - Renteswap (langsiktig gjeld som er sikret med flytende rente)
Swap

Lån

Skaun kommune har ingen renteswaper

Fastrente vi
betaler

Beløp
0

0

Løpende rente
vi mottar
0

0

Tabell 7.5 Avdrag driftsregnskapet
Avdrag

Regnskap
2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Regulert
budsjett 2018

Regnskap
2017

Betalt avdrag driftsregnskap

25 160 007

25 158 000

27 304 000

24 061 196

Beregnet minste lovlige avdrag

22 054 267

IA

IA

21 744 154

3 105 740

IA

IA

2 317 042

Differanse

Tabell 7.6 Avdrag investeringsregnskapet. Beløp i hele tall
Avdrag
Betalte avdrag lån utlån i investering
Mottatte avdrag fra videreutlån og
forskotteringer
Avsatte midler på bundet
investeringsfond

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

12 666 467

3 000 000

3 000 000

11 397 149

8 665 150

3 000 000

3 000 000

-12 991 463

5 092 841

0

0

9 094 159

Tabell 7.7 Utlån. Beløp i hele tall.
Regnskap 2018

Regnskap
2017

Utlån startlån

14 498 000

11 368 290

Memoriakonti ubrukte lånemidler knyttet til utlån

22 094 335

16 592 335

5 092 841

9 094 159

Tekst

Bundet investeringslån utlån

Note 8 Renter – sikring
Kommunen har ikke benyttet sikringsinstrument vedrørende langsiktig gjeld i 2018.

Note 9 Garantiansvar
Tabell 9.1 Garantiansvar for eksterne selskap/aktører. Beløp i hele tall.
Garanti overfor
TrønderEnergi AS, medeiergaranti for langsiktig gjeld
HAMOS Forvaltning IKS, medeiergaranti for langsiktig gjeld

2018

2017

0

358

Garantien
utløper

12 508 650

12 073 600

Tangen Borettslag (Kommunalbanken)

3 815 200

3 992 660

2040

Tangen Borettslag (Kommunalbanken)

4 443 800

4 705 200

2035

Kapto AS, K-sak 88/2003 (KLP)

1 535 298

1 610 584

2034

71 515

239 313

2019

460 294

493 401

2029

1 538 575

1 740 808

2026

24 373 331

24 855 924

2018

2017

Antall garantier

0

0

Samlet garantier ansatte

0

0

Moan Idrettspark SA (Sparebk. Midt-Norge, kto 4202 69
30299), K-sak 45/06 og 85/07
Kjølvatnet vassverk SA, K-sak 63/08 (Melhusbanken)
Buvik IL - ny kunstgressbane (Orkla sparebank)
Sum garantier
Tabell 9.2 Garantiansvar for ansatte. Beløp i hele tall.
Garantier for ansattes lån

Garantien
utløper

Tabell 9.3 Garantiansvar for kommunale regnskapsenheter og foretak. Beløp i hele tall
Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF

2018

2017

Antall garantier

0

0

Samlet garanti

0

0

24 373 331

24 855 924

Totalt garantiansvar alle garantier

Garantien
utløper

Note 10 Andre vesentlige poster
Ingen aktuelle poster per 31.12.2018.

Note 11 Finansielle omløpsmidler
Bokført urealisert tap utgjør 347 952 kroner i 2018.






Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle
omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi.
Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.
Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom bokført verdi 31.12.2017 og bokført verdi
31.12.2018.
Avkastning i prosent viser årets resultatførte verdiendring i prosent av bokført verdi per
31.12.2017.
Historisk kost viser kjøpskostnaden. Forskjellen mellom Historisk kost og markedsverdien viser
den urealiserte avkastningen Skaun kommune har oppnådd hittil på plasseringen.

Tabell 11.1 Markedsverdi finansielle omløpsmidler. Beløp i hele tall.
Aktiva klasse
Aksjer (aksjefond)
Obligasjoner (obligasjonsfond)

Markedsverdi
31.12.2018

Årets
resultatførte
verdiendring

Avkastning
i prosent

Historisk
kost

9 453 554

10 023 401

-569 848

-5,69 %

5 789 019

29 468 835

29 246 940

221 896

0,76 %

28 757 042

0

0

0

0,00 %

0

38 922 389

39 270 341

-347 952

-0,88 %

34 546 061

Sertifikater
Sum

Markedsverdi
31.12.2017

Tabell 11.2 Bokført verdi finansielle omløpsmidler. Beløp i hele tall.
Bokført verdi
218430003 Grieg Investor AS

Bokført verdi
31.12.2018
38 922 391

Bokført verdi
31.12.2017

Årets resultatførte
verdiendring

Avkastning i
prosent

-347 952

-0,88 %

39 270 343

Tabell 11.3 Markedsverdi og resultatført verdiendring per investering. Beløp i hele tall.
Markedsverdi Markedsverd Årets resultatførte Avkastning
Aksjefond
31.12.2018 i 31.12.2017
verdiendring
i prosent
Arctic Norwegian Equities D
1 244 506
1 275 916
-31 410
-2,5 %
KLP Aksje Norge Indeks II
Nordea Norge Pluss
Delphi Global
KLP Aksje Global Indeks III
Hdg NOK
KLP Aksje Verden Indeks
Nordea Stabile Aksjer Global
Etisk
Storebrand Indeks - Nye
markeder
Sum aksjefond

Historisk
kost
985 737

806 790
1 283 883
815 444
1 197 031

822 844
1 449 874
900 058
1 308 243

-16 054
-165 991
-84 614
-111 212

-2,0 %
-11,4 %
-9,4 %
-8,5 %

625 000
896 831
370 455
596 996

948 871
2 221 429

992 671
2 229 549

-43 800
-8 120

-4,4 %
-0,4 %

800 000
800 000

935 600

1 044 246

- 108 646

-10,4 %

714 000

9 453 554

10 023 401

-569 847,00

-5,7 %

5 789 019

Obligasjoner

Markedsverdi Markedsverd Årets resultatførte
31.12.2018 i 31.12.2017
verdiendring

Avkastning
i prosent

Historisk
kost

Danske Norsk Obligasjon Inst.

5 420 607

5 345 486

75 121

1,4 %

5 443 848

DNB Obligasjon (III)
Payden Global Short Bond
Fund Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon
Hdg NOK
Sum obligasjoner

6 778 230
5 793 046

6 710 115
5 825 249

68 115
- 32 203

1,0 %
-0,6 %

6 873 081
5 603 906

11 476 952

11 366 089

110 863

1,0 %

10 836 207

29 468 835

29 246 939

221 896,00

0,8 %

28 757 042

Note 12 Avsetning og bruk av avsetninger
Tabell 12.1 Avsetninger og bruk av avsetninger. Beløp i hele tall.
Bundne driftsfond - kap. 251
Beholdning pr.01.01

2018

2017

13 591 371

9 184 342

2 774 487

997 211

0

0

4 011 652

5 404 240

14 828 536

13 591 371

2018

2017

16 480 053

16 480 053

Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet

0

0

Avsetning til ubundne investeringsfond

0

0

16 480 053

16 480 053

2018

2017

Beholdning pr.01.01

9 339 746

7 745 432

Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet

9 094 158

7 499 845

Avsetning til bundne investeringsfond

5 092 841

9 094 159

Sum beholdning 31.12

5 338 429

9 339 746

2018

2017

140 654 446

147 374 032

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet

21 100 829

22 059 955

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet

17 805 000

21 070 704

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet
Avsetning til bundne driftsfond
Sum beholdning 31.12
Ubundne investeringsfond - kap. 253
Beholdning pr.01.01

Sum beholdning 31.12
Bundne investeringsfond - kap. 255

Disposisjonsfond - kap. 256
Beholdning pr.01.01

Avsetning til disposisjonsfond

39 875 065

36 411 073

141 623 682

140 654 446

2018

2017

180 065 616

180 783 861

Avsetninger

48 979 558

50 909 471

Bruk av avsetninger

50 774 474

51 627 716

Sum beholdning 31.12
Samlet avsetning og bruk av fond i året
Beholdning pr.01.01

Netto avsetninger (negativt tall betyr netto forbruk)
Sum beholdning 31.12

-1 794 916

-718 245

178 270 700

180 065 616

Avsetninger og bruk av avsetninger i driftsregnskapet inngår i skjema 1A.
Endring frie fond i driftsregnskapet
Regnskap
2018
Avsetninger til disposisjonsfond

Reg. budsjett
2018

Oppr. budsjett
2018

39 875 065

39 875 065

7 000 000

39 875 065

39 875 065

7 000 000

Bruk av disposisjonsfond
Netto avsetning i driftsregnskapet

Endring bundne fond i driftsregnskapet
Regnskap
2018

Reg. budsjett
2018

Oppr. budsjett
2018

Avsetninger til bundne driftsfond

2 189 478

800 000

0

Avsetninger til selvkostfond

1 822 174

2 318 000

2 318 000

Bruk av bundne driftsfond

2 036 623

2 772 249

15 000

737 864

105 000

105 000

1 237 165

240 751

2 198 000

Bruk av selvkostfond
Netto avsetning i driftsregnskapet

Bundne driftsfondgruppert etter fondstype:

Regnskap
2018

Selvkostfond

7 028 195

Øremerkede tilskudd

6 529 642

Gavemidler

1 270 700

Sum:

14 828 536

Note 13 Strykninger
Ingen aktuelle poster pr. 31.12.2018.

Note 14 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Tabell 14.1 Beløp i hele tall
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr.
31.12.18

År

Utgift

Utbetalte feriepenger

1993

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse

1994

33 132

Påløpte renter

2001

2 399 222

Varebeholdning

2001

559 267

Kompensasjon for mva

2001

Obligasjoner

2001

Inntekt

5 630 954

1 056 364

Tilskudd til ressurskrevende brukere

2008

Sum

3 482 000
8 622 575

4 538 364

Tabell 14.2 Beløp i hele tall
Konto for endring av regnskapsprinsipp viser
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK
(drift)
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK
(investering)
Sum

31.12.2018
4 084 211

31.12.2017
4 084 211

0

0

4 084 211

4 084 211

Posten regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapitalen i balansen består av følgende:
Regnskapsår

Merforbruk Mindreforbruk

2017

0

0

2018

0

8 684 685

SUM

0

8 684 685

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen består av følgende:
Regnskapsår

Udekket

Udisponert

2017

0

0

2018

0

0

SUM

0

0

Note 15 Kapitalkonto
Tabell 15.1 Kapitalkonto. Beløp i hele tall.
DEBET
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler
Nedskrivning: Eiendom, anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidler
Salg aksjer/andeler

KREDIT
100 000
35 057 767
2 463 300
108 250

Nedskrivning aksjer/andeler
Avdrag på utlån - sosiale utlån
Avdrag på utlån - andre utlån

Balanse 01.01.2018

286 017 456

Aktivering fast eiendom, anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidler
Oppskrivning fast eiendom/anlegg

238 470 470

Kjøp av aksjer/andeler

8 665 150

60 000

Oppskrivning av aksjer/andeler
Utlån - sosiale utlån

18 675

100 000

78 166

Utlån - andre utlån

14 498 000

Avdrag på eksterne lån

37 826 474

Avskrivning på utlån - sosiale utlån

0

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

Avskrivning på utlån - andre utlån

0

Endring pensjonsforpliktelser
(reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK

14 942 629

Endring pensjonsmidler KLP

49 188 654

Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser (økning)

184 498 000
50 310 238

Endring pensjonsmidler SPK

0

Endring pensjonsmidler KLP

0

Endring pensjonsmidler andre selskap

0

Urealisert kurstap utenlandslån

0

Endring pensjonsmidler andre
selskap
Urealisert kursgevinst utenl.lån
Korrigering andeler
Rossvatnet/Allskog

1 455 462
0

0
0
7 000
0

Balanse (kapital) pr. 31.12.18

361 422 931

Sum Debet

642 644 311

0
Sum kredit

642 644 311

Note 16 Investeringsoversikt
Tabell 16.1 Oversikt større investeringsprosjekter som går over flere år. Beløp i 1000 kroner.
Prosjekt
nr.
Investeringsprosjekt

Vedtatt
kostnadsramme

531

Nye omsorgsboliger

536

Utvidelse Skaun ungdomsskole

656

Forsterkning vannledning Eggkleiva-Børsa

754
729

Regnskap
tidligere år

Påløpt
Regnskap
2018

Sum
regnskap

55 310

49 041

6 002

55 043

356 000

27 302

210 617

237 919

30 250

839

1 084

1 923

Overføringsledning Eggkleiva-Børsa

30 250

1 119

283

1 402

Viggja renseanlegg

34 150

880

202

1 082

I noten er det kun tatt med større investeringsprosjekter som går over flere år. For øvrige prosjekter
vises til regnskapsskjema 2B.

Note 17 Gebyrfinansierte selvkost-tjenester
Skaun kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen
benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.
Tabell 17.1 Etterkalkyle Vann, Avsløp, Slam og Feiing. Beløp i hele tall.

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter

10 920 402
204 031
11 124 433

Tilsyn etter
forur.loven
13 256 823
139 440
138 534
0
13 395 357
139 440

Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnader
Kalkulatoriske kapitalkosntader
Indirekte netto driftskostnader
Indirekte avskrivningskostnader
Indirekte kalkulatoriske kapitalkosntader
Sum driftskostnader

8 839 681
1 724 947
828 519
270 933
19 738
11 200
11 695 018

6 362 728
3 296 106
1 810 357
230 898
18 990
10 776
11 729 855

126 419
4 300
374
207
131 300

1 164 272
62 592
7 944
60 713
3 278
2 034
1 300 833

16 493 100
5 083 645
2 646 820
566 844
42 380
24 217
24 857 006

25 000

25 000

0

0

50 000

-545 585
95,1 %

1 690 502
114,2 %

8 140
106,2 %

-220 664
83,0 %

932 393
103,5 %

286 658
8 140
6 890
301 688

293 429
220 664 4 339
77 104

Beskrivelse

Vann

Gevinst/tap ved salg/utrangering anleggsmiddel
Resultat
Gebyrbelastning
Selvkostfond 01.01.2018
Bruk av selvkostfond
Avsetning til selvkostfond
Renteinntekter selvkostfond
Selvkostfond 31.12.2018

-

1 287 346
545 585
24 045
765 806

Avløp

4 076 452
1 690 502
116 644
5 883 598

Feiing

SUM

1 059 062
21 107
1 080 169

25 375 727
363 672
25 739 399

5 943 885
766 249
1 698 642
151 918
7 028 196

Tabell 17.2 Etterkalkyle Plan, byggesak, kart og oppmåling. Beløp i hele tall.
Plansaker
Bygge- og
Kart og
Beskrivelse
(private)
eierseksj. Saker oppmåling
Gebyrinntekter
171 800
1 855 197
507 768
Øvrige driftsinntekter
113 810
266 700
111 049
Sum driftsinntekter
285 610
2 121 897
618 817

SUM
2 534 765
491 559
3 026 324

Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnader
Kalkulatoriske kapitalkosntader
Indirekte netto driftskostnader
Indirekte avskrivningskostnader
Indirekte kalkulatoriske kapitalkosntader
Sum driftskostnader

1 393 348
103 204
13 282
7 442
1 517 276

3 262 281
14 373
1 110
301 589
36 484
20 639
3 636 476

892 246
27 007
3 698
47 964
5 986
3 314
980 215

5 547 875
41 380
4 808
452 757
55 752
31 395
6 133 967

Resultat
Gebyrbelastning

-1 231 666
18,8 %

-1 514 579
58,4 %

-361 398
63,1 %

-3 107 643
49,3 %

Note 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen
Ingen aktuelle poster for regnskapsåret 2018.

Note 19 Uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner
Ingen aktuelle poster for regnskapsåret 2018.

Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering
av tidligere års feil
Ingen aktuelle poster for regnskapsåret 2018.

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKAUN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR
2018
Kontrollutvalget har behandlet Skaun kommunes årsregnskap for 2018 i sak 13/19.
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning,
datert den 12.4.19. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i
kontrollutvalgets møte den 02.5.2019.
Skaun kommunes driftsregnskap for 2018 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift
på 612,4 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 8,7 millioner kroner.
Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 1,2 millioner kroner.
Årsberetningen og årsregnskapet for 2018 er grundige og oversiktlige dokumenter.
Kontrollutvalget mener regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne god
informasjon om virksomheten i 2018 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2018.
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap for 2018 og anbefaler kommunestyret å
godkjenne årsregnskapet og årsberetningen.
Børsa, 2.5.2019
Roy Michelsen
Leder kontrollutvalget

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/103 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av barnevern i Skaun kommune. Revisjonen
legger frem prosjektplan i neste møte den 5. juni.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2019-2021 i sitt møte
6.2.19, i henholdsvis sak 6/19 og 7/19. Planene ble vedtatt i kommunestyrets møte den
14.3.19.
Kontrollutvalget har ressurser til å bestille en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i
2019. Prioritet nr. én i plan for forvaltningsrevisjon er barnevern. I plan for selskapskontroll
har utvalget satt opp Kapto AS og Næringshagen i Orkdalsregionen AS.
Utvalget har tidligere uttrykt at barnevern er et område i den kommunale forvaltningen som
er viktig at fungerer. Brukerne er en sårbar gruppe i samfunnet. Utvalget hadde en
orientering om barneverntjenesten i sitt møte den 5.12.18. Skaun har et samarbeid om
tjenesten med Melhus kommune, der Melhus er vertskommune. Dette innebærer at Skaun
har overlatt utførelsen av barnevernstjenesten til Melhus. Dette setter noen begrensinger for
hva som kan revideres innenfor barnevernet. Kontrollutvalget i Skaun har ikke mandat til å
be om en revisjon av tjenesten i Melhus kommune, med mindre Melhus samtykker til dette.
For Skaun vil det derfor være mer relevant å se på Melhus kommune sin tjenesteleveranse til
Skaun. Revisjonen kan undersøke om leveransen samsvarer med avtalen og om leveringen
oppfyller lovkrav. Selv om administrasjonen av barnevernet ligger i Melhus, har rådmannen i
Skaun et påse- og tilsynsansvar for barnevernet.
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om barnevern er det området de ønsker å
revidere, eller om det er et annet område i plan for forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
utvalget vil prioritere i 2019. Revisjonen stiller i møtet og tar imot innspill fra utvalget. Ut i fra
dette utarbeides en prosjektplan som legges frem i neste utvalgsmøte den 5. juni.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon av barnevern i
Skaun kommune. Revisjonen utarbeider en prosjektplan som de legger frem for
kontrollutvalget i neste møte.

Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon - Forebyggende
arbeid og oppfølging av det psykososiale skolemiljøet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/99 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 23/17 en forvaltningsrevisjon av det psykososiale skolemiljøet i
grunnskolen i Skaun. Rapporten ble lagt frem for utvalget 12.09.18.
I rapporten ble følgende to problemstillinger besvart:
1. Arbeides det aktivt og systematisk med skolemiljøet?
2. I hvilken grad følger skolene opp aktivitetsplikten i opplæringsloven kapittel 9A?
Revisor konkluderte med at det i lengre tid har vært jobbet aktivt med det psykososiale
miljøet ved skolene i kommunen, blant annet som følge av endringer i opplæringsloven.
Samtidig avdekket revisor at kommunen har enkelte utfordringer når det gjelder samarbeid
og bruk av kompetanse på tvers av tjenester.
I rapporten konkluderes det med at kommunen følger opp bestemmelsene i opplæringsloven
om aktivitetsplikt. Oppfølgingsarbeidet gjøres gjennom Skaun kommune som skoleeier i
samarbeid med ledelse og ansatte ved skolen. Arbeidet med maler for aktivitetsplikten er
godt, men revisor finner at disse malene brukes veldig ulikt, og at det fortsatt er
forbedringspotensiale i arbeidet med disse. Mange av aktivitetsplanene er skrevet etter at
foresatte har henvendt seg til skolen. Revisor stiller spørsmål ved om det ikke i flere tilfeller
burde vært iverksatt aktivitetsplan også etter Melding om elevens skolemiljø – et
varslingssystem som brukes av de som jobber ved skolen.
Det ble fattet følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende
innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid og
oppfølging av det psykososiale skolemiljøet til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. sikre at satsinger, som f.eks. LP-modellen, blir videreført i sin helhet i
overgangen fra prosjekt til den den ordinære skolehverdagen
b. utnytte sosiometriske verktøy effektivt for å avdekke uønsket adferd i
skolemiljøet tidligst mulig
c. legge til rette for at skolene har den kompetansen som skal til for å møte nye
utfordringer med det psykososiale skolemiljøet
d. gjennomgå rutinene for å skrive aktivitetsplaner med utgangspunkt i Melding
om elevenes skolemiljø, altså meldinger som kommer fra de som jobber ved
skolen
e. vurderer å videreutvikle praksisen omkring skriving av aktivitetsplaner for å
sikre god dokumentasjon, og særlig vurdere rutinene omkring evaluering
Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken i løpet
av våren 2019.

Som følge av dette orienterer rådmannen om oppfølging av rapporten i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Ny orientering om obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 39
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Rådmannen orienterte kontrollutvalget om den obligatoriske svømmeopplæringen i møte den
6. 2.19, sak 4/19.
Utvalget fattet vedtak om at sekretariatet får en oppdatert redegjørelse fra rådmannen på
tallgrunnlag fra den enkelte skole i kommunen. Dette orienteres om i dagens
kontrollutvalgsmøte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering fra rådmannen om Fylkesmannens tilsyn med
landbruksforvaltningen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
17/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/169 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 6.2.19 lagt frem sak om Fylkesmannens tilsyn med
landbruksforvaltningen i Skaun kommune, jf. sak 5/19. Utvalget fattet vedtak om at de ønsket
at rådmannen orienterte om tilsynet i neste kontrollutvalgsmøte.
Som følge av dette orienterer rådmannen i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Nytt fra utvalgene 2.5.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/102 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt politiske organ for å kunne orientere resten av
kontrollutvalget om aktuelle saker. Utvalgtes medlemmer har ansvar for disse organene:
•
•
•
•
•

Roy Michelsen: Kommunestyret
Georg Heggelund: Plan- og miljøutvalget
Oddrun Husby, Helse: Kultur og oppvekstutvalget
Ann-Sølvi V. Myhr: Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget
Arne M.L. Johnsen: Formannskapet

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta nytt fra utvalgene til orientering.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/102 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr
Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
Partigrupper er ikke kommunale organer
Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kan kommunen selge skole med forbehold?
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr
2. Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
3. Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
4. Partigrupper er ikke kommunale organer
5. Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
6. Kan kommunen selge skole med forbehold?

Møtedato
02.05.2019

Saknr
19/19

Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr
Kommunal Rapport 13.03.2019

Hålogaland lagmannsrett mener Herøy brøt regelverket for offentlige anskaffelser og
dømmer kommunen til å betale et gebyr på 6,9 millioner kroner. Retten mener også at det er
sannsynlig at hele anbudet var rigget.
Lagmannsretten mener det er skjerpende at retten har funnet at det foreligger flere alvorlige
brudd på grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket.
Dermed følger lagmannsretten langt på vei tingrettens begrunnelse i denne saken. I
tingretten ble Herøy i Nordland dømt til å betale et overtredelsesgebyr på 5,9 millioner
kroner, men formannskapet i kommunen vedtok å anke dommen. Nå foreligger resultatet, og
det er ikke i kommunens favør.
aken som tingretten og lagmannsretten nå har behandlet gjelder spørsmål om brudd på
regelverket for offentlige anskaffelser etter en anbudskonkurranse i 2016. Anbudet gjaldt
bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger til en anslått verdi til mellom 41 og 43 millioner
kroner.
– Ikke holdbar kalkyle
Retten mener beregningen som kommunen gjorde av verdien på anskaffelsen, ikke var
holdbar. Størrelsen på anbudet har betydning for hvor anbudet skal gjøres kjent, i dette
tilfellet ble det lyst ut på Doffin, men retten mener verdien oversteg 44 millioner kroner som
er terskelverdien i henhold til EØS-regelverket, og dermed skulle anbudet vært utlyst i TEDdatabasen.
I dommen heter det at kalkylen ble revidert dagen før anbudet ble publisert på Doffin, og at
kalkylen da lå snaut 850.000 kroner under terskelverdien. Den opprinnelige
verdiberegningen lå ifølge dommen langt over terskelverdien. Byggeoppdraget er nå på det
nærmeste ferdig, og retten viser til at den endelige kontraktssummen endte på i overkant av
52 millioner kroner inkludert endringer. Lagmannsretten mener kommunen satte
verdianslaget lavt for å komme under terskelverdien.
Retten mener anbudet skulle vært lyst ledig i TED-databasen og ettersom det ikke ble gjort,
har kommunen gjort en ulovlig direkte anskaffelse. I dommen heter det at lagmannsretten
ikke trenger å ta stilling til om anskaffelsen er ulovlig også etter andre grunnlag, men retten
går likevel gjennom andre punkter fordi retten mener det er av betydning for størrelsen på
gebyret og erstatning.
– Sannsynlig at anbudet var rigget
Det var to tilbydere som ikke fikk kontrakten som saksøkte kommunen. Disse selskapene
hevdet at hele konkurransen var rigget og at kommunens prosjektleder lenge før utlysningen
hadde pekt ut hvilket selskap som skulle få jobben. I dommen heter det at lagmannsretten
finner det sannsynliggjort at dette var tilfellet og at det er gjort grove og forsettlige brudd
på anskaffelseslovens § 5.
Ettersom byggingen nå på det nærmeste er ferdig, er det også et tema i dommen om
hvorvidt kontrakten kunne kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse. Her har
retten kommet til at det fortsatt står igjen noen arbeider, og at omsorgsboligene ikke er tatt i
bruk. Lagmannsretten mener også at gode grunner taler også for at oppfylte kontrakter kan
kjennes uten virkning. Nettopp det at kontrakten nå er så godt som oppfylt, taler ifølge retten
for å ilegge et høyt overtredelsesgebyr.

Få formildende omstendigheter
Lagmannsretten mener en ulovlig direkte anskaffelse er av de aller groveste brudd på
anskaffelsesregelverket, noe som i seg selv taler for en merkbar reaksjon.
«Lagmannsretten ser ikke andre formildende omstendigheter i utmålingsspørsmålet enn at
Herøy kommune er en liten kommune med begrensede midler. Dette kan imidlertid ikke
tillegges stor betydning ettersom det er viktige preventive hensyn som taler for en streng
reaksjon på grove og gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket. Lagmannsretten er under
tvil kommet til at prosentsatsen for overtredelsesgebyret ikke settes høyere enn i tingretten,
altså 12%», heter det i dommen.
I tillegg til gebyret på 6,9 millioner kroner er Herøy kommune dømt til 183.600 kroner i
erstatning til en tilbyder og 236.760 kroner til en annen tilbyder. I tillegg kommer må Herøy
kommune og XO Construction AS sammen stå ansvarlig for motpartens saksomkostninger
for både tingretten og lagmannsretten. Dette beløper seg totalt til 4,3 millioner kroner. XO
Construction er selskapet som vant konkurransen og det har også vært kommunens
partshjelper under rettssaken.
Avviser at konkurransen var rigget
Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) i Herøy kommune sier han er skuffet over dommen.
– Det saken handler om er at anbudet skulle vært sendt ut i hele EØS-området, ikke bare i
Doffin, sier Jensen som viser til at de hadde fått en vurdering fra Norges største
konsulentselskap på verdien av anbudet.
At både tingretten og lagmannsretten mener konkurransen skal ha vært rigget, er han ikke
enig i.
– Jeg ble overrasket første gangen det ble nevnt. Det avviser jeg blankt, sier Jensen.
Han sier at kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til hva den skal gjøre. Dommen falt i går
og nå vil ordføreren ta en runde med advokaten, så skal kommunestyret få en orientering
den 26. mars om saken.

Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
Kommunal Rapport 02.04.2019

Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte
representantene utenom kommunestyremøtene, skriver
kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å
svare.
Rådmannen har ikke noen alminnelig plikt til å gi svar på alle spørsmål som hun
mottar fra borgerne, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Som kommunestyrerepresentant har jeg fra tid til annen stilt
spørsmål per e-post direkte til rådmann og etatssjefer. Dette har jeg fått beskjed
fra om at jeg må slutte med og stille mine spørsmål i rette forum, nemlig
kommunestyremøtene. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på
direktespørsmål fra de enkelte representantene. Hun gir også beskjed om at alle
henvendelsene skal gå til rådmannen, ikke direkte til etatssjefene.
Kan rådmannen avslå å svare på mine spørsmål som jeg stiller per e-post
utenom kommunestyremøtene? Har jeg ikke samme rett som en vanlig borger å
stille spørsmål til rådmannen og etatssjefer, og forvente svar? Og er det slik at
alle henvendelser må gå gjennom rådmannen?
SVAR: Som kommunestyrerepresentant har du selvsagt den samme rett som
alle andre borgere til å rette henvendelser til og stille spørsmål til hvem du
ønsker i kommuneadministrasjonen. Rådmannen kan ikke forby deg å gjøre
dette, men kan selvsagt anbefale at du i stedet stiller spørsmål av generell
interesse i møte i kommunestyret, slik du har rett til etter kommuneloven § 34
nr. 2, slik at alle folkevalgte kan få del i dette.
På den andre siden har ikke rådmannen noen alminnelig plikt til å gi svar på alle
spørsmål som hun mottar fra borgerne. Den eneste regelen vi har i lovverket om
dette er bestemmelsen i forvaltningsloven § 11, der det er fastsatt at
«Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å
gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter
og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.»
I dette ligger at du bare har krav om svar på det du spør om, hvis du har en
aktuell personlig interesse i å få avklart dine rettigheter eller plikter i en konkret
sammenheng.
Men rådmannen, eller noen på hennes vegne, må ta stilling til om du skal få svar
på det du spør om, og besvare henvendelsen din, eventuelt med beskjed om at
dette vil eller kan administrasjonen ikke uttale seg om. Hvem du i første omgang
velger å sende spørsmålet til, er din sak. Men hvem som skal besvare en slik
henvendelse, er det rådmannen som avgjør.

Ordfører kan «stjele saken» fra innbyggerinitiativet
Kommunal Rapport 25.02 2019

Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
SPØRSMÅL: Det samles underskrifter til et innbyggerinitiativ etter kommunelovens paragraf
39 a, med frist for tilslutning etter kommunestyrevalget. Kan ordfører, på bakgrunn av at
saken blir kjent, fremme den for kommunestyret før forslagsstiller til innbyggerinitiativ leverer
underskriftene, også når det er klart at forslagsstiller ønsker å la saken fortsette over et visst
tidsrom, til etter valget 2019, nettopp for å holde saken varm gjennom valgkampen?
SVAR: Det er ingen hindring for at ordfører kan sette en sak på dagsordenen i
kommunestyret, og på den måte så å si «stjele saken» fra innbyggerinitiativet.
I kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastsatt at lederen for et folkevalgt organ setter opp
saklisten til det enkelte møte. Og når saken først har blitt behandlet der, kan det ikke reises
innbyggerforslag om samme spørsmål i løpet av denne valgperioden. Se kommuneloven §39
a nr. 3, bokstav b.
Men hvis ordfører har ført en slik sak på saklisten til et møte, kan kommunestyret vedta at
behandlingen skal utsettes f.eks. fordi man vil avvente et varslet innbyggerforslag.
Etter valget er det fritt fram for innbyggerinitiativ om samme sak så lenge ikke det nye
kommunestyret har hatt den til behandling. Avgjørende er her når forslaget «fremmes» –
altså leveres inn; før eller etter det nye kommunestyret er valgt og har konstituert seg.

Partigrupper er ikke kommunale organer
Kommunal Rapport 25.03.2019

Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan
Fridthjof Bernt.
Kommunelovens bestemmelser om møter gjelder ikke for partigruppenes møter.
SPØRSMÅL: I en kommune gis det tilskudd til partigruppene i kommunestyret etter satser
fastsatt av kommunestyret. Et av partiene har bestemt at dette tilskuddet i sin helhet skal gis
som godtgjøring til gruppelederen. Dette skjedde helt formløst i et gruppemøte, uten
forutgående innkalling eller sakliste. Det ble ikke skrevet noe referat eller møtebok fra møtet.
Et medlem fra et annet parti ber om at kontrollutvalget vurderer om dette er tilstrekkelig
grunnlag for at kommunen kan foreta utbetaling av denne godtgjøringen til gruppeledere, idet
hun etterlyste dokumentasjon av vedtaket i partigruppen i form av protokoll fra møtet. Kan
eller må kommunen stille krav om dette?
SVAR: Partigruppene er ikke kommunale organer, og bestemmelsene i kommuneloven om
møter i folkevalgte organer gjelder ikke her. Spørsmålet om hvilke krav man kan stille til
saksbehandlingen i en sak som dette, blir dermed et internt anliggende for partiet. For
kommunen er spørsmålet bare hvem som har myndighet til å treffe beslutninger av denne
typen og hva slags dokumentasjon som må kreves for det som er vedtatt.
Utgangspunktet må her være at hvis ikke annet er fastsatt, enten i kommunens reglement
eller i partiets vedtekter, må partigruppen selv treffe vedtak om bruk av den støtten den
mottar fra kommunen. Det er ikke noen særlige formkrav til hvordan slikt vedtak skal treffe.
Er det uenighet om det foreligger et gyldig vedtak, eller om innholdet av dette, må dette
avklares i nytt gruppemøte.
For kommunen er spørsmålet hva som kreves av dokumentasjon for hva som er vedtatt. Jeg
vil mene at det her er tilstrekkelig med et brev fra den som har myndighet til å opptre på
gruppens vegne. Det er i utgangspunktet gruppeleder, men hvis saken gjelder ham spesielt,
bør det også kreves medunderskrift fra gruppesekretær eller nestleder, eller om slik ikke er
utpekt, et annet medlem.
Noen krav ut over dette til hvordan vedtak er truffet og dokumentert tror jeg ikke kommunen
kan stille.

Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kommunal Rapport 18.03 2019

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et
ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og
sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan
brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering
sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige
vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan
kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av
helsesektoren framover.
Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk
den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber
om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til
kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.
Som begrunnelse for avslaget fremholder kommuneadvokaten blant annet:
«Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og
hjemmebaserte tjenester i kommunen. Den inneholder videre innspill på hvordan vi kan
organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.
Rapporten er et internt dokument for administrasjonen og bestilt av rådmannen.» Og føyer
kommuneadvokaten til: «Siden rapporten er bestilt av rådmannen, er det naturlig at
administrasjonen behandler saken internt først.»
Er det lovlig?
SVAR: I offentleglova § 15 andre avsnitt har vi en bestemmelse om adgang til å nekte innsyn
i «dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak,
og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si.» Denne
bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å nekte innsyn i et dokument i sin helhet, bare i «delar
… som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», og bare
«når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka».
Det betyr at denne bestemmelsen bare tillater sladding av de delene av dokumentet som
karakter av råd til kommunen om hva den bør gjøre, ikke f.eks. beskrivelser av faktiske
forhold eller prognoser om fremtidig behov.
«Faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester i kommunen» er klart
nok utsagn om faktiske forhold, og kan derfor ikke unntas fra innsyn etter denne
bestemmelsen. Jeg vil også tro at det samme gjelder «innspill på hvordan vi kan organisere
og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover». Dette
fremtrer som beskrivelse av mulige handlingsalternativer - hva man kan gjøre - og er da ikke
«råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg». Det er jo i siste hånd et politisk
eller forvaltningsmessig spørsmål, der avgjørelsen vil måtte bygge også på en rekke
vurderinger og hensyn – både politisk, administrativ og økonomisk prioritering - som det ikke
er konsulentfirmaets oppgave å gi råd om. Synspunktene i utredningen er bare premisser for

de vurderingene kommunen skal foreta; faglige vurderinger som i neste omgang må prøves
mot andre typer hensyn som det ikke er konsulentfirmaets oppgave å mene noe om.
På denne bakgrunn vil jeg tro at denne rapporten ikke inneholder opplysninger som er av en
slik karakter at de unntas fra offentlig innsyn etter bestemmelsen i offl. § 15.
I alle fall er det etter min mening rimelig klart at ikke noe av det som står her, «er påkravd» å
hemmeligholde «av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka». Dette ser vi også av at dokumentet blir frigitt i sin helhet når det legges fram i åpent
kommunestyremøte.
Og selv om det skulle stå noe her som kan sladdes, er det vanskelig å tro at hele
dokumentet kan unntas fra innsyn etter bestemmelsen i offl. § 12, fordi «dei unnatekne
opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet», eller det som da gjenstår «vil
gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet». Det vil i så fall være en ganske sterk
karakteristikk av konsulentfirmaets arbeid med saken.
Av samme grunn er også helt klart at det ikke ville være adgang til fastsette utsatt innsyn
etter offl. § 5 fram til kommunestyremøtet. Vilkårene for dette er svært strenge; det kan bare
gjøres «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og … innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller
private interesser». Det er ingenting som tyder på at denne konsulentrapporten hadde slike
mangler. Det bakenforliggende hensyn for å holde den tilbake var etter alt å dømme et ønske
om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne
vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å
unndra denne rapporten fra innsyn.
Rapporten skulle vært journalført da kommunen mottok den, se offl. § 10som viser til
«reglane i arkivlova» om dette, det vil i praksis si arkivforskrifta § 9 om plikt til å registrere
alle inngående og utgående saksdokumenter. Brudd på journalføringsplikten er straffbart,
se arkivlova § 22.

Kan kommunen selge skole med forbehold?
Kommunal Rapport 8.4 2019 10:35

Departementet skal høre på kommunens synspunkter før en avgjørelse om
skolegodkjenning tas, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal
kunne brukes til privatskole?
Svar: Jeg er ikke kjent med at dette er reist som en juridisk problemstilling tidligere,
og svaret på spørsmålet om kommunen kan bruke sin eierinteresse på denne måten,
er vel ikke helt opplagt. Utgangspunktet er etter friskolelova § 2–1er imidlertid at når
departementet skal ta stilling til om det vil godkjenne etableringen av en privatskole,
slik at denne får krav på statstilskudd, skal det nekte slik godkjenning dersom
«etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller
andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast.» Kommunen skal bli
hørt før slik godkjenning gis, og kan påklage vedtaket. Kommunens vurdering av hva
en slik etablering kan bety for det lokale offentlige skoletilbudet er svært viktig, og
jeg vil ut fra dette mene at kommunen må kunne gjøre et slikt vedtak for å ivareta
egen skolestruktur.
SPØRSMÅL: Er det noe juridisk hinder for at en kommune innfører fritt skolevalg i
grunnskolen som prinsipp?
Svar: – I opplæringslova § 8 fastslås som alminnelig regel at grunnskoleelevene har
«rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei
soknar til». Etter søknad kan en elev tas inn på en annen skole enn den hun hører til,
men dette må da ikke gå ut over andre elever som bor skolekretsen og ønsker å gå
på denne skolen.
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